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Egyik népi írónk, - és nem is a legrosszabb, - új könr
vének bevezetésében nem csekély önelégültséggel állapítja
meg, hogy mindaz, amit művében összefoglalt, nem afféle ki
találás, írói csinálmány, hanem maga a valóság, úgy ahogy
van. Volt idő, amikor az író ennek éppen az ellenkezőjére
volt büszke, A képzeletére, a [átékára; Arany János azt ta
nította: "költő hazudj, de rajt ne fogjanak". És a tanácsot
szivesen megfogadták. Az irók irodalmat írtak, vagyis külön
világban éltek, melynek törvényei mások voltak, mínt a való
ságos világé. Csak aszineket gyüjtötték a valóságról, azon
felül igyekeztek mássá, szebbé tenni azt. Egyszóval: aIk?""
tássá, A valóságból és a valóság köré felépítettek egy másik
valóságot, az igazit. Annak is megvolt az igazsága, éppen a
képzelet munkájában. Efféle igazság az Arany Toldijáé - ki
tagadná, hogy a mese mélyén a valóság csillog, annak a mín
denkori magyar életnek a tükörképe, amilyen a valóságban
volt? Hisz korától senki sem tud szabadulni, a mesemondók
is a valóságot mesélik, de bölcsen tudják, hogy a valóság a
legigazibb akkor, ha parabolában jelentkezik. Ha az olvasó
nem arra döbben rá: ilyen meg amolyan a mű szerzőjének

élete; hanem arra: ez az én életem, valamennyiünk élete,
Az író mindig mesemondó, azért van képzelete, hogy egy
szebb, különb birodalmat alakítson ki saját élményeiből,

korának tanulságaiból. Mese kell az olvasónak, életének, vá
gyainak képe a fantáziában, és az író arra legyen büszke,
hogy nem a valóságot írja "úgy ahogy van", hanem a képze
letén át mesél.

S itt érkeztünk el irodalmi életünk legnagyobb bajához.
Nemsokára az irodalom magánüggyé válik. Egy-egy író, egy
egy írócsoport magánügyévé. Nem művek készülnek, hanem
önéletrajzok. Nem vélemények hangzanak el, hanem szemé
lyeskedések. Régen boldog volt az író, amikor regényt írt,
ma nem ír már regényt, hanem regényes formában, - sok
szor a forma se fontos, a legcsekélyebb fikciót is elveti, 
elmondja az életét, úgy ahogy a világ az ő egyes szám első
személye körül forog. Az orosz regényíróknak volt kedves
szokásuk - s Jókai, Mikszáth, Krúdy is szívesen élt vele,
- hogy az elmondott történet idejét csillaggal jelölte és a
várost, ahol a történet lepereg egy betűvel jelezte. Szemérem
volt ebben, fínom tapintat és arra való törekvés, hogy az el
mondottakat kiemeljék személyhez, időhöz kötöttségéből és
személytelenítve muíassanak rá benne az örökérvényűre. Ma
ennek éppen a Iordítottja divatos, de mivel az egyéniségek,
akik így kiemelik magukat, sokkal kevésbbé egyéniségek és
mégkevésbbé érdekesek, mint Gogolj vagy Krúdy volt, mű-
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veik is lényegesen érdektelenebbek. Azelőtt ötven év szor
galmas irodalmi munkássága után ágyban-párnák közt vagy
csatatéren fiatalon meghalt a költő; az utókor, - a hálás
útókor, - fürgén hozzálátott, hogy egybeszedje életének
adatait tisztázza barátságait, kinyomozza szerelmeit, meg
szerez~e magánlevelezését. Ma erre már nincs szükség, öt
ven-hatvan esztendő multán a filológok kenyér nélkül lesz
nek. Az író mást sem ír, csak egy végtelen terjedalmű

"Életem és Műveim"-en dolgozik. Gondosan közli szűletési

adatait,családfáját, - persze csak akkor, ha kedvező - el
mondja barátaival való kapcsolatát, kiadja levelezését.
Egyetlen tisztázatlan folt sem marad életének történetében.
Míndössze a művek hiányoznak, amik érdekessé és szüksé
gessé teszik az adatokat. Gondosan ügyelnek arra, hogy 01
vásójuk tisztában legyen fejlődésükkel. Leggyakrabban azzal
foglalatoskodnak, hogy idézik önmagukat. "Amint azt már
1935-ben megírtam" - közlik, és az olvasó, vísszalapozva
valamelyik önéletrajztöredékükre, kissé csodálkozva tapasz
talhatja, hogy az idézett időpontban éppen az ellenkezőjét

írták, mínt amire most hivatkoznak.
Különben az a szö, hogy "olvasó" egyre inkább jelentő

ségét veszti. Olvasó nincs, csak párthívek vannak. Irodalmi
életünk szektákra és csoportokra szakadt, majd a szektákon
es csoportokon belül külön szektákra és csoportokra. A me
rész irodalomtörténész, aki száz év mulva valami jellemző

vonás szerint osztaná fel korunk irodalmát, a legnagyobb
zavarba jönne. Nem merné leírni például azt: "Az új népies
ség kora", mert a népieseken belül két-három frakció vitatja
el egymástól az igazán népiesek nevét. Ha, mondjuk, az ,.,Uf
bánus" vagy "humanista" jelzők közt keresgélné, a legna
gyobb nehézségekkel találná magát szemben, mert urbánu
saink és humanistáink csoportjai, - ahogyanépiesekkel
versenyezve nyilatkoznak önmagukról, - a legnagyobb ellen
tétben állanak egymással. Az afféle megjelölés mint "deá
kos" vagy "németes" iskola elképzelhetetlen, mert a politi
kailag németes iránykozású író például hevesen ellenez min
dent, ami német-szabású. Allandó gyanúsítgatásban él íro
dalmi életünk, és a párthívek lassan mást sem olvashatnak
vezéreíktöl, - mert vezérek bőven vannak, - mint egymás
kítiltását ama vizekről, ahol eddig vállvetve együtt eveztek.
Legdivatosabb müfaj a nyilatkozat, persze régibb irodalmi
'rorok ünnepélyes manifesztumainak méltósága és eszmei
gazdagsága nélkül. Egyetlen dühös magánvélemény nyilatko
zik ezekben önmaga sérthetetlenségéről és a mások, a
szembenállók. - a szembenállók természetesen nyugodtan
lehetnek párthívek is, akik véletlenül egy jelzöt kifogásoltak
baráti körben, négy fal közt a nyilatkozó újabb művében, 
magánéletének Iogyatékosságairól, korábbi irodalompolitikai
helyezkedésének kulisszatitkairól.

Eszmei tisztázást hiányoltunk ezekben a hol egy-két la-
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pos, hol három-négy regény-kötetes man~fesztumokban.. Az
eszmei tisztázás korának vége abban a pillanatban, amikor
egy-egy eszme, - jó-e vagy rossz, hasznos-e vagy káros, itt
alig számít, ;- magánüggyé válik. Eszme, - szép és becsü
letes szó, mindenki tulajdona lehet, amit magába foglal. A
magyarság eszméje, v,agy más irodalmi, avagy politikai eszme
különböző szemszögból tekintve is lehet nemes, igaz, becsü
letes. Az eszmei tisztázásnak alapvető értelme tehát, hogy
vitába szállhassunk, kihegyezzük érveinket, hasznositani pró
báljuk őket a másik érvvel szemben, ne engedjünk a ma
gunkéból, de megengedjük a [ószándékot és a tisztességet a
másiknak. A vita ma gyanúsítás, és a gyanúsításnak renge
teg lehetősége lehet, mert a nyilatkozók emlékezőtehetsége

rendkívül erős, ha másokról van szó, de szerény, ha önma
gukról. "Quantité négligable"-ok grasszálnak szerte, persze
mindig az egyes szám első személy elhanyagolható kis mult
beli tényezői, amelyek megnőnek az ellenfél szemében. Kű

lönben ez a szó se mai már, az ellenfélből régen ellenség lett.
Gyulai Pál ma talán kitekerné Jókai Mór nyakát. Természe
tesen egy mai Gyulai Pál egy mai Jókai Mór nyakát. Mert
azóta változtak a művek és változtak a bírálat szempontjai.

Ennek a személyeskedésbe fulladó, vérre és velőre menő
vitázásnak haszna aztán nagyon kevés. Lehetetlenné teszi a
tanulmány komoly hangját, mert egyszerűbb egyfajta gyanus
"esszé", -amely legtöbbször mínden higgadtság híján való,
- mint a tanulmány megfontolást és tényekkel való érvelést
követelő személytelen modora, Nincs kritika sem, mert a
bírálat lényege a tárgyilagosság, - és ki tárgyilagos ma
már? A bírálat semmiesetre sem, mert ha jószándékú, akkor
olvasmányait kéri számon a bírált művön, ha elfogult, akkor
irodalompolitikai pártállása szerint körmére koppint a népi
esnek vagy urbánusnak, ha pedig rosszszándékú, akkor egye
nesen ügyészség után kiált. Bírálatot ma, - komoly könyv,
igyekvő író, - csak kétfélét kap: a kiadóvállalat úgynevezett
"Waschzettli"-jét, melyből megtudjuk, hogy a könyv a világ
irodalom legnagyobb alkotása, - és a szembenálló tábor
keresztvizet leszedő (a szó szeros értelmében leszedő) kiro
hanását.Hogy egy regény felépítése - például - jó-e"
alakjai élnek-e vagy papírosból készültek, stílusa tisztult-e
vagy sajnálatosan romlott, a mű emelkedés-e az író pályáján,
vagy visszaesés, ma lényegtelen. Ambrus Zoltán életének
utolsó éveiben gyakran úgy bírált veszedelmes elmeéllel
könyveket, hogy elmondta a tartalmukat, - aki száz év
mulva megközelítően is el tudja mondani bírálatok alapján
egy ma megjelenő könyv tartalmat, műfaji értékelt, megér
demli a bámulatot. De aligha fogja megérdemelni. A sze
mélyeskedés, az állandó egyes szám első személy megzavarja
még a jóhiszeműeket is, hiszen a versenyben kényszerítve
érzik magukat az egyéni szineskedésre, a lehető legsajátabb
kifejezések, egyedül az ő képzeletükből szakadt metaforák-
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nak - stílusuk eme védjegyeinek - alkalmazására. Az or
vos orvosi képeket használ, az őstehetség mezőgazdászatiakat,

a lelkész hittudományiakat, - csak kézzelfoghatókat, ame
lyek pontosan kifejezik a mondanivalót, nem használ senki.
A jobbak szorongattatása más irányban is veszélyezteti a
bírálatot. A bíráló lehetőleg biztositani akarja a misztikus
Irodalmi Csoportban való helyét. Ha meghal egy irodalmi
alapítvány vezetője, a bíráló gyakran nyugtatja újonnan meg-
jelenő művében az új vezető nevét. A zűrzavar egyre nő,

nemsokára mást se láthatunk, mint művek helyett ember
fejeket, írók fejét, akik testüktől elszakadva kiáltják világgá
önnön igazságukat. Hogy közben az olvasó, - egy a gyanut
lanok közül, - nem tud meg mást művekből és bírálatokból,
mint a lehető legszemélyesebb ügyeket, vádakat a lehető leg
személyesebb, vádaskodó stílusban, az már nem érdekel
senkit. Azért sem érdekel, hiszen szemre, látszólag irodalmi
életünk mozgékony, sorra jelennek meg vastag és - vékony
könyvek, olyan az egész, mint a legtermékenyebb élet. Pedig
csak az atkák szaporodnak, melyek befúródnak az egészséges
bőr alá, és az irodalom, az alkotás színe alatt élik szapora és
kevéssé ízléses életüket.

Valaha a tanulmányíró írásművének bevezetésében vagy
függelékében megköszönte mindazok szívességét, akik mun-

• kája megírásában önzetlenül támogatták. Ez volt az egyetlen
személyes megjegyzésük, és a röpima, hogy"... s akkor el
értem célomat" az egyetlen kikacsintás az olvasóra és a hal
hatatlanságra. Ennyi aszkézist, nagyon jól tudjuk, ma már
aligha kívánhatunk íróinktól, helyesebben: irodalom
politikusainktól, - boldogok lehetnénk, ha kissé hátrább
szorulna az ön-fitogtatás, a cikkíró megpróbálna a szigorú és:
semleges többes szám harmadik személyében, vagy a régies.
bájú és közvetlenségű többes szám első személyében beszélni,
ahogy őseink szóltak lényegesen fontosabb dolgokról és je
lentősebb észrevételekről, mint utódaik. Nagy vágy ez? Vak
merőség tán? Talán meg lehetne kísérelni, s úgy hisszük,
hogy egy képzeletben élő irodalmi folyóirat, amely eddig, 
mondjuk udvariasan és hozzávetőlegesen, - kilencven szá
zalékban egyes szám első személyben dörgő megnyílatkozáso
kat és .Jrelyzet-tísztázásokat" közölt, áttérne erre a szigorú
ságra, csak használni tudna és végrevalahára tisztázná is a
sokat tisztázott helyzetet. Mert eddig sok mindent tisztáztak
már irodalom-politika és irodalom-féltés ürügye alatt, itt
lenne az ideje, hogy az igazi tisztázás is megkezdődjék.
S akkor nagy idő és hosszú böjt után műveket is olvashat
nánk, regényszerű regényeket, elbeszélésszerű elbeszéléseket,
versszerű verseket és igy tovább. A Múzsa, kit eddig családf
ügyekkel és személyes harcok látleleteivel ingereltek, végre
ocsudhatna, és az irodalompolitika helyét méltón foglalná el
ismét az elűzött uralkodó, - hányan ismernének rá akkora,
számkivetés után? - vagyis: az alkotás. Thurzó Gábor.
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