
FOLDES' ANNA

" TUDJA-E, MI AZ ÜLDÖZTETÉS?"
Gondolatok az emlékezés regényeiről

Anna Frank élményeit nemcsak naplójából ismerem. Emlékszem rá, mit je
lent a "hátsó traktusban" suttogva nevetni, rejtőzködve, rettegve élni. És em
lékszem, hogy 1944. december 4-én, - amikor a belváros egy már zsídótlaní
tott bérházának álcázott műteremlakásból az ott bujkáló felnőttekkel együtt a
Dunapartra vittek - arra gondoltam, vajon elképzelhető-e, lehetséges-e, hogy ha
mindezt túlélern. ha megmenekülök, - újra izgulni fogok egy számtandolgozat
miatt. És amikor visszakerültem az iskolapadba, bizonytalan, derengő örömmel
fedeztem fel, hogyadolgozatírások reggelén ugyanannyira izgulok, mint előző

életemben - hat hónappal ezelőtt Ugyanannyira, de már nem ugyanúgy: "csak"
ahogya túlélők gyógyult és az árvák gyógyíthatatlan sebeivel lehet.

Talán azért fogadtam hivatásos olvasóként olyan felzaklatott érdeklődéssel,

izgalommal a kortársi magyar irodalom új [elenséaét, a fasizmus poklát m-a
járt, tegnapi gyerekek felnőtt regényeit. Nemzedéktársaim önéletrajzával talál
kozva azt éreztem: kortársaim, sorstársaim megírták helyettem ...

Megírták, mert felnőtté, íróvá érve - nem hallgathattak tovább. Mert a mai
valóság konfliktus-rendszere, a felszín alá szorítottan is lappangó előítéletek mér
ge kikényszeritette belőlük a számadást Nem egykori üldözöikkel - önmaguk
kal, a világban betöltött helyükkel kívántak számotvetni.

KRÓNIKA ÉS sZAMADAs. Új jelenség ez a magyar prózairodalomban.
Mintha társadalmi tabuk és írói műhelyekben készített tilalomfák dőltek vol
na le. A hetvenes évek kezdetétől szinte minden évben születik egy-egy olyan
önéletrajzi íhletésű antifasiszta számadás, amelynek írója a magyar népnek a
második világháború alatt átélt, egyetemes tragédiáján belül, a magyar zsidó
ság külön megpróbáltatásáról szól, az üldöztetés tényének és következményeinek
elemzésére vállalkozik. 1970-ben Mezei András Kezdetben című lírai kisregénye a
felszabadulás 25. évfordulójára hirdetett pályázaton nyert díjat. 1972-ben Gera
Györgynek az áldozatok igazságtételére vállalkozó A tere/.Dút círnű regénye vál
tott ki vitát. Az 1973-as esztendő sikere Gergely Agnes szerelmes regénynek
álcázott drámai vallomása, A tolmács. 1975-ben pedig váratlanul egymást ér
ték az önéletrajzi fogantatású emlékidéző regények: Moldova György a Szent
Imre indulóval, Kertész Imre a Sorstalansággal, Gyertyán Ervin Szemüveg LL
porban című regényével. Bárdos Pál pedig Az első évtizeddel jelentkezik.

A felsorolt regények egyenként is érdemesek az olvasó figyelmére az elem
zésre. De talán többet mond a témáról is, a művekről is, ha legelőször magát a
jelenséget, ezt a sajátos irodalmi hullámot vizsgáljuk.

Mert egy, vagy két, életkorát tekintve már nem egészen fiatal, de prózaírói
pályájának elején tartó írástudó múltbafordulása, a magyar társadalmon belül he
lyét kutató önvizsgáló szenvedélye, egyetlen regény témaválasztása. hősábrázolása,

történelmi meghatározottsága még lehet véletlen, esetleges. De ha egy nemzedék
Íróinak egész sora vállalkozik lényegében ugyanarra a számadásra; ha az írók
a maguk eltérő tapasztalatait elemezve egymásra rímelő kérdéseket tesznek fel,
és a válasz-változatok is összecsengenek. - annak közös oka, gyökere van. A
kapcsolat mélyebb annál, minthogy magyarázatát a vállalkozások összekapcsolá
sával, valamiféle irodalmi divattal megkerülhetnénk. (A hazai nyomdai és könyv
kiadó viszonyokat, az elkészü't kéziratok hosszú átfutási idejét ismerve. állíthat
juk, hogy íróikat nem a pályatársak műve, vagy a rokontémájú alkotások sikere
bátorította, ösztönözte.) A társadalmi, lélektani és irodalmi tényezők sajátos ta
lálkozása, úgy gondolom, megérdemli a tüzetesebb elemzést.

ASSZIMILACIÓ ÉS TAPINTAT. Itt és rnost jogos és megalapozott bizalmat
lanság övezne minden olyanfajta nyilvántartást, vagy irodalmi kategorizálást,
amely bármely korszak zsidó íróit leválasztaná a magyar irodalom testéről. Nem
csak azért, mert mindenfajta - akár esztétikai - megkülönböztetés is magában
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hordja a díszkrtminácíó veszélyét, és ezért elvileg is, gyakorlatilag is elutasítandó
- ez természetes. Hanem azért, mert a magyar múltba visszatekintve, mínden
fajta elkülönülés történelmietlen.

A zsidóság teljes, feltétel nélküli asszimilacíójának a magyar társadalomban
és irodalomban is, nagyon erős a hagyománya. A felvilágosodott abszolutizmus
korszakában, a XVIII. században a Kárpát-medence zsidósága a németesítő jo
zefinista törekvésekkel dacolva, a magyarsághoz kívánt hasonulni. Az emancipá
ciónak a francia forradalom szentesítetre lehetőségeit, amelyek a reformkorban
és a szabadságharc idején a magyar zsidók előtt is megnyíltak, még szerosabbra
fűzték a sorsközösséget. A pest; zsidó hitközség magyar tanitasi nyelvű iskolát
nyit, báró Eötvös JJzsef állást foglal a zsidóság emancipácíója és jogegyenlősége

mellett; a zsidó férfiak számarányukat meghaladó mértékben fognak fegyvert a
nemzetörségben. a magyar szabadság - saját szabadságuk - védelmében.

Az asszimilálódott, és a századvégi bevándorlások következtében számban is
gyarapodó zsidóság az ország kapítalízálódásában és a kapitalizmus krítikájára
vállalkozó progresszióban is fontos (helyenként vezető) szeraphez jut. Lukács
György - saját családi és társadalmi tapasztalataira is támaszkodva - élesen
bírálja a felfelé asszimilálódó zs.dó családok dzsentroíd törekvéseit. De szellemi
fegyvertársai, az irodalmunk horizontját Európa felé tágító írók, a radikális pol
gári mozgalmak gondolkodói és a marxizmus hazai úttörői között is nagy szám
tan ott vannak a zsidó polgárcsaládok progresszív és forradalmár fiai. Az új
magyar irodalom zsidó írástudóinál a származásnak. a családnak, hagyományo
san inkább csak környezetmeghatározó szerepe van. Bródy Sándor soha nem tit
kolta zsidóságát. de nem is emelte programma. Századunk első negyedének vi
déki zsidó családokból Pestre érkező íru, újságírói között nagyon kevesen van
nak (s nem is a Iegielentősebbek). akiknél a kisebbségi lét, a különbözés meg
határozó erejű írói programmá válik. Az írástudók többsége számára a nemzeti
meghatározottság, az anyanyelvhez és nemzeti kultúrához való kötöttség a dön
tő. a vallási (egyre inkább) csak esetleges. Az asszimiláció feltartóztathatatlan
folyamatát csak a fasizrnus növekvő szorítása töri meg. A magyar ír-ik egy ré
szét a fasiszta szellemiség előretörése, a terjedő és éleződő antiszemitizmus esz
mélteti rá. hogy öröklött vallásuk alapián akármikor kltaszíthatiák őket abból
az irodalmi, nyelvi. történelmi és kulturális közösségből, amelybe beleszüiettek,
és amelynek szolaálatára életüket tették. A kiközösítés és a közösségkeresés ket
tőssége olyan emberi, írói dilemma, amelyre ki-ki egyénileg keres választ. Pap
Károly például, részben a társadalmi nyomás hatására, részben a maga vallási
élményei által is ihletve, programrná emeli a maga zsidósáaát. Ez azonban 
a maga korában is, a magyar irodalom történetében is - kivételnek számított.
Radnóti Miklós és Sárközi György egy időben a katolicizmusban keresnek kiutat.

A felszabadulás után perondra lépő nemzedék abban a meggyőződésben tépi
le melléről a sárga csillagot, hogya bélyeg helye. nyoma is eltűnik. Mintha
emlékezetéből is ki akarta volna űzni azt a keserves jóslatot, amely még 1944-ben
szakadt ki Illyés Gyulából :

A.z a rongy (vagy az a kitüntetés)
lekerül egy-kettőre a ruháról.
Tudom, helyén seb fog maradni és
csak akkor fáj majd: mélyéig kitárul!

(Szégyen-bélyeg)

Leegyszerűsítenénk az 1945 után végbement társadalmi fejlődést és annak iro
dalmi vetületét. ha az asszimiláció lehetséges és .valóságos konfliktusainak elken
dőzését, a szemtanúk és a szenvedők hallgatását, kizárólag a fájdalomtól való
meneküléssel magyaráznánk. Része volt ebben annak az írott-íratlan társadalmi
szerződésnek, amely a társadalom minden haladó rétegével és csoportjával elhí
tette. hogy az Alkotmányban garantált jogegyenlőség és a tapintat diktálta tabuk
betartása egyszer és míndenkorra gyökeresen megoldja a mesterségesen szított
ellentéteket. Felszámolja a (kölcsönös) előítéleteket. és a gyanakvást is Száraz
György "Egy előítélet nyomában" című tanutrnányában (Valóság, 1975. 8) nyo
mon követi ennek a kölcsönös társadalmi tapintatnak legszembetűnőbb megnyil
vánulási formáit, Emlékeztet arra. hogy amíg a felszabadulás előtt a zsidók hi
vatalosan izraelitának nevezik magukat, 194') után a jobb érzésű emberek zsidó
helyett, ahol csak lehetett, üldözöttet mondtak. Az érintettek nem tiltakoztak,
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hanem el fogad ták, sőt igényelték, színte megkövetelték, - "mintha örökidőre

elismernék a negyvennégyben rájuk kényszerített abszurditást, hogy zsidónak len
ni szégyen".

A társadalmi érintkezésnek és a közszellemnek ez a tapintat ihlette, koránt
sem veszélytelen torzulása, elsősorban az irodalomban bosszúlta meg magát. Leg
alábbis ott ahol a részben ideológiai, de jobbára taktikai érvekkel alátámasz
tott konvenció sorompót állított a teljes igazság kimondása elé. A féligazságok
útvesztőjében pedig a tények is könnyen elvesztik hitelüket.

KRONIKA ÉS SZÁMADÁS. Alighogy elhallgattak a fegyverek a második vi
lágháború befejezése után, - megkezdődött az irodalom számadása is. A túlélők

három nemzedékének kitörülhetetlen történelmi élménye, magától értetődően

meghatározta a soron következő korszak irodalmát. A mai és tegnapi "nagy öre
gek", akik immáron két világháború nyomát hordozták agysejt jeikben, 1945-ben
teljes írói fegyverzetük birtokában készültek a számadásra. Megszületett a fő

város ostromának első króníkája, Nagy Lajos Pincenaplója, Déry Tibor azonos
korszakából való, lélektani remekléseket is tartalmazó novella-sorozata, (az Al
világi játékok) és Darvas József nemzeti önvizsgálatra vállalkozó, szociográílai
módszerekkel komponált dekumentum-prózája (Város az ingovanyon). Illés Béla a
felszabadítók, Szabó Pál a magyar parasztok szemével látta a történelmi sors
fordulót. A felszabadulás korabeli történelmi ábrázolását elemző kritikai összkép
ből azonban ugyanúgy hiányoztak a magyar zsidók tragédiájának ábrázolására
vonatkozó tüzetesebb utalások, mínt magukból a rnűvekből. A kommunista Nagy
Lajos (akinek a felesége volt csak zsidó) és a népi Irók balszárnyán elkötelezett
Darvas József, valójában még kevesebb gátlással küzdöttek a témában, mínt azok
az írók, akik maguk is érintettek voltak. A nemzeti sorsközösség vállalása és a
megkülönböztetés minden formája ellen való tiltakozás, az asszimiláció hagyo
mánya és az emancipáció programja, mínd abba az irányba hatott, hogy a kor
társi irodalom fő vonalába tartozó írók lemondjanak saját sebeik és sérelmeík
ábrázolásáról.

A légüres teret, amit a kortárs írók hagytak, viszonylag hamar kitöltötték
azok, akikből csak a szenvedés csiholt írót. A fasizmus ellenl tiltakozás jegyé
ben született, vádirat jellegű dokumentumok, túlvilági riportok, láger-regények
és naplók szerzői általában a maguk véleményét kívánták felmutatni, kőbe vés
ni. Ki azért, mert ily módon kívánt emlékművet állítaní halottainak; ki azért.
mert a szörnyűségek megfogalmazásától várta - nem a megnyugvást, csak a
feloldást. Vagy mert hitt abban, hogy a kőbe vésett króníka mementó lehet
az emberiségnek.

Ezek a személyes tapasztalatok alapján íródott króníkák a közvétlenül beá
ramló, nyers valóságot őrizték, és az akkoriban még új. elementáris erejű in
formációs anyagnak köszönhették nemcsak dokumentum-értéküket, de azt a mű

vészi élménnyel egyenlő intenzitású, attól világosan megkülönböztethető drámai.
érzelmi hatást is, ami "sikerüket" biztosította. Ezek az általánosíthatatlan, egy
szerű, nyersen áradó híradások nem avathatták, és nem is avatták íróvá azt,
akinek nem a tehetsége, hanem csak a szenvedése ébresztett tiszteletet. (Ilyen
volt például a legmegrázóbb auschwitzi számadás szerzője, Vidor Gáborné, aki
nek Háborog a sír című könyve a Iegmegrendítőbb emberi dokumentumok egyi
ke; ennyiben maradandó alkotás, - de nem irodalom.)

A magyar irodalom középnemzedékének tagjai, akik rájuk kényszerített ka
tonamundérban vagy munkaszolgálatosként sárga karszalaggal szerezték az első.

egész életre szóló történelmi tapasztalatokat, életkörülményeiktől tüggően, évek
vagy évtizedek alatt izzadták gyönggyé a sorsuk kagylójába zárt kínokat. Vol
tak, akik újra meg újra nekirugaszkodtak a számadásnak. Örkény István is.
Cseres Tibor is több műben, sőt több műfajban is vállalták, előbb az áldozatok
rekviemjének megszólaltatását, később pedig a kíméletlen nemzeti önvizsgálatot.
A zsidóság tragédiája és az antiszemitizmus mételye - ez a két egymástól el
választhatatlan történelmi trauma - ezeknek a műveknek inkább csak a peri
Iériáján jelent meg. Örkény Egyperceseíben egy-egy villanás erejére sűrűsödík a
tragédia, Rekviem egy hadseregért című, Nemeskürthy Istvánnal együtt írott do
kumentum-drámájában egy mellékfigura monológja érzékelteti az élmények ere
jét. Drámai erővel, de a szemérem történelem torzító fegyelmével: míntha nem
hatszázezer áldozat követélné az utókor szellemi, erkölcsi elégtételét.
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A prózának és a drámának ez az öncsonkító tartózkodása, szemérme olyan
általános volt, hogy még a lírai életművekre is évtizedeken keresztül rányomta
bélyegét.

KÉNYES TÉMA? A közelmúltban azonban fordulat, sőt gátszakadás követ
kezett be. Megindult az őszinte vallomásoknak az a hirtelen felszínre tört ára
data, amiről a bevezető felsorolásban szóltam. És ilyenkor hajlamosak vagyunk
arra, hogy megfeledkezzünk az előzményekről.

Holott a zsidóság tragédiájának első,' irodalmi rangú hazai számadása majd
két évtizeddel ezelőtt, 1958-ban született: Keszi Imre Elysiuma. Lágerregény ez
is, mínt a mostani, új hullámba tartozó alkotások, és ugyancsak egy gyerek kál
vártája áll a középpontjában. Csakhogy a mostani önéletrajzi ihletésű irásokkal
ellentétben, Koszi nem a maga nemzedékének útját követi Szekeres Gyurka
sorsában. Korban, sorsban ő regénye gyermekhősének szüleihez áll közelebb. S
mivel nem köti az élmények személyes hitele, végsőkig élezi hőse sorsát. Sze
keres Gyurka Elysiuma az elhurcolt és orvosi kísérletekre ítélt gyerekek külön
leges németországi lágere. Ebben a világban látszólag racionális törvények ural
kodnak; a jó magatartás jutalomban részesül, s a gyerekeket tudatos pedagógiai
módszerekkel tartják kordában, - csak éppen, maga a pokol irracionális. Sze
keres Gyurka mártíruma megrendítő. de ha csak az lenne, mára talán elfe
lejlettük volna a regényt. Annak, hogy emlékezetünk megőrizte, - s hogy a
könyvkiadó érdemesnek tartotta nemrégiben újra kiadni, - legfőbb oka, hogy
Keszi regénye kérdésfeltevésében megelőzte korát. Igazi irodalom lévén, húsz év
után is aktuális maradt.

Keszi hősc gyerekfejjel végig meri gondolni nemcsak azt, ami történt, ha
nem azt is, hogy lehet, hogy ez a földindulás, stabilnak hitt gyermeki világá
nak összeomlása megtörténhetett. Meg merte kérdezni önmagától: "Jó lenne, ha
nem lennék zsidó? Ha nem lennék zsidó, nem lennék én? Hogy ölnek meg egy
embert? Mít vesztek azzal, hogy rncgőlriok?" A hős határhelyzetben feltett kér
déseivel egyenértékűek azok a kérdések, amelyeket - felnőtt hőseinek gondolat
menetét követve, maga az irá tesz fel az állampolgároknak - az értelmiségiek
nek, a tudósoknak - a magyarsághoz és a zsidókhoz való viszonyáról. Keszi ki
meri moridani, hogy az anyanyelvhez és nemzeti kultúrához kötött zsidó pol
gárok magyarsága - kikerülhetetlen adottság, és független attól, hogy ezt meg
engedik-e nekik, vagy S2m; de ugyanakkor, nem veti el, nem bagatellizálja h6
seinek a magyarsághoz képest másodrendű, vallási kötöttséget sem; ellenkezőleg.

Ezt ishagyomány-szenteöjtette, örökött adottságnak látja, amelyet nem gyen
gít. hanem erősít a közösség megnróbáltatása. "Ha jó lenne zsidónak lenni, talán
már nem is lennék az" - mondja a regényben Szekeres Gyurka édesapja, a
magyar nyelv hivatásos, tudós szerelmese. És ez a megállapítás nagyon is pon
tosan érzékelteti azt a szltuációt, amelyre az asszimiláció folyamatának erősza

kos megtörésével utaltam. Jelzi, hogy Magyarországon a zsidóság tudata, szoli
daritás-élménye a fasizmus idején elsősorban a megkülönböztetés és az üldöztetés
tényéből, később azután a megpróbáltatás közös élményéből. az együtt .átélt trau
mákból táplálkozott.

Keszi Imre vállalkozása (akkor) folytathatatlannak tűnt.

Más oldalról, a valóság más szeletének. szakaszának ábrázolásakor azonban
a magyar próza újra meg újra beleütközött az elmúlt történelmi korszak leg
súlyosabb tragédiájába. Hiszen nem volt olyan közösség, amelyet valamilyen
formában ne sújtott, érintett, vagy fertőzött volna meg a fasizmus. A túlélők 
bűnösök, bűnrészesek és a passzivitás cinkosságáért is felelősséget érző tisztessé
ges emberek között folytat ták életútjukat. Ez a saiátos, tudatosan leplezett, tit
kolt konfliktus azután surlódásokhoz, összeütközésekhez. sőt tragédiákhoz is ve
zetett. Az első, aki erről kendőzetlenül, humánus felelősségtudattal szól, Fekete
Gyula, aki a hatvanas évek derekán megírja talán mindeddig legjelentősebb

munkáját, Az orvos halálát.
Feketét semmilyen személyes szál nem köti a zsidókhoz, ő a passzivitás bűné

ben osztozó magyar közvélemény nevében ítélkezik. Egy falusi zsidó orvosban
találja meg a maga Iljics Ivánját. az ő élete mérlegét vonja meg búcsúzóban.
A hősválasztás bátorságából következik a regény legdrámaibb jelenetének kon
fliktus-helyzete. Akkor, amikor dr. Weisz Dezső, - aki maga is megjárta a get
tót és egész életében gyászolja munkaszolgálatban elvesztett fiait, soha Illeg nem
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született unokáit, - éppen az ellene 1944-ben Iegsúlyosabban vétők házában
kerül szembe a halállal. Az ember kikerülhetetlenül őrzi szívében azóta is a
maga sérelmeit, gyászát. Az orvos azonban felülemelkedik rajtuk, és maradék
erejét végsőkig megfeszítve, saját életét kockára téve és végül feláldozva segit
azoknak, akiknek pedig soha nem tud megbocsájtani.

FRONTATTÖRÉS. A hatvanas évek derekán legelőször a Iírában oldódott El
hallgatás görcse. Tóth Judit és Székely Magda - akiket "az árvaság nevelt", és
gyerekként élték át a fasizmus poklát - saját gyermekkoruk élményeiként idé
zik, de realista Iírájuk egy apokaliptikus kor költői számadásává lesz. Tudatosan
keresik a szabadulást, a megváltást, ám a személyes veszteség - az anya ha
lála - és az átélt "száz halál" traumája erősebbnek bizonyul. Verseiknek nem
csak tárgyát. de képanyagát, csendjét is áthatja. Költői hangjukat, akkor és
azóta is, az élményekben gyökerező zaklatottság, a fájdalom sújtotta emberek
magánya határozza meg.

Mezei András ekkoriban írja meg első prózai művét A csodatévőt, amely egy
tizenhárom éves, futballista álmokat dédelgető, megszomorított lelkű zsidó kis
fiú tapasztalatainak, álmainak és rettegései nek költői rendbe foglalt ötvözete. Me
zei gyerekhőse, Joske, 1944-ben egy pokollá torzult mesevílágban téblábol, s
egyre csak abban bízik, hogy a nagyon nagy bajok, igazságtalanségok után több
nyire csoda történik. S ha a mesék nem hazudnak, talán még megtörténhet a
legnagyobb csoda is: az életbenmaradás csodája. Ezt a csodát regisztrálja és som
mázza 1970-ben, A csodatevő folytatásaként írott, földhöz kötött, és mégis köl
tői realizmussal megalkotott, Kezdetben című kisregény.

A csodatévő Joske apjának, az öreg Lebovicsnak példázatával kezdődik: "Ne
árusítsd ki a szenvedéseidet, fiam, úgysem könnyíthetsz már szavakkal. Az em
bereket ne emlékeztesd, ne tarts eléjük tükrőt könnyelműen és kihívóan, mert
még felróják neked... Sose emlékeztesd az embereket a múlt jukra . .. Az olyan
dolgokra, amelyekről nem szívesen beszélnek... Felejtsd el, vagy őrizd meg ma
gadnak mind, amit láttál, mind amit hallottál, de még az sem elég, mert bú
nödül róhatják fel egyszer akár a néma tanúságodat is. Ezért mondom, hogy
ne emlékezz te- a matracok alatt lapuló fejedelmekre, és ne is emlékeztesd
őket a lapulásukra." Ebben az intésben a vallomástevő nemzedék egyik legéle
sebb morális és politikai dilemmája fogalmazódik meg. Mert a költővé érett
egykori kisfiú, - és minden nemzedéktárs - a megvertek és megalázottak e
keserű bölcsességével dacol, amikor emlékezik.

Mert emlékezni - vádolni és mérlegelní ....., valóban felelősséggel teli, ne
héz küldetés. Aki erre vállalkozik, annak meg kell küzdenie a téma minden
buktatójával. az ellentétek szövevényességével, az ábrázolhatatlan ábrázolásának
pszichológiai és esztétikai veszélyével, a nagy elődök példájával, Peter Weiss,
Semprun és André Schwartz-Bart műveinek emlékével és az olvasók emberi,
politikai érzékenységével is.

Sándor Iván 1967-ben írott, pályadíjnyertes Tiszaeszlár című drámájában, az
eszlárí pert a fasizmus történelmi előjátékának tekintve, leleplezi a kútmérgező

szemlélet terjedésének társadalmi és lélektani feltételeit, eszmei, emberi pusztí
tását. És történelmi távlatba állítva ábrázolta a fasizmusnak a magyar társa
dalomban való szétáradását, romboló hatását is. Jellemző, hogy nem sokkal a
bemutató után, Pándi Pál kötelességének érezte, hogy a Társadalmi Szemleben
vitába szálljon azokkal, akik nem helyeslik a "kényes kérdéseket" érintő és
taglaló dráma bemutatását, akik attól tartanak, hogy az előadás hatására a ha
mu alatti parázsból egykönnyen fellobbanhat az antiszemitizmus lángja. Nem
tagadja és nem vitatja, hogy élnek még Magyarországon antiszemiták, "régl bei
degződések és újonnan életrekapó babonák", s hogy "ha nyílt és brutális formá
ban már nem is léphetnek fel az embergyűlölet sanda lovagjai, de alattomosan,
közvetett rnódszerekkel, légkört mérgezve, ostyákba csomagolva becstelen indu
latokat: még kísérleteznek". De mivel "hasonlíthatatlanul többen vannak ebben
az országban a felvilágosult emberfők, akik szembeszállnak a sötét indulatok
megszállottjaival", Pándi arra -a következtetésre jut, hogy az antiszemitizmus
semmiképpen nem lehet "kényes kérdés" azoknak az osztályalapon álló marxís
táknak. akik nem liberális gesztusokkal, hanem az embertelenség feltételelnek
történelmi érvényességű felszámolásával küzdenek mindenfajta diszkrimináció,
köztük az antiszemitizmus ellen is.
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A téma, a probléma, amellyel Sándor Iván szembenézett, azóta is a levegő

ben van. Az író joggal vallja magát egy olyan nemzedék tagjának és kortársá
nak, "amelyik. emberségének próbája éppen az, hogy elfogadja-e egyenlő értékű

nek a más neveltetésű, más színű, más kultúrájú embert". Ebben a meggyőző

désben erősítették őt meg hat esztendővel a dráma bemutatása után, a per hely
színén szerzett tapasztalatai is. Mert amíg lesznek Tiszaeszláron és másutt, akik
nem ismerik a magyar Dreyfuss ügyet, akik még 1973-ban Js hisznek a század
végi vérvád igazságában, akik nem a tények, hanem a rágalmakat fenntartó
legendák bűvöletében élnek, s úgy vélik - mint a megkérdezett eszlári gye
rekek -, hogy a második világháború idején azért ölték meg, azért dobták a
Tiszába a zsidókat, "mert nem dolgoztak... csak úgy· raboltak. .. és ingyenél
tek", addig a témáról nem lehet és nem szabad hallgatni CA vizsgálat iratai, 1976).

A magyar irodalom és közvélemény konfliktust rejtegető szemérme, a ké
nyesnek ítélt kérdésektől való, hagyományos idegenkedése csak fokozatosan ol
dódik. A diszkrimináció törvényes formáit egy 'világtörténelmi fordulat robban
totta; társadalmi alapjait a nemzeti közvéleményben esztendők nevelő munkája
rendítette meg. A teljes igazság ábrázolását elviselő egészséges közszellem ki ala
kulásához hozzátartozik az is, hogy' a felszabadulás után felnőtt, magukat min
den szempontból egyenrangúnak, magyarnak valló írástudók a hetvenes években
egyre bátrabban kezdik vállalni önmagukat és múltjukat is. Már nemcsak a
kis falusi házat, a városi prclüakást, de a rabbi ősöket, vagy a zsidó bádogos
nagyapát is ...

A VILÁGIRODALOM FELSZABADíTO PÉLDÁI NYOMÁN. Abban, hogy ez
a folyamat megkezdődött és feltartóztathatatlannak bizonyult, ha nem is döntő,

de mindenképpen lényeges, bizonyítható szerepe volt a világirodalmi példáknak
és előzményeknek. elsősorban a széles körben népszerű és világirodalmi rangú
amerikai prózának.

Ez nyilvánvaló, könnyen kimutatható hatás nem közvetlen, és nem a té
mák vagy figurák átvételében, az egyes történetek megtermékenyítő hatásában,
vagy akár az atmoszféra utánérzésében jelentkezik. Inkább a lehetőség felisme
résében, és egy odáig elképzelhetetlennek tartott írói magatartás vonzásában.
Nyilvánvalóan, többek számára is felszabadító élményt kínáltak azok a regények,
novellák, amelyek bizonyították, hogy a zsidó családok népisége is - valóságos
és vállalható népiség. Művek és magatartások ígazolták, hogy ez a vállalás nem
jelenti, hogy az utódok valamiféle szellemi gettóba szorulnának. Meghatároz6
erejű. tradicionál.is vallási és etnikai közösséget kínál, de ez egyáltalában nem
gyengíti amerikai jellegüket.

A hazai művek, amelyekre gondolok, - természetesen - kérdésessé is tesz
nek mindenfajta analógtát. Hiszen az identitás keresésének történelmi korsza
kában a gyökerek felkutatása és felmutatása Amerikában általános, s a tömeg
társadalom arcnélkülisége ellen való lázadás egyik jellemző formája. Nálunk,
ahol a nemzedékek óta asszímíláns zsidó családokhoz való tartozás, mínt klfej
tettem. nem etnikai természetű. és legfeljebb egyre lazuló vallási megkötöttsége
ket, szokásokban élő tradiciókat és külsőségeket jelentett, ennek a közösségvál
lalásnak eleve kisebb a súlya, és kisebb a művek világában jelentkező konzek
venciája is. Halványabb, mínt Malamudnál. Saul Bellow-nál, Singernel, vagy
akár Philip Rothnál is, akik jórészt az őket szárnyra bocsájtó közeg törvényét,
arányait Icutatják. Ott, a bevándoroltak közössége nemzedékeken keresztül szo
ros marad és meghatározó érvényű. Nálunk, századun k második harmadában a
budapesti, vagy akár vidéki zsidó családok életformája nemigen különbözík a
velük azonos társadalmi helyzetben, osztályban, kasztban elhelyezkedő keresz
tény családokétól. (Érdekesen dokumentálják ezt Bárdos Pálnak, a maga makói
kisvilágában gyökerező, gyerekkori emlékei. Az író Az első évtizedben elmond
ja, hogy a harmincas évek legvégén, a negyvenes évek elején a betlehemes pa
rasztfiúk magától értetődően látogatták végig karácsonykor a makói zsidó há
zakat is. purimkor pedig a zsidó családok keresztény barátainak, ismeróseinek
is kijárt az ünnepi ajándékcsomag. A kapcsolatnak ez a kölcsönössége, szoros
sága azért is érdekes, mert a "boldog békeidóben" még az ünnepek őrizték leg
inkább a zsidó családok különállását.)

Nálunk a történelem - pontosabban : a fasizmus - törte meg az asszimIlá
ció mind teljesebb folyamatát és az antiszemitizmus elmélete és gyakorlata volt
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az az erő, ami az asszimiláció híveire és az elkülönülökre egyformán rákény
szerítette az üldözött ősök sorsának vállalását. Az új magyar próza megidézett.
harmadik nemzedékének tehát nem a különbözés, hanem a megkülönböztetés volt
a meghatározó erejű élménye. A kirekesztettség és az üldöztetés történelmi ta
pasztalata ébresztette fel sokakban azt az újfajta (morális índítékú) szolidaritást,
amely már nem a születés, és nem is az életforma, hanem a közös sors, az át
élt szenvedés parancsa.

Az amerikai zsidó környezetben játszódó regények, novellák elsősorban az
irók mélyen rögződött társadalmi gátlásának. szemértnének oldásában játszottak
szerepet. Igazolták. hogy az odaadó zsidó mama alakja semmivel sem alábbvaló
a parasztmadonnákénál és a szeder-esték emléke nem szégyellnivalóbb a kará
csonyfa fényénél. És bizonyították azt is, hogy ez a minden humánus töltése
ellenére is beszűkült, visszahúzó világ nemcsak ábrázolható, de krttizálható is.
Úgy. ahogy például Phílíp Roth teszi a maga írásaiban: mert csak a vállalás
hordozza magában a meghaladás. a fészekből kiröppenő gyerekek felnőttként el
kerülhetetlen elszakadásának lehetőséget is.

AVRAHAM BOGATIR VILÁGA. A kortársi magyar prózában Kardos G.
György az egyetlen, aki a zsidósáahoz való tartozásról nem múlt, hanem jelen
időben és nem a magvarsággal való sorsközösségnek alárendelten ir. Akinél a
zsidóság egyfelől - akárcsak az amerikai regényben - az etnikum szintjén je
lenik meg, másfelől az államiság történelmileg meghatározott keretei közott.

Kardos G. György 19GB-b:m előzmények nélkül robbant be a magyar iroda
lomba. EI,SŐ, bravúrosan tömörített realista családregénye (Avmhnm Bogatir hét
napja, 1963) a rászakadó és rákényszerített történelemben vergődő zsidó kisern
ber tisztességének apoteózisa, valójában gazdag, mély lírával mintázott emberi
por'Té. A zsidó népi-égnek az az anekdotával szclídrtett natosza és öntróniára fe
jezőclik ki benne, ami Saiern Ascn-tól Babul íg és. ELlre~lburgig: LüLJLcLre jCn~nl

ZŐ, s a magyar irodalomban előzmények nélkül való, Hősét, akár egy Chagall
kép mellékalakjának is elképzelhetjük, és ha hangját halljuk, olyan, mintha Tó
biás, a tejesember szólalna meg. Talán CSGk az a különbség, hogy 6 nem az
úristennel. hanem a történelemmel felesel.

Kardos G. Györgynek az egzotikum és politikum határán született regénye,
alapjában realista eszközökkel íródott, és megfelel a társadalmilag-történelmileg
konkrét valóságábrázolás sokrétű politikai követelményeinek is. Ugyanakkor, vi
lága, a maga egyetemességével és modellszerűségével ki is emelkedett ebből, a
tágabb értelmezhetőségével vívta ki a hazai és nemzetközi érdeklődest. Kardost
szoros kötelékek fűzik a világirodalom említett zsidó regényeinek vonulatához,
de ugyanakkor megteremti és megőrzi saját, a magyar irodalom szellemiségében
gyökerező írói egyéniséget is. Ezért lehetett a kortársak nemzedékére gyakorolt
hatása is nagyobb annál, mint ahogy ez a köztudatban él.

NEM "A" ZSIDO SORS, - MAGYAR TÖRTÉNELEM, Személy szerint Kar
dos G. György is a fasizmus évtizedében felnőtt, a sors kénye-kedvének kitett
magyar zsidó fiatalsághoz tartozott, életútja, emigráns sorsa azonban kivételes.

Azok a vallomástevő, Kardosnál általában valamivel fiatalabb írók, akiknek
műveiről szólní szeretnék, százezrek sorsaban osztoztak. Élményeik, tapasztala
taik éppen annyira egyeznek, és éppen annyira különböznek is, mínt a magyar
zsidóságé. Az írók között is van Auschwitzot megjárt túlélő (Kertész Imre) és
vannak, akik a deportálás poklában olyan bugyorba kerültek, ahonnan viszony
lag többen jutottak élve a felszínre. Ilyen "szerencsésebb" ausztriai lágerben
menekült meg Bárdos Pál és Ember Mária. A gettóban felszabadult budapesti
túlélők sorsában - Moldova György gyerekhőse osztozott.

A személyes élmények és tapasztalatok mozaik kockái, ha egymás után ol
vassuk a regényeket, döbbenetes történelmi körképet alkotnak: a magyar múlt
egyik legtragikusabb, mcstanáig jobbára homályban tartott Iejezetét.

Amikor a szerzők belefogtak a maguk túlvilági Odüsszeiajának elmesélé
sébe, a közlés lelki kényszerén, a személyes imperatívuszon túl, a történelmi
adósságot érezték. Műveik azonban mégiscsak abban az irodalomtörténeti pilla
natban születhetettek meg, amikor a vallomásra késztető racionális érvek, az azt
sürgető objektív és szubiektív indítékok legyőzték a korábbi érzelmi és politikai
gátlásokat. A kétféle erő konfrontációja - szinte egyetlen önvallomásból sem
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hiányzik. Ahogy a klasszikus eposzok invocatiójában valaha elengedhetetlen volt
a múzsa segítségéért való fohászkodás, úgy jelenik meg a mostani számadások
bevezetőjében, vagy szövegében, az irók magamentsége, Ki-ki" felsorolja és meg
cáfolja a vállalkozásával szemben felhozható érveket, és megvallja. - miért
nem hallgathat tovább. Nem titok, hogy a folytonosan újjászülető gyűlölködés,

a fasizmusnak földünkön sokfelé fellángoló brutális öröksége és lappangó fe
nyegetése, a mély gyökerű előítéletek kiirthatatlansága, fontos, már-már aggasztó
politikai aktualitást is kölcsönöz az irodalmi mementóknak.

"Mintha nemcsak a gyilkosok, az áldozatok is visszatérnének a tetthelyre ..."
- tűnfQ,dik kételyekkel küzdve Gera György hőse A terelőútban. Ember Mária
viszont már regényének mottójában arra figyelmeztet, hogy "Ennek a könyv
nek a tárgya nem .a' zsidósors. Amit ez a könyv elbeszél, az magyar történe
lem." S míntha csak ezt a megkezdett gondolatot folytatná Gyertyán Ervin,
amikor Szemüveg a porban című regénye születésének körülményeiről, indíté
káról vall és az emlékezés aktualitását eJvitató regényhőse szemébe mondja, hogy
nem a zsidókérdésről ír: "Amiről én írni akarok, az magyar kérdés, német kér
dés, angol kérdés. Az emberiség kérdése. A szocializmus kérdése is, ha úgy
akarod."

A kérdésfeltevésnek ez az egyetemessége, talán a legfontosabb megkülön
böztető jegye ennek a hetvenes évek derekán született regénysorozatnak. Ér
vényre juttatására az írók egész sor eszközt alkalmaznak, a szépirodalmi eszkö
zökön túl, olyanokat is. amelyek általában a publicisztika fegyvertárába tartoz
nak. Kűlőnösen jellemzőnek érzem a dokumentumok alkalmazásának új rendel
tetését és hatá-át is. Korábban, a közvétlenül háború után született, dokumen
tum-jellegű írások művészí korlát jaként említettem az egyszeriséget, a partiku
Iaritást. Az új irodalmi hullám alkotásaiban az alkalmazott, felhasznált doku
mentumok funkciója viszont énpen ellenkezőleg - az egyedi sorsok kitágítása,
~! sz('n1~~~J,'/2S tapasxtolntok kieaész.uése.

A dokumentumok regénybeli szerepe eltérő. Gyertyán Ervin általában vi
tatkozó hőseí szájába adja. érvként, a tényeket. Bárdos Pál a maga számadá
sának szülctését kommentálja, emlékezetét korrigálja a könyvtárakban fellel
hető, felkutatott adatékokkal. A legfrappánsabb talán Gera György és Ember,
Mária szerkesztésí módszere, akik élesen elhatárolják az elbeszélő szőveget a
közölt Iorrásanyagtól. Ember Mária Hajtűkanyarjában a dokumentumok hatszáz
ezer ember személyes tapasztalatát összegezi azért, hogy a regényhősök kálvá
riáját valóban a magyar történelem megfelelő fejezetévé, érvényes korra ízzá tá
gítsa. tgy keriil egymás mellé, a védtelen gyerekhős elbeszélésének fonalát meg
szakítva és kiegészítve, Eichmann parancsa és Horthy Míklós levele, Endre Lász
ló nyilas bel űgyml niszter rendelete és a Stürmer úszító cikke, a felszabadulás
utáni népbírósági tárgyalások jegyzőkönyve, és néhány, friss kutatásokra épülő

történelmi esszé részlete.
A dokumentumoknak ez a széles köre, változatossága és gazdagsága ilyen

módon kiegészíti és felújít ja a regények három évtizedek alatt megfakult infor
mációtartalmát is. Hiszen nem könnyu egy teljes történelmi korszak és könyv
tárnyi irodalmi, publicisztikai mű után - újat mondani a témában.

A kérdés csak az, hogy lehetséges-e egyáltalán?

GYEREKSZEMMEL. A lágerregények új hullámának legszembetűnőbb meg
határozó közös vonása a szerzők személyéből, életrajzából következik.

Mutasd be hősődet, s megmondom, mikor születtél ...
Ha végigolvassuk és összevetjük a vallomásokat, szembe tűnik, hogy ki-ki

saját, 1944-es énjén keresztül érzékeli a múltat, S mivel az írók nagyjából egy
nemzedékből valók, hőseik azon a szörnyű nyáron az iskoláskor elején, vagy a
kamaszkorban tartanak. (A különbségek természetesen nem elmoshatók: Bárdos
Pál kilencéves gyermek-önmaga mást lát és mást érzékel, a tudatosság más
szintjén fogadja be a világot, mint Gyertyán Ervin átlagon felüli politikai in
telligenciával rendelkező, hetedik gimnazista hőse.)

Az egyes szám első személy - nem kizárólag forma, és nem is feltétlenül az.
Inkább megközelítési mód, látszószög, szemlélet, a regény írójának a feldolgo
zott élményanyaghoz való viszonya. Az elbeszélő és a hős identításának, termé
szetesen, megvannak az esztétikai konzekvenciái is. A legfontosabb: az auten
tikusság, a hitelességnek az érzelmileg is maximálisan alátámasztott formája.
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Ami az epíkában szokatlan Iíraíságot is eredményez. Igaz, a líraiság, a személyes
tapasztalatok hitele - még nem azonosítható a művészí igazsággal. Ezúttal azon
ban az átélt határhelyzetek drárnaísága, a megőrzött részletek kísérteties pontos
sága és az élmények hitelesságét is alátámasztó dokumentáció együtt, egy irány
ba, - a művészi hitelesség irányába - hatnak.

A gyerekhősök középpontba állítása, nemcsak a lágerregényekre jellemző.

Kimutatható lenne ez a magyar, söt a világirodalom megélénkült önéletrajzi
hullámában is. A gyermeki látószög alkalmazása, a gyermekhőssel való azonosu
lás egyfelől erősíti a művek érzelmi hatását, kiélezi a kiszolgáltatott áldozat és
a pusztító világ ellentmondását, de ugyanakkor korlátozza is a szerzők (regény
beli) áttekíntését, beszűkíti a korrajzet is. Ezt a veszélyt igyekeznek tudatosan
leküzdeni az irók a dokumentáció felhasználásával, a történet és az elbeszélés
idősíkjának váltogatásával és a gyermeki emlékezetből előhívott körképet kiegé
szítő, "kölcsönélmények" közlésével is. Szinte minden regényben érződik, hogy
az irók - a hősválasztás hátrányát és előnyét egyszerre élik <it, - tudatában
vannak a beszűkítés, a korlátozottság veszélyének, de élnek a pszichológiai fel
mentéssel is.

Tény, hogy a legértelmesebb, körülményei következtében koraérett gyerek
sem láthat túl a közvetlen tapasztalás világán. Nem rendelkezhet az általánosítás,
az absztrakció intellektuális eszközeivel, nincs és nem is igen lehet filozcifiája,
és a környezetéről formált véleménye is érzelmileg determinált. Ez határozza meg
a körülötte élő felnőttekről alkotott véleményét, és korlátozza - sorstársaival
szembeni - kritikáját is. Ember Mária, talán pedagógus múltjának és anyai
tapasztalatainak hála, a többieknél pontosabban érzékeli hőse életkori sajátossá
gainak meghatározó szerepét, és éppen ezért sikerül saját élményeinek transz
ponálásával hiteles gyerekhőst teremtenie. De még neki is meg kell küzdenie
az emlékeit idéző felnőtt kritikusabb látásmódjának, tudatosságának befolyá
sával. Legtisztábban talán éppen a Hajtűkanyarban jelenik meg az a szörnyű,

történelmileg determinált accelerácíó, ami a gyerekkoruktól megfosztott, hirtelen
megöregedett tízévesek, kamaszok gondolkodásmódját is megszabja.

A gyerekhősök gondolkodásmódjára jellemző - a valóságban és a valóságot
tükröző emlékiratokban is -, hogy még kompromisszum nélkül hisznek az igaz
ságban, és értetlenül figyelik a megingathatatlannak vélt világrend felfordulását,
a rájuk törő igazságtalanságot. Képtelenek felfogni a hatalmasnak vélt felnőt

tek - szüleík, rokonaik - kiszolgáltatott, tehetetlen törpeséget. Hogy a sok
száz felnőtt miért nem támad neki a tucatnyi fegyveresnek... Hiszen a gyere
kek csak a közvetlenül felfogható, látható, számbeli erőviszonyokat fogják fel,
és nem tudják, hogy a lágeren túl csupa fegyveres és fegyvertelen rabtartó
őrködik. Mégis, ebben a majd minden regényben kiütköző gyermeki "naivitás
ban", romlatlan erkölcsi érzék és mély igazság húzódik. A hősök tegnapi naivitá
sa az elbeszélők azóta kiérlelt társadalmi felismerésével, történelmi önkrrtíká
jával fonódik össze.

A feltárt emlékanyag az emlékezők életkorából, érzékenységéból és élmé
nyeik sajátos voltából következően, új lehetőséget is kínál az íróknak. Olyan
tapasztalatokkal is gazdagíthatták történelmi ismeretanyagukat, ami felnőttnek

eszébe sem nagyon juthatott.
Lehet-e Auschwitzban unatkozni ? - a Sorstalanság kamaszhősének ez a

legbizarrabb. mégis megdöbbentő problémája. Mert az éhség, a rettegés, a meg
aláztatás élményéről már rengeteget olvastunk. De Köves Gyuri, akinek láger
élményeiben - Kertész Imre regényében - visszatérő szó a "természetesen". 
másfajta tapasztalatokról számol be. O úgy fogadja el a lágerek elfogadhatat
lan világát, ahogy annak idején, napról napra átélte: a részleteket is egymáshoz
viszonyítva. Ennek köszönheti, hogy avagonból kiszállvá, még megörült a lá
gerben látott futballpályának, és először' nevetett rajta, hogy itt kés nélkül, "ro
binsonosan" kenik a margarint a fekete kenyérre. Azután. ahogy beleszokott a
lágerélet "rendjébe", rádöbbent, hogy - unatkozik Auschwitzban. Buchenwaldot
viszont hamar megszereti, mert, bár "természetesen" itt is van krernatóríum,
mégis úgy tűnik, hogyahalálgyár, a holttestek eltüntetésének nagyüzeme itt
nem jelenti a láger célját.

Bárdos Pál vallomásának legdrámaíbb mozzanata az, am'kor a kisgyerek
veszélyben látja édesanyja becsületét. Amikor úgy érzi, hogy ítélkeznie kellene
anyja és a közösség perében, de felnőtt fejjel is képtelen rá, A történet egy
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sohasem ábrázolt, végletes morális konfliktust vet fel: bűnösek-e a láger élmun
kás varrónői (a kisfiú édesanyja es nagyanyja), amiért a várható külön juttatá
sok, életmentő falatok reményében többszörös normát teljesítenek, maximálisan
kiszolgálják rabtartóikat. és ezzel - közvetve - a náci hadigénezetet. És a
kisfiúnak. aki pedig édesanvia .Jrűnének" elsőrendű haszonélvezője. végig kell
néznie, hogy a sorstársak szernenköpik azt, aki az ő szemében a legjobb, a leg
tisztább ember. Ezt az élményt csak gyerek élhette át, és csak felnőtt írhatta
meg ilyen drámai erővel.

SZÉLES REGISZTEREN. Bevezetőben bevallottam elfogultságomat. de nem
szeretnérn elhitetni senkivel, hogy csupa maradandó értékű remekműről van szó,
Még azt sem, hogy rrrindegyik példaként említett "író sikeresen. vagy akár azo
nos eredménnyel küzdött volna meg a témából következő buktatókkal.

Az Irók a maguk sorsának számadására vállalkoztak, s az átélt traumák
meghatározták nemcsak a zsidósághoz. a magyarsághoz való viszonyukat is Bár
míndegyiküknek alapélménye a megkülönböztetés, az üldöztetés - kitartanak
az asszimiláció, a magyar sorsközösség vállalása mellett. Ennek a döntésnek, 
amely Ernber Máriánál tárgvilagnsabban, Kertész Imrénél keserűbben. Bárdos
Pálnál patetikusabban fogalmazódik meg. - a dilemma felvetése, a konfliktus
kíélezése és a politikai tudatosság szintjén való megoldása ad súlyt.

Moldova György regényéhen elmarad a happy end. Hősének a történet vé
gére - látszólag - bete'jesnl leghőbb vágya: a helyrezökkent világban. sike
res kiilönbözeti vizsga után. felveszik végre a Szent Imre gimnáziurnba. De hiá
ba hallja meg újra az iskola indulóját. már nem hatódik meg úgy, mint régen.
Idegennek érzi magát a teremben. mert nem tudja legyőzni a gondolatot, hogy
csak tévedésből engedték be a glmnázium kapuján; hogy a pedellus. vagy vala
metvik tanár bármelyik nrllanatban kiutasíthatja a díszteremből. Feleitésre biz
tatják. de a gimnazista Kőhidai Míklós már nem tud, nem akar felejteni. Gyer
tyán Ervin kettészakítja önmagát, hogy az érvek és ellenérvek konfrontáclója,
az életutak ellentéte két rezényhőse vitájában. élet és halál tükrében jelenjék
meg. S végül is. a .marxízmus elveit és a munkásrnozgalorn gyakorlatát vállaló
hősével azonosulva jelöli ki azt az utat, amelyet önmaga és nemzedéke szá
mára követhetőnek. követendőnek érez.

Mindaz, amit a regények közös politikai-társadalmi funkciójáról, történelem
szemléletéről, szerzőík nemzedéki és eszmei hovatartozásáról, a vallomások ana
lóg Iátószögéről és egybecsengő konklúziójáról elmond tam, azt a látszatot kelt
heti, mintha magukat a műveket is egyetlen regény variációinak tekinthetnénk.
Ez azonban elhamarkodott ítélet lenne.

A filmesztéta Gyertyán Ervin esszéregényének sem laza szerkezete, sem po
lemikus hangja nem hozható közös nevezore a költők prózájával, - Mezei And
rás Chagallt idéző víziójának szuggesztiójával, Gergely Agnes regénybe oldott,
sodró erejű Iírájával. Gyertyán hősei az agyukat, Gergely Agneséi a szívüket
fordítják az olvasó felé, s a különbség nem kizárólag módszertani. Mert Gyer
tyánnál a hősök szinte kizárólag gondolat-hordozök. Gergely Agnesnek a kü
lönböző jellegű kisebbséghez tartozó, az üldöztetés által megnyomorított, szere
tetre vágyó szerelmesei viszont plasztikusan megjelenített, hús-vér figurák. Gyer
tyán hősei egyetértésre, vagy vitara csábítanak, Gergely Agneséivel együtt élünk,
és sorsuk, miközbenelgondolkodtat, felkavar és megrendít. Gergely Agnes hősé

től kölcsönöztem tanulmányom címét is: Karola teszi fel George-nak azt a lé
tüket és kapcsolatukat is eldöntő, társadalmilag érvényes, alapvető kérdést:
"Tudja-e, mi az üldöztetés?"

A széles olvasóközönség elsősorban Moldova regényét kapkodta szét, És nem
csak azért, mert a tárgyalt regények szerzőí közül eleve ő volt a legismertebb, a
legnépszerűbb, mert romantikus töltésű politikus kalandregényei két évtized alatt
még azokat is meghódították. akiknek a Moldova-szatírák túlságosan bonyolul
tak, szociográf'iái pedig unalmasak. Hanem azért is. mert a sajátos egyéniségű

író a Szent Imre indulóban is szuverén világot teremt. Kamaszregényében is
megtalálja a módot a szókimondó, realista korrajz és a sodró erejű romantikus
cselekmény összeegyeztetésére. Nemcsak a gyilkosok és áldozatok végletes. senki
által nem vitatott ellentétét rajzolja meg. de a cselekménynek majd minden moz
zanátában felvillantja a történelem és a történet tanúinak tevékeny. vagy tétlen
közönyét is. Ezért idézi meg a tizenkét esztendős Kőhidai Miklós kaján és fél-
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tékeny osztálytársait; a zsidó család szomorú költözködését bonyolító kocsis baj
szába rejtett mosolyát, az ismeretlen tettest, aki képes volt ellopni Kőhídaíék

magukkal mentett gönceinek egyik batyuját, vagy a lakásukat elfogtaló új fő

bérlőt, aki egy hiányzó kulcsért a Gestapóval fenyegetődzik. Moldova még arra
is mer emlékezni, hogy az uniformisba öltöztetett suhancok tréfából hősére fog
ták a puskát, a tömeg pedig hallgatag, ellenséges közőrinyel vagy éppen köve
ket hajigálva nézte a gettóba hurcolt öregek és gyerekek szánalmas menetét.

Aki átélte, tudja, megszerivedte ezeknek a Szent Imre indulóban felvillantott
mozaikképeknek az igazságát. És bár valószínűleg emlékszik másféle arcokra,
gesztusokra. életmentő tettekre is, tisztelettel adózik Moldova könyörtelen tár
gyilagos kritikájának. Már csak azért is, mert nem egyoldalú: az írá hasonló
következetességgel leplezi le történetében a gettóba szorult zsidó kispolgárok
gyávaságát, kisszerűségét, egymás ellen való acsarkodását is. A regénynek ezekért
az értékeiérta kritikus még megbocsátja azt is, ami az olvasónak fel sem tű

nik, hogy Kőhidai Míklósnak egy, a legendákból és kalandorregényekből szőtt,

rettenthetetlen ellenálló oldalán vállalt életmentő tevékenysége, néha elnagyol
tan, elrajzoltan jelenik meg a regényben. Megbocsátja azért is, mert Moldova
hőse éppen társadalmi aktivitásával, gyerekfejjel vállalt felelősségével emelkedik
ki sorstársai közül.

A feszültségnek valamiféle áramingadozása még Moldova regényében is ér
ződik. De korántsem olyan mértékben, mínt Bárdos Pálnál, vagy Kertész Im
rénél. Mert Kertész Imre felzaklató és felfedező önvallomásának meggyőző ere
je, művészi hitele, szinte kizárólag a lágerélményekre szor ítkozik. A hős sor
sának azt megelőző és azt követő motívumai leleplezik írói gyakorlatlansáaát.
Bárdos Pál a maga számadásában nem mindig találja meg a szépírói eszközök
kel felidézett jelenetek és az érvelő, publicisztikai szakaszok szerkezeti egyen
súlyát, sokszor túl írja, és ezzel hatástalanítja gondolatait. Gyertyán Ervin re
gényében az esszéista teljesítménye értékesebb és eredetibb mint a szépíróé.
Talán csak Gergely Agnes és Ember Mária dicsekedhetnek a szorosabb szerke
zetből is következő művészi egységgel.

Meggvőződés-rn, hogy a kortársi magyar irodalomnak ez a kiméletlen és
őszinte, adósságtörlesztő vonulata olyan politikai és esztétikai jelenség. amely
nek jelentősége túlnő az egyes köteteken : a magyar társadalom felnőttségének

és az irók felelősségtudatának bizonysága. Az olvasóközönség körében - magától
értetődően - egyre kevesebben őriznek személyes emlékeket. És ez a tény meg
sokszorozza a túlélők telelősségét, hogy - Bárdos Pál megfogalmazása szerint -
"emlékeiből hidat formáljanak a mindent tudók és a semmit sem értök között".
De hogy ez a híd, ez a nagyon is j21lemző irodalmi korjelenség létrejöjjön, eh
hez a hovatartozás dilemmájanak feloldására, a kompromisszumok nélkül való
azonosulásra, közösségvállalásra igényt tartó Irók kiérlelt állásfoglalására és re
gényteremtő tehetségére volt szükség.
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I<ATOLI KVSOI<I J<ERESZTÉNYEJ<
A SZENTFOLDON

1974. március 25-én adta ki VI. Pál pápa azt a körlevelét, amelyben a Szerit
földön élő keresztények egyre növekvő nehézségeire és szükségleteíre hívta fel
a katolíkus egyház püspökeinek és híveinek ügyelmét. Hosszú századokra vissza
nyúló hagyomány folytatója lett ezáltal a Szentatya, hiszen csak az újabb kor
ban több elődje, így VI. Sixtus, VIII. Orbán, X. Ince, XIII. Leó és 1918-ban
V. Benedek pápa adott már ki a Szeritföld szent helyei és keresztényei érde
kében körlevelet. A pápaság kapcsolata Krísztus földi életének színhelyével
valamilyen formában mindíg megvolt, de a viharos történelmi eseményeknek
megfelelőerr úgyszólván sohasem volt problémamentes.
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