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LATSZAT ÉS VALÓSÁG

A BEAVATOTTAK

Az idősebb nemzedékek legtájékozottabb olvasói is legfeljebb két
fajtáját ismerték az irodalom művelőinek, a költöt és az írót. Ne
künk .az utolsó években alkalmunk volt egy új fajtát megismerni
az irodalom szereplői között, a beavatottakat. Mesterség szerint
ezek nem költők vagy írók, inkább olvasók, bár sokat költenek és
írnak, halomra készítik a verseket, tanulmányköteteket adnak ki
és okoskodó regényeket szerkesztenek, természet szerint mégis in
kább szemlélődnek, kíváncsiak és szemfülesek, jegyzetfüzettel, cé
dulákkal és számos pletykával. A figyelmes szenilélet még nem
lenne baj a részükről, élmény nélkül nincs művészet, a hiba csak
annyi, hogya beavatottak számára a benyomások nem válnak ta
pasztalattá, érdeklődésük mindössze tájékozódás, sohase vállalko
zás, megfigyelik a világot, de nem vesznek részt benne, nem érinti
őket közvetlenül, csupán téma marad. Ezek az alakok címszavak
között élnek, mindent rögtön és sebesen meghatároznak, a valósá
got szövegnek tekintik, igekötővel, jelzett azéval és vonatkozó név
mással; terhes érzelmeik, bonyolult emlékeik nincsenek, gondola
taik is csak közönbös általánosságban. Folyton fogalmakkal élnek,
képeket nem tudnak eleveníteni, pedig az írásművészet értéke függ
attól, hogy milyen mértékben képes látomásokat létrehozni; mon
dataik mindig jelentenek valamit, de sohase fejeznek ki semmít,
csak fogalmaznak, de nem alakítanak.

A beavatottak különös műfaji sajátságát az irodalomhoz való
tüntetően bensőséges viszonyuk adja. Valamiféle litteraturacentri
kus állapot ez az élettel és tényekkel szemben, míndent versfor
mákon és mondatfűzéseken keresztül néznek, bajuszkás hölgyekről

Krudy jut az eszükbe; lombhulláskor Adyt szavalják. szerelmet egy
esszéista világirodalmi körültekintésével vallanak. Társaságban és
édes kettesben szüntelenül könyveken jár az eszük, sikerük és te
kintélyük titka az a sok félmondat, amelyet jelentősen abbahagy
nak, ha irodalmi kérdésekről van sz6. Riadt és tájékozatlan polgá
rok előtt sejtelmes hozzáértéssel nagyítják fontossá ismereteiket,
"az élet nehéz, mint ahogy egy katalán költő mondta" - sóhajtják
lemondóan és stiláris vitézkedéseikről mondanak drámai sorokat.
Minduntalan fölülről nyilatkoznak; kis szemrehányás van a hang
jukban, amiért az emberek két hitelező vagy két akta között nem
mormolnak Eichendorffstrófákat és szégyenkezés nélkül elismerik,
hogy nem olvasták Huxley legújabb könyvét. Végtelenül meg
vetik ezért a gyanutlanokat a beavatottak, pedig ők se mormolnak
és nem is olvasták. Mert beavatottnak lenni tulajdonképpen maga
tartás, nem műveltség vagy tehetség, hanem fesztelen íorgolódáa
sápadt nevek és rejtett szerzők között, egyfajta szerénykedő cin
kosság, amellyel félreérthetetlenül jelzik, hogy beletartoznak abba
a rejtélyes, tisztes, botrányos és irígylésreméltó társaságba, ame
lyet általában világirodalomnak neveznek. Fennhangon kedélyes
kednek a halhatatlanokkal, biztos értesüléseik vannak az Akadémia
epeköveiről, a Nobel-díjasokat becenévükön szólítják, ujjukat a szá
jukra téve közlik, hogy Arany nagy költő volt, s Shakespeareről
úgy írnak, mintha rokonuk volna. Minden írodalmárről van egy-
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két keresetlen szavuk, _aIT,!.olyan jellemző és végleges vélemény, né
hány hunyorító jelző Goethétől Cs. Szabóig. Időnként bizalmasan
közlik, a jólértesüItek adakozó mozdulatával, hogy Voltaire milyen
gunyoros volt, Petőfi mennyire népies és hogy Tolsztojnak rossz
volt az ízlése. Kijelentő mondataikat figyelmeztető pillantással kí
sérik, hogy lám, jó lesz megjavulni, különben nem lehet megismer
kedni a nagy írókkal, s örökké hátulgombolós kisgyermekek ma
radunk az irodalomértők előkelő körében. Pedig ez a kör abeava·
tottság magas iskolája, itt már fél mondatok se kellenek, csak sző

töredékek, hogy az értök kicseréljék nézeteiket, némi kacsintő

egyetértés már elég az ítélkezéshez vagy elísmeréshez, kéziratos
remekekre utalnak csupán s már nem is kell kimondaniok a tételt.
Ha emlékeztetik egymást bizonyos részletekre, egy furcsa szertartás
szabályai szerint teszik, titkos jeleket váltanak és oktalanul lelke
sednek. A "nyolcvanharmadik lapon az a finom gondolatjel" 
villan össze tekintetük és megértően bólogatnak, mintha valami
végleges megoldáshoz jutottak' volna. Cikkeik is ezt a jelbeszédet
követik; igaz megállapítás, hogy íróink szinte kizárólag egymásnak
írnak, a kör egyre szűkül, nyomtatott levelezésük csakis gőgös be
avatottakat nevel. Az egyszerű olvasónak hátat fordítanak és zárt
körű társasjátékot csinálnak az irodalomból. Folyóirataink a csa
ládias szellemi érintkezés eszközeivé árvultak s szinte kizárólagos
sági joggal egy kis csoport érdekévé csökkentették a kultúrát. Aki
nem tudja a jelkulcsot, nem tud lóugrás szerint olvasni, s a munka
társak asztalfiókjával se barátkozik odaadóan, az kiszorul e nemes
környezetből és elveszti igényjogosultságát a saját müveltségére.
Irodalmunk kevesek szabadalma lett, kisajátitott formák és szöla
mok járják, melyek kötelezőek arra, aki helyet kíván ezen a tájon;
csak ezen a gondosan őrzött vadászterületen lehet próbálkozni; aki
nek engedélye van és tudja a szokásokat, esetleg beleszólhat a
családi ügyekbe, joga van nagy "N"-nel írni a névelőt és pontos
vesszőt is használhat, ha elkerülhetetlen; viszont az illetéktelenek
legfeljebb jó műveket csinálhatnak, mellesleg kitűnő írók lehet
nek, de ha rosszul készültek az egyezményes bratyízásra, kivettet
nek a külső sötétségbe, h.91 lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

A beavatottak betéve tudják a szokásokat, pontos és testhez
szabott arányérzékük van a tiszteletet és fitymálást illetően, jól
megtanulták a leckét rosszindulatból és dicséretből, s a lehető leg
előnyösebben alkalmazzák, ismerik egymás véleményét politikáról,
költőkről, szójababról és ehhez tartják magukat. Soha ilyen bonyo
lult matematikai számítást nem kívánt a véleménynyilvánítás, mint
a beavatottaknál, minden ellenérzést, kifogást és lelkesedést tekin
tetbe kell venniök, ha nyilatkozni akarnak, az irodalmi háromszö
gelés minden fortélya szükséges ahhoz, hogy megállapításaik vala
mennyi nézetnek megfeleljenek. Micsoda stilári ügyességet kíván
a szerzőtől ugyanabban a mondatban leszögezni egy emberről, hogy
jó költő, de rossz verseket ír, mély lélek, de nem tudja a helyes
írást, s szinte már a hasonulás csodája, hogy mindez úgy van meg
fogalmazva, kétesértelmű határozó szécskák, fürge feltételes módok
segítségével, hogy alkalomadtán fordítva is érvényes, kis jóakarat
tal úgy is értelmezhető, hogy az illető kitűnően érti a helyesírást,
csak a lelke vacak. A magyarázat mindíg attól függ, hogy kinek
szól, milyen a kapcsolata a tárgyalt íróval; "aligha lenne jó költő,
ha rossz verseket írna" - írják. Kizárólag az olvasó hajlandósága
a jelzett költő iránt magyarázza a mondatot, milyen előítélettel he
lyettesíti be a határozatlan tételeket. Ha rossz verseket írna, aligha
lenne jó költő, de jó verseket ír, tehát jó költő, vagy rosszak a
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versei, tehát nem lehet jó költő. Mindenki saját magát olvassa
bele az ilyen ravasz fogalmazványokba, a szerző pedig jobb felől
üt, neki fütyül, bal felől is neki fütyül, hiszen ő permával jött a
világra. Ama híres elmélet a relativitásról csak ezúttal érte el az
irodalmat, s hódolattal a természettudományok iránt, kritikai elvvé
vált. Olyan módon mégpedig, hogy minden leirt igazságnak az el
lenkezője is igaz, az értékek viszonylagosak, a szempontok sokat
változnak, az idő és a körűlmények igazolhatnak rossz műveket,

, másokat megfoszthatnak a rangjuktól. néhány törvénycikk vagy az
időjárás hatással lehet a tárgyilagos esztétikai ítéletekre. Tanító
mesterekről és lángelmékről kisül, hogy talán nem is olyan láng
elmék, profilban feltűnően hasonlítanak valamelyik külföldi nagy
ságra, tárgykörben, szerelem, halál, gyanusan egyeznek néhányezer
régi költővel, s különben is tisztázatlan pártállásuk miatt megin
gott irályuk hitele. Ilyenkor, a korszerű relatívitasok idején, a be
avatottak hamarosan jelentkeznek, hogy ők míndig mondták, de
nem akartak hinni nekik s ime most kiderült. Pedig adataik is
vannak, az egyik jambuson fillér nagyságú szemölcsöt láttak s biz
ton tudható, hogy nem a keresztleveleken készülnek a kéziratok.
Stratégiailag nagyszerű előtanulmányokat végeztek, mert áldozatai
kat míndig hátbatámadják. Mindig ők az erősebbek, mert az idő

szerű igazság oldalán állanak. A harcot nem kedvelik, de 'a kite
rítéshez jelentkeznek, szeretik a befejezett dolgokat, hogy ők mond
hassák ki az utolsó szót. Vacsora utáni feketézés közben, vizezett
bor mellett azt híhetni róluk, hogy fenegyerekek, négyszemközt
vagy kisebb társaságban vésztjóslóan mennydörögnek, korbáccsal
a kezükben kérnek számon erkölcsöt, világnézetet a legártatlanab
bakon is, fenyegetően rázzák a rongyot és háborgóan fogadkoznak,
hogy ők lesznek az a makulátlan, akik megtisztítják a Parnasszust
a kuíároktól. Prófétává és martírrá keserednek ekkor a beavatottak
és gerincükből zászlórudat fabrikálnak. Aztán megírják bősz elme
műveiket, melyek közül a legapróbb recenzió is tele van alázattal,
kínálkozással és valamilyen érthetetlen stréber megértéssel, amely
lyel rnindenkít le akarnak kötelezni maguknak. Ez az a klikk
pszichózis bennük, mely bizonyos szerzőket összehoz a nyomtatott
betűk révén, a haruspexek csalása, mely létkérdéssé ködösíti a
legsilányabb könyvet, csakhogy talapzatot emeljenek maguknak a
bamba csodálkozék szemében. A nyakazás mindíg elmarad, sokkal
több a mennybemenetel, zsíványos összetartás, mely babérral övezi
a céhbeliek homlokát. Az ínkvízícióból pásztorjáték lesz, a hitval
lásból néhány kecses szófordulat, s igazán nem lehet megtudni,
hogy mit gondolt a szerző, mert indulatai nincsenek, csak sima
mondatai. Milyen kínos hümmögés lenne abból, ha ezt a beavatott
nemzedéket egyszer megkérdeznék, .hogy igen vagy nem? I Felel
jenek egy szóval az alternativákra, feltételezhető-e, hogya nap
mindenkihez meleg, s nem unalmas-e Dante? Ilyen kész kérdések
alakították ki azt a stílust, amit mellébeszélésnek hívnak és ami
irodalomtörténeti korszakot fog jelenteni egykor. Hogy mít monda
nak komolyan a beavatottak, azt már maguk se tudják, az enged
mények, alkalmazkodások között úgy belezvarodtak a persifiage
okba, hogy ma már nehéz volna megfejteni szavaik értelmét. Tör
leszkedő gúnyolódás, alakoskodás, opportunizmus csak fokozatok,
célja a siker, jelentése majdnem semmi, vagy annál is kevesebb.
Marad a porhintő szerepjátszás, "az írástudás torz és makacs kedv
telése", ami semmire se kötelez, de sok kis aljasságra ad alkalmat.
A szöveg engedelmes anyag, cigánykereket is lehet vele hányni és
kosztümöket ölteni a segitségével.
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önző és megalkuvó biztonsággal mozognak a beavatottak az
irodalmi élet kulísszáí között. Jó irót szinte már csak a félszegsé
géből lehet megkülönböztetni tőlük. Pedig fesztelenségük csak té
vedésüket leplezi, a jövevények hangosságával terelik el hiányaik
ról a figyelmet. Jórészük végeredményben műkedvelő, csak igy
képesek oly nagy gondot fordítani az irodalmi külsöségekre, színé
szies mozdulatokra, dagályos hanglejtesre. Litteraturánk' rípacsaí
ők.

Szüntelen megalkuvás ez, hiányzik a bátorság az alkotáshoz,
állandó általánosítás, örök kitérő. Ezért a nemzedék filozofálgatása
is, bölcseimekbe öltözteti problémáit, hogy ne kelljen kimondani a
szomorú és önkritikus diagnózist. A beavatottság gyávaság, kulissza
titkokkal pótolja a mondanivalókat. Nem mer őszinte lenni, tehát
barátságos és fontoskodó grimaszokat vág, mindig elüti a nehéz vá
laszokat, szerepbe menekül. Stilisztikai buj ócska lett ezeknek az
irodalma, örök rejtőzködés, infantilis játék, ípícs-apacs egy kettő

három; sajnos azonban ezt a gyerekek jobban tudják, át kéne ne
kik adni a helyet. Mit lehet tenni ezekután? Nem belemenni a já
tékba. És készülni. Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb
időkben ...

Pogány 6. Gábor.

K ö N y v E K
JUSTH ZSIGMOND NAPLöJA. (Athenaeum. kiadása, 1941.) Justh
Zsigmond Naplójának kiadása meglehetősen hangos vítát idézett
elő fásult és érzéketlen irodalmi életünkben. Ez a vita mindeneset
re bizonyságtétel is: az irodalmi szemlélet még nem határozta meg
Justh Zsigmond végleges helyét, értékelése még nem történt meg.
~őt - mivel a vita folyamán teljesen szélsőséges, elismerő és el
ítélő álláspontokat ismerhettünk meg - elmondhatjuk, egyáltalában
nem vagyunk tisztában Justh Zsigmond íréi törekvéseinek értéké
vel. Akik a Naplóban a regényirét éspedig főképen a szociális prob
lématikájú íröt keresték, csalatkoztak, mert Justhnak a Napló alap
ján kirajzolódó arcképe az entellektüel közismert vonásait mutatja,
helyenként parnasszista aláfestéssel. Akik pedig a magas társasá
gokban szívesen látott, biztos fellépésű és tévedhetetlen ítéletű vi
lágfit akarták csak észrevenni, kénytelenek voltak belátni, hogy bi
zony ezek a Justh Zsigmondi ítéletek nem mindig megfellebbezhe
tetlenek. Szellemeskedés és bon mot van bennük bőven, de gyakori
a mellékfogás is, főleg a zene és a képzőművészetek területén.

Az igazság középen van. Justh a Naplót 1888-89 között készí
tette, regényeit pedig csak ezután. Ne felejtsük el, hogy nem a
Napló előtt, hanem utána jegyezte le Justh ezt a hires mondatot:
"Életcélomul a magyar szellemi világnézet keresését tűztem ki."
("A pénz legendájá"-nak ajánlásáből.) A Napló idejében Justh
Zsigmond a homo aestheticus álláspontját hirdeti s a magyar élet
nagy hiányosságait még nem igen érzékeli. Csak a párizsi s a bu
dapesti társasélet különbözéseit veszi észre. Izlésében még kissé
németes, életformában franciás. Titokban a Naplót is a nyilvános
ságnak szánja, hiszen minden napló az utókornak készül. Az
homme d'esprit széleskörű, igen fogékony érdeklődése van meg
benne ebben az időben, a teljes humánum áttekintése még távol
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