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IRODALOM ÉS POLITIKA, 1956 

Bevezetés 

Egy mostanában sokat vitatott történelmi korszak hitelesebb megismerte-
tésének szándéka vezette szerkesztőségünket abban, hogy összegyűjtsük az 
1956-os esztendő irodalompolitikai dokumentumait, és az olvasó kezébe adjuk 
az akkori irodalmi publicisztika, az irodalmi életben zajló viták, a külön-
böző irodalmi vonatkozású állásfoglalások válogatott anyagát. Hitünk szerint 
az irodalomtörténet-írás régi adósságát törlesztjük ezzel, hiszen a gyűjtemé-
nyünkbe foglalt írások — néhány kivételtől eltekintve — több mint három év-
tizeddel ezelőtt megjelent újságokban rejtőznek, ráadásul többnyire olyan 
lapokban, így az 1956-os Irodalmi Újságban, amelyek a legutóbbi hónapokig 
egyszerűen el voltak zárva az olvasóközönség szélesebb körei elől, de még a 
kutatók sem idézhették őket szabadon, és főként nem fogalmazhatták meg a be-
lőlük adódó következtetéseket. Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy a "történelmi 
jelenidőnek" erről a bizonyára legfontosabb eseményéről hiteles és alapos 
ismereteket szerezhettek volna, a "hivatalosnak" számító kiadványok pedig a 
legkevesebb bizalmat sem ébresztették az általuk megformált történelemkép 
iránt, ellenkezőleg, olyan kérdéseket vetettek fel, amelyekre a korabeli do-
kumentumok ismerete nélkül semmiképpen sem lehet válaszolni. Márpedig élő 
történelmünk e drámai csomópontjának közelebbi megismerése nélkül aligha le-
het megérteni azokat a szellemi és politikai folyamatokat, amelyek nem 1956-
ban kezdődtek és fejeződtek be, de nem értjük meg igazán saját jelenünket 
sem, minthogy az imént jelzett folyamatok azóta is tartanak. 

Az 1956-os esztendő nem január l-jén kezdődött és nem december 31-én ért 
véget. Az irodalom- és eszmetörténet periódusai, legyenek ezek akármilyen 
szűkre szabottak, nem kötődnek a naptári rendhez, elvégre a "huszadik száza-
di" (modern) magyar irodalom történetének sem 1900 a kezdőpontja (hanem pl. 
1906, amikor az első "igazi" Ady-verseskötet, az Új versek megjelent). Az 
1956-os periódust, mint újabb irodalmunk történetének egy kivételes idősza-
kát, tulajdonképper, a Szovjetunió Kommunista Pártjának 1956. február 14—20-
án rendezett XX. kongresszusa nyitotta meg, és a Magyar írók Szövetsége te-
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vékenységének 1957. január lÖ-án történt felfüggesztése zárta le. Ennek az 
alig tizenegy hónapos periódusnak hosszabb előtörténete van, ez az előtörté-
net az úgynevezett "íróellenzék" 1954—55-ös kialakulásához és működéséhez 
köthető. Ennek a háromesztendős történeti folyamatnak csupán két irodalompo-
litikai dokumentumát adjuk közre: az írók és művészek 1955. októberi memo-
randumát és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1955. novemberi 
határozatát, amely az "íróellenzék" tevékenységét akarta megtorolni, illetve 
megállítani. Ezt követően közlünk néhány olyan publikálatlan írást, valamint 
írószövetségi vitaanyagot, amely a szovjet pártkongresszus eseményeiből és 
megállapításaiból adódó következtetéseket fogalmazta meg, de közreadunk o-
lyan írásokat is, amelyek a korábbi diktatórikus irodalomirányítás védelmé-
ben próbálnak érvelni a kibontakozó átalakulással szemben (pl. Gergely Sán-
dor és Kis Tamás cikkei). Ezután két fontosabb részletet: Déry Tibor és Lo-
sonczy Géza felszólalását adunk a Petőfi Kör június 27-én rendezett sajtó-
vitájából (a vita anyaga a Kapu című folyóirat múlt évi különszámában teljes 
terjedelemben megjelent), majd közöljük a Petőfi Kör tevékenységét elítélő 
júniusi párthatározatot, illetve a szellemi élet megrendszabályozását szol-
gáló más intézkedések szövegét. 

Az irodalom szabadságharcával szemben fellépő ellentámadás azonban nem 
volt képes arra, hogy megállítsa a mind nagyobb erővel kibontakozó folyama-
tot: a Rákosi-féle diktatúra bírálata és a demokratizálás követelése rövid 
megtorpanás után folytatódott. Mindez, mint ismeretes, a Központi Vezetőség 
július 18—21-i ülésén közrejátszott Rákosi Mátyás leváltásában. Az augusz-
tus—szeptemberi irodalmi sajtó híven mutatja az irodalmi élet politikai ra-
dikalizálódását. Ez a folyamat az írószövetség szeptember 17-i közgyűlésén 
érte el első nagyobb eredményeit, mindenekelőtt abban, hogy olyan vezetősé-
get állított a szövetség élére, amely a magyar irodalmi élet teljességét 
képviselte. Összeállításunkban közreadjuk a közgyűlés fontosabb dokumentuma-
it, illetve azokat az október folyamán megjelent írásokat (Novobáczky Sándor: 
Különös emberek?, Háy Gyula: Miért nem szeretem?, Erdei Sándor: Tovább!, Ko-
lozsvári Grandpierre Emil: A politikai növény...), amelyek már radikális mó-
don fogalmazzák meg a magyarországi sztálinizmus politikai és irodalompoli-
tikai berendezkedésének kritikáját. 

Ezeket az írásokat a forradalmi sajtó irodalompolitikai közleményeinek 
válogatása és néhány költői műve követi. Ezek az írások nemcsak azért fonto-
sak, mert megvilágítják azt, hogy Németh László, Déry Tibor, Tamási Áron, 
Féja Géza, Örkény István vagy éppen Füst Milán milyen elgondolások jegyében 
vettek részt és nyilvánítottak véleményt az októberi népfelkelés eseményei-
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ben, hanem azért is, mert teljes mértékben cáfolják azokat a hosszú évtize-
deken keresztül nagy nyomatékkal hangoztatott véleményeket, amelyek szerint 
a magyar írótársadalom vagy legalábbis az "íróellenzék" úgynevezett "ellen-
forradalmi" mozgalomba keveredett volna. Az október 23-a és november 4-e kö-
zött megjelent írószövetségi állásfoglalások, illetve publicisztikai írások 
egyértelműen tanúsítják, hogy a magyar írók, miközben radikálisan léptek fel 
a sztálinizmus egész politikai és művelődéspolitikai berendezkedése ellen, 
következetesen védelmezték az 1945 utáni demokratikus vívmányokat, szembe-
fordultak a konzervatív restaurációs törekvésekkel és a nemzeti független-
ség, valamint a demokratikus szocializmus távlatában látták az ország társa-
dalmi és politikai újjászervezésének lehetőségét. Ezeket az eszmei követel-
ményeket képviselte a Magyar írók Szövetségének 1956. december 28-án tartott 
taggyűlése is, amelynek jegyzőkönyvét, illetve az ott elfogadott Gond és Hit-
vallás című nyilatkozatot ugyancsak közli összeállításunk. Az már a törté-
nelmi folyamatok tragikus alakulásának következménye volt, hogy a taggyűlé-
sen elhangzott állásfoglalások miatt a kormányzat 1957 januárjában az író-
szövetség működésének felfüggesztése mellett döntött, és több írót — így 
Déry Tibort, Háy Gyulát, Zelk Zoltánt, Tardos Tibort, Molnár Zoltánt, Fekete 
Gyulát, Varga Domokost és Lengyel Balázst — bíróság elé állíttatott és el-
ítéltetett. Az eseménytörténet záródokumentumaként közöljük a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1957. szeptem-
ber 12-i határozatát "az irodalommal kapcsolatos egyes intézkedésekről". 

Dokumentumválogatást adunk, nem vállalkoztunk az alig egyesztendős peri-
ódus történeti feldolgozására, noha meggyőződésünk szerint ennek az elemző 
munkának nagyon is itt van az ideje, és természetesen el kell következnie az 
irodalompolitikai dokumentumokban, történeti és irodalomtörténeti feldolgo-
zásokban rögzített korábbi nézetek és megítélések bírálatának, illetve he-
lyesbítésének is. Gyűjteményünk most nem erre a feladatra vállalkozott, egy-
szerűen tájékoztatni kíván: előkerestük a régi újságlapokon rejtőző közlemé-
nyeket, esetenként felhasználtuk a "szamizdat" sajtóban közreadott dokumen-
tumokat, és igénybe vettük néhány kollégánk és barátunk személyes archívumá-
nak anyagát. Abban a meggyőződésben végeztük ezt a munkát, hogy így első 
megközelítésben is sikerül némi támpontot nyújtani annak a mind élénkebb ér-
deklődésnek, amely mostanában az 1956-os esztendő eseményeihez és szellemi 
folyamataihoz fordul. 

Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak — elsősorban Fekete 
Sándornak, Hegedűs B. Andrásnak, Lukácsy Sándornak, R. Takács Olgának és Ve-
res Andrásnak — , akik munkánkat támogatták. 
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ÍRÓK ÉS MŰVÉSZEK MEMORANDUMA 

1955 OKTÓBERÉBEN 

Minden párttaggal együtt mi, a kultúra munkásai, írók, művészek, újság-
írok, örömmel fogadtuk a Központi Vezetőség 1954. júniusi ülésének és a III. 
kongresszusnak azokat a határozatait, melyek pártunk eszmei-politikai munká-
jából egyszer s mindenkorra száműzik az erőszak, a megokolatlan adminisztra-
tív beavatkozás, a parancsolgatás antidemokratikus módszereit, mint olyano-
kat, amelyek demoralizálják az őszinte kommunista pártéletet. A Központi Ve-
zetőség márciusi határozata az 1953. júniusi és a kongresszusi határozatok-
nak e kérdést illető részét teljes egészében fenntartotta és megerősítette. 

Ennek ellenére, amint azt mélységes aggodalommal látjuk, a párt egyes 
szervei és funkcionáriusai egyre gyakrabban alkalmazzák újra a Központi Ve-
zetőség és a kongresszus által ismételten elítélt káros, erőszakos eszközö-
ket. Ez az újra kialakulóban lévő gyakorlat, amely pártunk érvényes határo-
zatait sérti, éles ellentétben áll azzal az elvi, határozott, nagyvonalú, 
nyugodt, a kulturális és felvilágosító munka sajátosságait legmesszebbmenően 
tekintetbe vevő kultúrpolitikával, amelyet a Szovjetunióban folytatnak. 

Bár a Központi Vezetőség bizonyosan ismeri az erőszakos beavatkozás ese-
teit, mégsem felesleges néhány különösen kirívó példára rámutatni. 

A legutóbbi fél esztendőben leváltották az Irodalmi Újság két felelős 
szerkesztőjét; megakadályozták Kónya Lajos Naplójegyzeteinek, Benjámin Lász-
ló és Nagy László versesköteteinek megjelenését; kísérletet tettek arra, 
hogy egyes írókkal kapcsolatban előzetes cenzúrát vezessenek be; állandóan 
megsértették, semmibe vették az írószövetség autonómiáját. S mindezt bete-
tőzte az Irodalmi Újság legutóbb történt elkobzása. Bizonyos, hogy ilyesmire 
— kommunisták által, kommunista szellemben szerkesztett újság elkobzására 
— a népi demokratikus országokban még nem volt példa. 

Beletartozik a sorozatba Az ember tragédiája-ügy, amely súlyos kárt o-
kozott pártunknak, Németh László Galilei című darabjának levétele a Nemzeti 
Színház műsoráról, A csodálatos mandarin körüli méltatlan huzavona stb. A 
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színészeken kívül a kommunista zenészekre is egyre elviselhetetlenebbül ne-
hezedik az ezen a területen dívó önkény, antidemokratikus vezetési módszer. 

A legutóbbi tíz hónap alatt eltávolították a Szabad Nép szerkesztőségé-
ből a nevesebb kommunista újságírók jelentős részét; más kommunista újság-
írókat véleményük pártszerű keretek között történt nyilvánítása miatt száműz-
tek a sajtó területéről, kizártak a pártból vagy más súlyos büntetésben ré-
szesítettek. A Szabad Nép szerkesztőbizottságának egy tagját az írószövetség 
kommunista aktívaértekezletén tartott felszólalása miatt a szerkesztőbizott-
sági tagságról leváltottak stb. 

A Központi Vezetőség nyilvánvalóan tudja, hogy ha van terület, ahol a 
pártszerűtlen, antidemokratikus, bírálatot elfojtó adminisztratív eszközök 
különösen kártékonyak, akkor ez a kultúra, a felvilágosító munka területe. 
Mi is világosan látjuk, hogy kulturális életünkben egészségtelen jelek mu-
tatkoznak, helytelen, antimarxista nézetek ütik fel a fejüket, de azzal is 
tisztában vagyunk, hogy ezek leküzdésére semmi esetre sem alkalmasak a régi, 
1953 júniusa előtti módszerek. Ellenkezőleg: a bajokat csak növelik és mé-
lyítik. Véleményünk szerint a bajok, a helytelen nézetek leküzdésének, a 
kulturális alkotómunka kibontakozásának, a szocializmus építését szolgáló 
őszinte, hatékony felvilágosításnak egyetlen feltétele a népi hatalom, a né-
pi demokrácia szellemétől áthatott szabad, őszinte, egészséges, demokratikus 
légkör. Az erőszakos, bürokratikus beavatkozások pedig éppen ennek a légkör-
nek a kialakulását teszik lehetetlenné. Szilárd meggyőződésünk, hogy ameny-
nyiben a Központi Vezetőség ennek a káros gyakorlatnak nem vet véget, kultu-
rális életünk nemcsak hogy nem jut előbbre, hanem még azok az új, friss haj-
tások is elpusztulnak benne, amelyeket népünk alkotóereje a felszabadulás 
után hívott életre. 

Éppen ezért tisztelettel kérjük a Központi Vezetőséget, hogy a párt kul-
túrpolitkáját eltorzító szerveknek és funkcionáriusoknak kulturális életün-
ket bénító, pártunk tekintélyét, befolyását romboló antidemokratikus vezeté-
si módszereivel szemben erélyesen érvényesítse a Központi Vezetőség a kong-
resszus határozatait, vizsgálja felül az eddigi helytelen adminisztratív in-
tézkedéseket és biztosítsa a kultúra, a sajtó munkásai számára az őszinte, 
tiszta, kommunista pártélet légkörét, s ami ezzel egyet jelent: a nyugodt, a 
népet és a szocializmus ügyét szolgáló alkotómunka lehetőségét. 

Budapest, 1955. október 18. 
Déry Tibor, Kossuth díjas író, Háy Gyula, Kossuth-díjas író, Benjámin Lász-
ló, kétszeres Kossuth-díjas költő, Zelk Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas köl-
tő, Kónya Lajos, kétszeres Kossuth-díjas költő, Oevecseri Gábor, Kossuth-dí-
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jas költő, Kuczka Péter, Kossuth-díjas költő, Simon István, Kossuth-díjas 
költő, az Új Hang főszerkesztője, Juhász Ferenc, Kossuth-díjas költő, Karin-
thy Ferenc, Kossuth-díjas író, Sarkadi Imre, Kossuth-díjas író, Hámos György, 
Kossuth-díjas író, Aczél Tamás, Sztálin- és Kossuth-díjas író, Méray Tibor, 
Kossuth-díjas író, Major Tamás, kétszeres Kossuth-díjas színész, a Népköz-
társaság kiváló művésze, a Nemzeti Színház igazgatója, Mészáros Ági, kétsze-
res Kossuth-díjas színművésznő, a Népköztársaság kiváló művésze, a Nemzeti 
Színház tagja, Bessenyei Ferenc, Kossuth-díjas színész, a Nemzeti Színház 
tagja, Olthy Magda, Kossuth-díjas színművésznő, a Nemzeti Színház tagja, 
Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas rendező, érdemes művész, a Nemzeti 
Színház tagja, Horvai István, Kossuth-díjas rendező, a Madách Színház igaz-
gatója, Gábor Miklós, Kossuth-díjas színész, a Nemzeti Színház tagja, Fábri 
Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas filmrendező, Keleti Márton, háromszoros Kos-
suth-díjas filmrendező, a Népköztársaság érdemes művésze, Máriássy Félix, 
Kossuth-díjas filmrendező, Szervánszky Endre, Kossuth-díjas zeneszerző, Mi-
hály András, Kossuth-díjas zeneszerző, Kadosa Pál, Kossuth-díjas zeneszerző, 
Antal István, Kossuth-díjas zongoraművész, Vásárhelyi Zoltán, Kossuth-díjas 
karmester, Örkény István író, Somlyó György költő, Erdei Sándor író, az író-
szövetség első titkára, Enczi Endre, az Irodalmi Újság felelős szerkesztője, 
Tardos Tibor író, Szeberényi Lehel író, Vészi Endre író, Sipos Gyula költő, 
Gyárfás Miklós író, a Színház- és Filmművészet c. folyóirat főszerkesztője, 
Kolozsvári Grandpierre Emil író, Palotai Boris írónő, Molnár Miklós kriti-
kus, szerkesztő, Nagy Péter irodalomtörténész, a Szépirodalmi Könyvkiadó fő-
szerkesztője, Nagy László költő, Lukácsy Sándor irodalomtörténész, kritikus, 
Csoóri Sándor költő, Lányi Sarolta költőnő, Haraszti Sándor újságíró, Loson-
czy Géza újságíró, vásárhelyi Miklós újságíró, Novobáczky Sándor újságíró, 
Demeter Imre újságíró, Gál György újságíró, Sebestyén György újságíró, Mar-
ton Endre rendező, a Nemzeti Színház tagja, Ruttkay Éva színművésznő, a Nép-
hadsereg Színházának tagja, Bacsó Péter filmdramaturg, Pártos Géza rendező, 
az Állami Faluszínház igazgatója, Máriássy Judit újságíró. 

(Irodalmi Újság, 1956. október 6.) 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG HATÁROZATA AZ IRODALMI ÉLETBEN MOTATKOZÓ 
JOBBOLDALI JELENSÉGEKRŐL 

A Központi Vezetőség 1955. novemberi teljes ülése rámutatott azokra az 
eredményekre, amelyeket a márciusi határozat végrehajtásában, a jobboldali 
elhajlás káros következményeinek felszámolásában elértünk. A magyar munkás-
osztály és a dolgozó parasztság a pártot követve túlteljesíti a termelési 
terveket és győzelmesen viszi előbbre a szocializmus ügyét városban és falun 
egyaránt. 

További előrehaladásunk fontos feltétele népünk szocialista nevelése — 
és ezen belül a kommunista írók és művészek alkotó munkájának gazdagabb, 
szélesebb kibontakozása. A nép és a párt nem nélkülözheti a szocialista iro-
dalom segítségét, amely az elmúlt tíz év során oly éles és hatékony fegyver-
nek bizonyult az új életért vívott harcunkban. 

Annak bizonyult az utóbbi években is, amikor a témakör kiszélesedésével, 
az élet gazdagabb ábrázolásával, új életünk konfliktusainak mélyebb megraga-
dásával segítette elő dolgozó népünk nevelését, öntudatának, tisztánlátásá-
nak magasabb fokra emelését. Irodalmunk fejlődése azonban az utóbbi két esz-
tendőben rendkívül egyenetlen. Olyan jelenségekbe ütközünk irodalmi életünk-
ben, amelyek veszélyeztetik a további fejlődést, sőt elért eredményeinket 
is. Kevés mű mutatja be méltóan munkásosztályunk életét. A parasztságról 
szóló versek, novellák és irodalmi cikkek jelentős része a szocialista úttól 
idegenkedő kistulajdonosi beállítottságot tükrözi és támasztja alá. Egyes 
írók — köztük párttagok is — megfeledkeztek népünk írói szolgálatáról, ar-
ról, hogy csak pártunk célkitűzéseit támogatva segíthetik népünk boldogulá-
sát, alkothatnak maradandó műveket. Elvesztették a szocializmus perspektívá-
ját, megingott a munkásosztályba vetett bizalmuk, pesszimizmus és csüggedés 
vett erőt rajtuk, ami kifejezésre jutott műveikben. Mindezt mint valami "ú-
jat", a sematizmus legyőzésének diadalaként ünnepelték. Nem vették észre, 
hogy a sematizmust, a konfliktus és árnyék nélküli, felületes ábrázolást 
felcserélték az új élet burzsoá eltorzításával és akarva, nem akarva — a 
letűnő osztályok és a legelmaradottabb rétegek szószólóivá váltak. Mindez a 
"politikamentes" öncélú költészet térnyerésében, vagy anarchista, álforra-
dalmi verselésben, a hétköznapi építőmunkának az értelmetlen robottal való 
azonosításában, nihilista és cinikus hitetlenségben, rendünk és a párt poli-
tikája ellen irányuló kétértelmű szimbolikákban fejeződik ki. 

Ez a fajta irodalom, melynek különösen az Irodalmi Újság, de más kiadvá-
nyok is nyilvánosságot adtak — nem a népet szolgálja, hanem a nép ellen főr-
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dul és zászlóvá válik a reakció kezében. Világos, hogy az ilyenfajta irodal-
mi jelenségek mögött elsősorban nem irodalmi, hanem lényegében a népi demok-
rácia ellen irányuló politikai jellegű támadás húzódik meg. 

Ez közvetlen következménye annak, hogy akadtak írók (Déry Tibor, Zelk 
Zoltán, Aczél Tamás és mások), akik elutasították vagy csak színleg tették 
magukévá a Központi Vezetőség márciusi határozatát. Minél tovább jutott a 
párt és egész dolgozó népünk a jobboldali hibák felszámolásának útján, annál 
inkább elmaradnak azok, akik csökönyösen nemcsak megragadtak, hanem mélyebb-
re is süllyedtek a jobboldali hibák kátyújában. A néptől és a párttól való 
elszakadás veszélye fenyegeti őket. 

S ez szükségszerű. Az olyan politikai nézetek irodalmi képviselőit, akik 
nem találnak visszhangra a pártban és az élenjáró tömegek között, megkeresi 
és megtalálja a reakció, mögéjük húzódnak a legelmaradottabb rétegek, "támo-
gatást nyújtanak" számukra ahhoz, hogy defetista hangulatot terjesszenek, 
különösen a kispolgárság és az értelmiség ingadozó rétegeiben. A párt- és 
népellenes nézetek, a dolgok logikája szerint elérnek egy olyan fokot, ami-
kor széttépik az irodalom álruháját, melyben eleinte jelentkeznek és nyíltan 
igazi arcukat mutatják. 

Ez történt az írószövetség alapszervezetének november 10-i taggyűlésén, 
melyet egyes írók a párt és a népi demokrácia elleni támadásra használtak 
fel. A munkásosztály és a dolgozó parasztság helyzetéről és életszínvonalá-
ról terjesztett burzsoá rágalmakat szajkózták. A bírálat ürügyén ellenséges 
hangot ütöttek meg vezető párt- és állami szervekkel és funkcionáriusokkal 
szemben. Tagadták a pártirányítás szükségességét és jogosultságát az iroda-
lomban. Erkölcsi nyomással és fenyegetésekkel terrorizálni próbálták azokat 
a kommunista írókat, akik visszautasították a pártellenes támadásokat. 

Mindezt súlyosabbá tette az akció szervezett jellege. Az írószövetség 
elnökségének egyes tagjai, akiket a párt delegált erre a posztra, a pártfe-
gyelem elemi követelményeinek megsértésével tüntető módon lemondtak elnöki 
tagságukról. Déry, Zelk és társaik memorandumot készítettek és tiltakozást 
szerveztek a Központi Vezetőség olyan politikai és kultúrpolitikai intézke-
dései ellen, melyeket a márciusi határozat végrehajtása során tett. Ez a me-
morandum támadás a párt- és az állami vezetés ellen. Kétségbe vonja a Köz-
ponti Vezetőségnek azt a jogát, hogy saját központi lapja szerkesztőségéből 
eltávolíthasson jobboldali opportunistákat, hogy megakadályozza az irodalmi 
folyóiratokban párt- és népellenes írások nyilvánosságra hozását, hogy le-
váltathassa a párt politikája ellen dolgozó szerkesztőket stb. Ez a memoran-
dum valójában pártellenes platform, amelyet kizárólag azért címeztek a Köz-
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ponti Vezetőségnek, hogy a taggyűlésen és egyebütt demonstrálhassanak vele a 
párt ellen. A párt minden tagjának joga van közvetlenül vagy saját pártszer-
vezetén keresztül a Központi Vezetőséghez fordulni, de senkinek nincs joga 
különböző alapszervezetekhez tartozó, többségükben jóhiszemű kommunisták kö-
rében aláírásokat gyűjteni a párt politikája ellen irányuló támadásra. Az í-
rók és művészek java része elitélte ezt a kísérletet és az aláírók többsége, 
amint világossá vált a memorandum igazi jellege, visszavonta aláírását. 

A nyíltan pártellenes nézetek természetesen nem kelthettek visszhangot a 
túlnyomó többségükben a párthoz hű, a párt politikáját helyeslő kommunista 
és pártonkívüli írók és művészek körében. Ezért egyesek (Háy Gyula, Méray 
Tibor és mások) az "irodalom szabadságának" jelszavával igyekeztek hangula-
tot teremteni a párt- és állami irányítás ellen. Olyan hamis, hazug állítá-
sokkal házaltak, hogy a párt kultúrpolitikája az "adminisztratív rendszabá-
lyokon alapszik" és célja "a sematizmus visszaállítása". 

Az irodalmi és művészeti életet mindenekelőtt eszmékkel, elvi útmutatás-
sal, a helytelen nézetek elleni következetes ideológiai harccal kell irányí-
tani. Mi is hibát követtünk el azáltal, hogy ezen a fontos területen, az 
ideológia és mindenekelőtt az irodalom területén a márciusi határozat után 
nem folytattunk következetes, a helyzet sajátosságainak megfelelő harcot a 
káros antimarxista, mindenekelőtt a jobboldali nézetek ellen. Ez hozzájárult 
a jobboldali nézetek továbbterjedéséhez, amiért felelősség terheli a Népműve-
lési Minisztériumot, a Központi Vezetőség Tudományos és Kulturális Osztá-
lyát is. 

A párt és az állam illetékes szerveinek azonban kötelessége volt és kö-
telessége lesz a jövőben is, hogy megakadályozzák a népi demokrácia ellen 
irányuló, népünket félrevezető, rendszerünket rágalmazó, káros írások, művek 
megjelenését. Demokrácia a nép számára és diktatúra a burzsoázia ellen, be-
leértve a burzsoá nézeteket is — ez rendszerünk lényegéhez tartozik s ez a-
lól nem kivétel az irodalom sem. A párt irodalompolitikájának gyakorlati 
végrehajtása gyakorlati intézkedések egész sorát jelenti; ezek nélkül nincs 
irányító munka, ezeket mint "adminisztratív módszereket" sommásan megbélye-
gezni s elvetni nem egyéb demagógiánál. Ez a párt- és állami irányítás szó-
lamszerű elismerése mellett valójában annak tagadását jelenti. 

Amíg egyes írók a párt politikájával és a népi demokrácia érdekeivel el-
lentétes politikai nézeteket vallanak, addig képtelenek lesznek olyan alko-
tásokra, amelyek feleslegessé tennék a párt- és állami szervek "adminisztra-
tív" beavatkozását. Viszont amint szívvel-lélekkel magukévá teszik a népi 
demokrácia politikáját — szabadon kibontakozhat alkotómunkájuk, beleértve 
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az írói bírálat jogát és kötelességét, mely nélkülözhetetlen eleme a szocia-
lista-realista irodalom társadalomformáló feladatának. Természetesen a szo-
cialista világnézet és politika alapján születő művek esetleges eszmei és 
művészi hibáinak bírálata és kiküszöbölése nem adminisztratív, hanem szer-
kesztői és kritikusi feladat. 

Ami az "új sematizmus veszélyét" illeti: közel öt év telt el azóta, hogy 
a párt felvetette a sematizmus elleni harc szükségességét a magyar írók első 
kongresszusán. E harcnak kétségtelenül vannak eredményei. Azóta sokoldalú 
fejlődés ment végbe társadalmi és kulturális életünkben, amely segít a sema-
tizmus leküzdésében. Születtek olyan művek, amelyek biztató példák arra, ho-
gyan kell az új élet jelenségeit pártosan, a szocialista realizmus szellemé-
ben a maguk összetettségében, bonyolult ellentmondásosságában megjeleníteni. 
S felnőtt azóta olyan írói és költői generáció, amely bebizonyította, hogy 
az életet élesebben figyelve, irodalmunk eddigi eredményeire támaszkodva a 
párt vezetésével képes az új Magyarország új irodalmának megteremtésére. Szo-
cialista építésünk előrehaladásával új problémák bukkannak elő, a régiek 
felbomlásával újfajta emberi viszonylatok teremtődnek, a győzelmes újnak az 
elhaló régi elleni harca is mind erősebbé válik. A sematizmus elleni harcot 
tehát ma is, a jövőben is állandóan következetesen folytatni kell. A sema-
tizmus veszélye szakadatlanul fennáll, s ezért egy pillanatra sem szabad 
szem elől téveszteni. Az új élet hiteles, igaz, pártos, minden sémától men-
tes ábrázolása íróinktól mind többet és többet követel. Hatalmasan megnöve-
kedtek népünk irodalmi igényei is: az olvasók alakuló új életünk mély, művé-
szi ábrázolását s egyben a sematizmus leküzdését követelik íróinktól. 

A mélység azonban — eszmei mélységet, s az írói szenvedély — pártos 
szenvedélyt jelentsen. Egyes írók körében olyan hamis nézetek kaptak lábra, 
mintha a művészi alkotómunka szabadságának, fejlődésének, egyéni jellegének 
és színvonalának kerékkötője lenne a pártosság. A pártosnak és a művészinek, 
az eszmei tartalomnak és a formának a kettéválasztása, sőt szembeállítása 
irodalmi életünk egyik legfőbb veszélye. A sematizmus ellen annyira szüksé-
ges harc útja sem visszafelé, valamiféle elképzelt "kritikai realizmus" fe-
lé, hanem csak előre, a szocialista realizmushoz vezethet. 

A sematizmus elleni harcot is egyedül a párt politikájának az alapjáról 
lehet megvívni és az írói alkotómunka újszerű kérdéseit csak a párt politi-
kájának az alapján állva lehet megoldani. Azok az írók, akik szembehelyez-
kednek a párttal, hiába tetszelegnek a sematizmus elleni harc bajnokainak 
szerepében: valójában akadályozói és kerékkötői ennek a harcnak. 
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II. 

Amikor a szocialista iparosítás és a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zése útján lerakjuk a szocializmus alapjait az egész népgazdaságban, az osz-
tályharc kiéleződik. Ebben a helyzetben egyes kispolgári, paraszti és értel-
miségi rétegekben az ingadozás erősebbé válik, ami egyes ideológiailag nem 
elég szilárd párttagoknál a nehézségek elől való gyáva meghátrálásban nyil-
vánul meg. 

A Központi Vezetőség megállapítja: 
1. Jelenleg a jobboldali opportunizmus legveszélyesebb, legnyíltabb és 

legszervezettebb formában az irodalmi élet területén mutatkozik. Egyes párt-
tag írók frakciós csoportosulást szerveztek polgári-kispolgári nézetek poli-
tikai és irodalmi propagálására és a Központi Vezetőség márciusi határozata 
elleni harcra. A Központi Vezetőség a leghatározottabban elítéli ezt a párt 
politikájával és szervezeti szabályzatával ellentétes jobboldali csoportosu-
lást. 

2. A pártellenes nézeteket hangoztató írók elvesztették a talajt a lábuk 
alól, nem a párt politikájának, hanem az elmúlt évek jobboldali hibáinak az 
útján járnak. Lebecsülik a kommunista ideológiát, a marxizmus—leninizmus 
alapos elsajátításának, a párt alapvető határozatai feldolgozásának, a párt 
politikája konkrét megismerésének a jelentőségét. Enélkül pedig az élet "mély 
ismeretéről" beszélni nem egyéb üres fecsegésnél. Nem ismerik eléggé az új 
élet mindennapi tényeit sem. A munkásosztálytól, a dolgozó parasztságtól és 
részben az értelmiségtől is elkülönülve élnek. Azt képzelik, hogy véletlen-
szerű kirándulásaikkal és szociográfiai jellegű, csak a panaszokat és a sé-
relmeket összeszedő "anyaggyűjtéssel" megismerhetik dolgozó népünk igazi 
életét. 

3. Alapvetően meg kell tehát javítanunk a kommunista írók és művészek 
között az ideológiai, politikai és általában a pártmunkát. Le kell küzdeni 
soraikban az ellenség által sugalmazott és munkájukat bénító káros politikai 
nézeteket. Segíteni kell őket abban, hogy valóban mélyen tanulmányozhassák 
elsősorban a munkásosztály s a dolgozó parasztság életét. A legöntudatosabb 
és legképzettebb kommunista kritikusokra és írókra támaszkodva ideológiai 
ellentámadásnak kell kibontakoznia a legjellemzőbb polgári-kispolgári eszme-
áramlatokkal szemben. 

4. Emelni kell a kritikai munka eszmei és szakmai színvonalát, ki kell 
bontakoztatni a sokoldalú, bátor marxista—leninista szellemű kritikát. Meg 
kell erősíteni az irodalmi életet közvetlenül irányító szerveket s gondos-
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kodni kell arról, hogy ne használjanak szükségtelenül adminisztratív eszkö-
zöket. Meg kell javítani a szerkesztőségek, a dramaturgiák, lektorátusok 
munkáját. E szervek és intézmények kommunistái harcoljanak erélyesen a libe-
ralizmus és az elvtelenség ellen, leküzdve egyben a szektás szűkkeblűség és 
a felelősségvállalás kerülésének veszélyeit is. A szerkesztőségek, dramatur-
giák, lektorátusok gondosan foglalkozzanak az új írói alkotásokkal és irá-
nyítsák íróink figyelmét új életünk legfontosabb kérdéseire. Különösen olyan 
műveket követeljenek és támogassanak, amelyek a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság mai életéről szólnak, és amelyek újabb sikerek elérésére lelkesí-
tik szocializmust építő népünket. 

5. Meg kell javítani az írószövetség pártszervezetének munkáját. Fel 
kell számolni minden olyan káros nézetet, amely a párttag írók és művészek 
számára nem tartja kötelezőnek a pártfegyelmet, a párt szervezeti szabályza-
tát. 

6. A párt megfelelő szervei vizsgálják meg azoknak az íróknak az ügyét, 
akik szembehelyezkedtek a Központi Vezetőség márciusi határozatával, és el-
lenzéki csoportosulást próbáltak szervezni a párton belül. 

7. A Központi Vezetőség a kommunista és pártonkívüli írók bevonásával 
vizsgálja meg és dolgozza ki az irodalom pártirányításának és a szocialista 
realista irodalmunk kifejlesztésének időszerű kérdéseit — mindazt, ami biz-
tosíthatja, hogy az új magyar irodalom mindenben megfeleljen szocializmust 
építő népünk növekvő igényeinek. A Központi Vezetőség felhívja a párt- és 
DISZ-szervezeteket, felhív minden kommunistát, hogy nyújtsanak teljes támo-
gatást íróinknak a jobboldali hibák leküzdéséhez, nagy hivatásuk betöltésé-
hez, a nép, a szocializmus ügyét szolgáló pártos irodalom fejlődéséhez. 

Társadalmi Szemle, 1955. 11. sz. 1—6. 1. 
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ÚJ LENDÜLETTEL 

1. 

Világtörténelmi... A napisajtó nemegyszer e kipróbált megjelöléssel 
igyekszik felkelteni a figyelmet valóban jelentős, korunk mozgalmai és esemé-
nyei közül tényleg kiemelkedő, de mégsem ily jelzőre érdemes hírek iránt. Ám 
ha volt elmúlt esztendeinkben korszakot nyitó, új történelmi fejlődés jöttét 
jelző esemény, amely valóban, vitathatatlanul megérdemli a sokat jelentő, 
ésszel és szívvel csak ritkán adományozható világtörténelmi jelzőt — a Szov-
jetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa volt az! Bátor és nyílt szóval, 
egy nagy nép, a világ első forradalmi pártja kollektívájának tekintélyével 
vizsgálta a nemzetközi munkásmozgalom és a kommunizmus építésének útján ha-
ladó szovjetország életének és fejlődésének mai kérdéseit s az előrehaladás 
távlatait. Már a kongresszus vitaanyaga is testes könyv, s ha hozzávesszük a 
nemzetközi sajtó páratlan tömegű visszhangját, egész kis könyvtár az, amit a 
kongresszusról tudni kellene. A mi számunkra persze mindebből a legfontosabb 
— amit a XX. kongresszus a magyar népnek, s a magyar milliók között is el-
sősorban az irodalom, a művészet, az ideológiai front dolgozói számára je-
lent. 

Egész népünk érthető érdeklődéssel és várakozással figyelte pártunk ve-
zető testülete, a Központi Vezetőség szavát: a KV március 12—13-i ülésének 
beszámolója és határozata rendkívüli figyelmet keltett, s nyilvánosságra ho-
zatala óta szüntelenül foglalkoztatja a százezreket. Mindannyiunk számára 
feladatot, s komoly felelősséget jelent az, hogy a Központi Vezetőség saját 
tagságán túl "a pártszervezetek, a párttagság, a dolgozók, valamint ezek 
szervezetei" — tehát a legszélesebb tömegek elé viszi a XX. kongresszus 
nagy mondanivalóit, az б részvételükkel kívánja kidolgozni a hazai viszo-
nyokra is érvényes elveket és intézkedéseket. A határozat hűen tükrözi a 
kongresszus egész szellemét: a néptömegek, a milliók alkotó kezdeményezésé-
nek, bírálatának mély megbecsülését és tiszteletét. 

2 . 

A Központi Vezetőség ülésén Rákosi Mátyás számolt be az SZKP XX. kong-
resszusáról. A beszámoló többször is utal az irodalom, a művészet, az ideo-
lógiai front feladataira. "... az irodalmi és művészeti munkát hassa át a 
kommunizmusért vívott harc szelleme, és öntsön bátorságot, szilárd meggyőző-
dést a szívekbe, fejlessze a szocialista öntudatot és az elvtársi fegyel-
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met... ezeknek a megállapításoknak — melyekhez hasonlót mi nemegyszer han-
goztattunk — minden szavát és minden betűjét a magyar tudomány, irodalom, 
művészet dolgozói is megszívlelhetik" — hangoztatta a beszámoló. 

Emlékezünk Szurkov és Solohov kongresszusi felszólalásainak mély párthű-
ségtól áthatott szavaira, amelyekkel a párt vezető szerepéről szóltak az iro-
dalmi munkában. Solohov mondta, hogy a szovjet irodalom azért lett vezető 
irodalommá, azért jutott eddig nem ismert magaslatra, "mert mindegyikünk te-
hetségéhez mérten, a művészet mélyreható eszközeivel, ihletett művészi sza-
vával propagálja a kommunizmus mindent legyőző eszméit, az emberiség legma-
gasabbra törő reménységeit". E gondolatok (együtt a kongresszus egész vita-
anyagával) adják az irodalom, a művészet magyar dolgozóinak feladatait: al-
kalmazni a XX. kongresszus útmutatásait a hazai viszonyokra. A valóság, a 
teljes valóság művészi ábrázolása: ezt követeli az írótól a szocializmust 
építő nép s a nagy munkát vezető párt. A valóság hamis ábrázolásából (s itt 
egyformán hamis a lakkozás és a szurokkal leöntés!) születnek a színtelen, 
felületes írások. Az élet, a valóság sokkal gazdagabb, mint azt ezek a művek 
ábrázolják. Ez a megállapítás a szovjet viszonyok elemzése alapján hangzott 
el. Ám éppúgy érvényes ránk is! 

Aki fél a hibák, a gyengeségek beismerésétől, az nem forradalmár — ezt 
nemcsak szavakkal, hanem egész szellemével támasztja alá az SZKP XX. kong-
resszusa. A szovjetországnak a XX. kongresszus beszámolóiban felölelt ideje 
alatt elért páratlan gazdasági, politikai és kulturális eredményeiben ott 
lüktet az alkotó türelmetlenség, az önelégült "bölcsek" nézetei elleni harc. 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a szovjetország 
sikereiről és eredményeiről szólva megállapítja, hogy ezek forrása "a párt-
élet lenini normáinak helyreállítása, a személyi kultusz leküzdése, a kol-
lektív vezetés megteremtése, mely a gazdasági, a politikai és a kulturális 
élet minden területén kifejleszti a párt és az egész szovjet nép korlátlan 
alkotó erőit". 

Rákosi Mátyás beszámolójában megállapította, hogy a párt politikai vona-
la, amelyet az MDP III. kongresszusa dolgozott ki, helyes volt — a párt jól 
látja a feladatokat és helyesen szabja meg e feladatok megoldására a rend-
szabályokat. "Azt a politikát, melyet Központi Vezetőségünk a múlt év márci-
usi határozataiban lefektetett, erőteljesen tovább kell vinni" — mondotta. 
Aki figyelmesen tanulmányozza a XX. kongresszus útmutatásait, a mi pártunk 
Központi Vezetőségének állásfoglalását, megérti a beszámolónak a jobboldali 
elemekre vonatkozó rövid megjegyzését is. "... azt várták, hogy a kongresz-
szus vonala őket fogja igazolni. Most mindenki számára világos, hogy e vára-
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kozások nem váltak be, hamisnak bizonyultak" — állapította meg teljes jog-
gal Rákosi Mátyás. 

S ha a beszámoló megállapította, hogy (bizonyos eredmények ellenére is) 
van még tennivaló a kollektív vezetés elmélyítésében, a pártdemokrácia fej-
lesztésében, a kritika és önkritika bátorításában — mindannyiunk előtt vi-
lágos, hogy a mi további előrehaladásunkban is döntő szerepe van e kérdések 
bátor felvetésének, mielőbbi megoldásának. 

3. 

Az irodalmat külön is megemlíti a beszámoló, amikor a személyi kultusz el-
leni küzdelemről beszél. Nagyon megszívlelendő az, amit a "helyi diktátorok-
ról" mond, akik csalhatatlanok, akár a pápa. A személyi kultusz elleni harc-
ban az irodalom fontos fegyvernem — s ha az élet bármely területének "helyi 
diktátorai és vezérei" által elkövetett, oly nehezen helyrehozható károkra 
gondolunk, érezzük e harci feladat egész jelentőségét. Mennyi hiba, túlkapás 
születik abból, hogy egy-egy pártszervezet vagy állami szerv, a kulturális 
vagy irodalmi élet némely helyi nagysága úgy érzi: csalhatatlan, birtokában 
van a bölcsek kövének, döntései megfellebbezhetetlenek. Ha eltűrjük e kis 
pápák működését, lényegében lemondunk az emberek önálló gondolkodásáról — 
lemondunk arról, hogy tekintetbe vegyük egy-egy munkaterület minden dolgozó-
jának széles és sokoldalú ismereteit a valóság egészéről. Az efféle kis pá-
pák tevékenysége fojtja el a kölcsönös véleménycserét például a társadalom 
és a párt között, s így a pártot erejének legfőbb forrásától, a tömegek 
szüntelen, élő, hatékony támogatásától akarják megfosztani. A KV határozata 
ezért beszél a nép nagy alkotóerőinek szabad kifejlődéséről: hiszen a néptö-
megek történelemalakító szerepe éppen a szocializmus építésének időszakában 
a legnagyobb jelentőségű. Amikor Rákosi Mátyás hangsúlyozza, hogy változat-
lan erővel harcolni kell a személyi kultusz megnyilvánulásai ellen, gondol-
nunk kell arra, hogy miféle eredményekre vezet az, hogy "kialakul a fejbó-
lintók, hízelgők tábora, klikkje, akik helyi vezérük minden szavát kritika 
nélkül elfogadják, szentírásnak veszik". Az ilyen kritika nélküli bólogatás 
eredménye az, hogy a helyi kiskirály a pártélet lenini szabályai megsértésé-
nek útjára csúszik. S innen már nincs messze e veszedelmes út első mérföld-
köve, amely azt jelzi, hogy kellemetlenné válnak, feleslegesnek látszanak a-
zok a "türelmetlen és vitatkozó emberek", akik önállóan gondolkodva akarják 
a párt általános politikáját, a helyes, a gyakorlatban bevált politikát meg-
magyarázni, munkaterületük vagy munkahelyük viszonyaira alkalmazni és végre-
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hajtani... A lenini pártélet szabályainak megsértése visz a karrierizmus, a 
hízelkedés, a rágalmazás fertőzése felé. Az irodalom munkásai egyetértenek 
a beszámoló határozott fogalmazásával: az ilyen jelenségek ellen szakadatla-
nul harcolni kell. 

4. 

Az egész nemzetközi munkásmozgalom, haladó emberek milliói olvassák újra 
meg újra a XX. kongresszus vitáját és határozatait. A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetőségének határozata után mi már az előtt a feladat előtt ál-
lunk, hogy segítsünk "haladéktalanul kidolgozni azokat az intézkedéseket, a-
melyek a... kongresszus határozataiból" hazai viszonyainkra alkalmazhatók, és 
gondoskodjunk ezek megvalósításáról. 

Természetes, hogy az önállóan gondolkozó emberek nemcsak lelkes örömmel 
fogadják a kongresszus útmutatását, hanem vitatkoznak is a kongresszuson 
felvetődött gondolatokról. Nagy, jelentős és örvendetes jelenség ez. Hiszen 
a kongresszus határozottan fellépett a dogmatizmus ellen — s ennek első 
eredménye éppen az, hogy a kongresszus útmutatásait sem egyszerűen a formu-
lákhoz való vak ragaszkodás szellemében sajátítják el az emberek. Akadnak 
persze olyanok is, akik — megszokva a dogmákhoz való ragaszkodást — aggo-
dalmaskodnak, hogy vajon a formulák tiszteletének helyébe lépő alkotó gon-
dolkodás nem jelenti-e azt, hogy a marxizmus—leninizmus alapvető tételeinek 
elsajátításában ezután egyeseknél majd ingadozás és bizonytalanság mutatko-
zik. Az aggodalomra felelni kell. A XX. kongresszus azt üzeni a szellemi 
munka embereinek, hogy a marxizmus—leninizmus sohasem volt a skolasztika, a 
dogmatizmus vak börtönében élő elmélet. Most új lendületet kapott a társada-
lomtudomány, a filozófia, a történettudomány, az irodalomelmélet — a tudo-
mányok egész sora. Az alkotó gondolkodás, a lenini tanítások korunk színvo-
nalán és korunk adott viszonyainak megfelelő továbbfejlesztése új virágzást 
ígér a tudománynak, a művészetnek, az irodalomnak. 

A leninizmus győzelmét, a leninizmus igazságát érzi millió és millió em-
ber a XX. kongresszus vitáinak olvastán. A leninizmusét, amely az alkotó 
gondolkodás, a tudományos vita, a szocialista humanizmus végleges felülkere-
kedését jelenti a dogmatizmus felett. A leninizmusnak, a szocializmusnak 
vonzóereje, az a hatalmas erkölcsi erő, amely a kongresszus egész vitájából 
kisugárzik, új milliókat győz meg nagy igazunkról. 

Irodalmi Újság, 1956. március 24. 1. 1. 
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RÁKOSI MINT 3ÚDÁS 

1956. március 27-én Rákosi beszédet mondott Egerben. Miután a XX.,-kong-
resszuson Hruscsov leleplezte Sztálin vétkeit, a hamis perek által elköve-
tett gyilkosságokat, most már Rákosi sem halogathatta tovább, hogy az б pe-
reiről és gyilkosságairól szóljon. Persze a maga módján. Kurtán és kénysze-
redetten beszélt áldozatai ártatlanságáról, s közben kiejtette e három szót: 
"Rajk László elvtárs". Személyes felelősségéről semmit sem mondott. Az oly 
sokat emlegetett bolsevik erénynek, az önkritikának ezt a könnyed elintézését 
mélységes fölháborodással olvastam. 

Rákosi diktatúrája alatt a nyilvános véleménynek semmilyen más fóruma 
nem volt, mint a kommunista taggyűlések. Az írószövetségben 1955 óta mind 
erősebb ellenzéki szellemnek is ez volt a terepe. Amikor tehát az írószövet-
ség pártszervezete 1956. március 30-ára taggyűlést hívott össze, aznap dél-
után leültem a Hungária kávéházban (ahol dolgozni szoktam), és megírtam el-
mondani tervezett felszólalásom szövegét. Akkoriban ugyanis az írószövetség 
taggyűlései úgy festettek, mint egy kis parlament: beszédeinket előre megír-
tuk, és országgyűlési gyorsírók (akiket nem az írószövetség fogadott föl) le 
is jegyezték őket. 

Március 30-án este a taggyűlésen hosszú sorban követték egymást az éles 
kritikai felszólalások, közéleti dolgokról, az ország siralmas állapotáról. 
Én jó későn, éjfél felé kaptam szót. Beszédem szövegét nem őriztem meg, de 
fennmaradt a gyorsírói jegyzőkönyv. 1956 októberében, a forradalom alatt, 
amikor az irattárakhoz bárki hozzáférhetett, magamhoz vettem egy gépelt pél-
dányát. Ebből közlöm az alábbiakat. 

Máté György elnök: Következik Lukácsy elvtárs, utána Tardos Tibor elv-
társ. 

Lukácsy Sándor: Tisztelt elvtársak! Azt hiszem, túlzás nélkül el lehet 
mondani, hogy az ország kommunistáinak túlnyomó többsége kitörő örömmel fo-
gadta a XX. kongresszus híreit, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a 
Szovjetunió Kommunista Pártja komolyan igyekszik jóvátenni azokat a károkat, 
amelyeket az utóbbi évtizedek helytelen módszerei a szovjet nép jólétének és 
honvédelmének, a párt életének és nem utolsósorban a nemzetközi munkásmozga-
lom tekintélyének okoztak. Örömmel tapasztaltam én is ezt a törekvést, és 
tudok róla, nem én vagyok az egyetlen, aki azt reméltem, hogy a XX. kong-
resszus példája nyomán nálunk is helyreáll a harmónia a célok és módszerek, 
a szavak és tettek között. Nincs kínosabb dolog, mint csalódni és megcsalat-

21 



ni. S ezért azt hiszem, megértik az elvtársak, hogy nem tudok keserűség nél-
kül szólni arról az aggodalomról, amelyet amiatt érzek, hogy a XX. kongresz-
szus tanulságainak és módszereinek meghonosítását nálunk nem látom bizto-
sítva. 

Milyen okok váltják ki ezt az aggodalmat? Mindenekelőtt az a mód, ahogy 
pártsajtónk a XX. kongresszussal foglalkozott és foglalkozik. Nem kell nagy 
memória ahhoz, hogy emlékezzünk, milyen fanfárokkal fogadta ugyanez a sajtó 
néhány éve a XIX. kongresszust. Ezzel összehasonlítva legalábbis feltűnő, 
hogy most csak hosszú hallgatás után és mintegy ímmel-ámmal, kényszeredetten 
szánta rá magát a pártsajtó a XX. kongresszus taglalására. 

Az osztályharc éleződését hirdető tétel revíziójáról például a Szabad 
Nép csak a francia kommunista párt központi bizottságának állásfoglalását 
közölte, s erről a végtelenül fontos elméleti és gyakorlati kérdésről hazai 
hangot egészen a mai napig még nem hallottunk. Vajon miért, merül fel a kér-
dés. Én nem tudok szabadulni attól a benyomástól, hogy azért, mert e hamis 
tétel revíziójának végiggondolása szükségképpen további következtetésekhez 
vezet, s bizonyosan vannak, akik éppen e következtetések levonását szeretnék 
elkerülni. Ismeretes ugyanis, hogy az osztályharcnak a szocializmus építése 
közben való szükségszerű éleződését hangoztató tézis volt az ideológiai a-
lap, amelyre a hamisított Rajk-per, a törvénytelenségek egész sora, a kulák-
politika egyes intézkedései épültek, sőt még a minap is ott ékeskedett ez a 
tétel az irodalomról hozott decemberi párthatározat indokolásában. Márpedig 
nyilvánvaló, hogy ha a tétel hamis, akkor helytelenek a belőle vont határo-
zatok is, s ha valóban megszívlelték volna a XX. kongresszus tanácsát az el-
vi tévedések szigorú felszámolására, akkor ma már az egész országnak vissz-
hangoznia kellene az ekörül folyó hasznos vitától. Ebből azonban semmit sem 
látunk, s óhatatlan az a gyanú, hogy azért, mert vezetőink nem szívesen 
szánják rá magukat korábbi intézkedéseiknek önkritika jellegű felülvizsgá-
latára. 

Ennek a nem akarásnak számos más jelét is látom. Örömmel olvastam a Sza-
bad Népben azt a cikket, amely Mahatma Gandhit "rehabilitálta". (Derültség.) 
De rögtön megkeserítette a szám ízét az a gondolat, hogy ha Gandhi emléke 
előtt ilyen szép nagy cikkben hajtjuk meg lobogónkat, akkor vajon nem érde-
melt volna meg ugyanakkora szókimondó cikket Kun Béla oly sokszor leköpdö-
sött emléke, mert azt a cikket, amely Kun Béla születésének évfordulójára 
jelent meg, sehogyan sem tudom méltó jóvátételnek tekinteni, hiszen lényeges 
kérdésekről nem tájékoztatja az olvasót. Magam is találkoztam olyan emberek-
kel, akik a cikk elolvasása után azt hitték, hogy Kun Béla még él. Persze 
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könnyebb a Gandhi-kérdésben önkritikát gyakorolni, mint a Kun Bélát ért mél-
tánytalansággal szemben. Pedig a közmondás is azt tartja: Közelebb van a bő-
rünkhöz az ing, mint a kabát. 

Hasonló gondolatokat ébresztett bennem a Szabad Népnek az a cikke, amely 
eddigi pártoktatásunk hibáját abban jelöli meg, hogy túl sokat foglalkozunk 
a párttörténetnek az októberi forradalom előtti eseményeivel. Én azt hiszem, 
a fő hiba nem az volt, hogy túl sok történelmi tényt tanultunk meg a forra-
dalom előtti időből, hanem az, hogy túl sok olyasmit kellett megtanulnunk a 
forradalom utáni időből, ami éppen a történelmi tényeknek az elferdítése. A 
Szabad Nép cikkére tehát ismét csak egy közmondást idézek: Másról beszél, 
mint Bodóné, mikor a bor árát kérdik. 

Egyáltalán, valami baj van nálunk a történelmi igazságszolgáltatással és 
az önkritikával. Önkritikát gyakorolni persze senkinek sem könnyű dolog, de 
én nem tudok belenyugodni abba a furcsa kettős könyvelésbe, amelynek egyik 
rovatában a Rajk-perről s a jugoszláv elvtársakról kinyomtatott útszéli han-
gú, hazug cikkek, brosúrák ezer tonnákban kifejezett papírtömege s az ártat-
lanul kiontott vér cseppjeinek semmiféle számokkal nem mérhető sokasága sú-
lyosodik, a másik rovatában pedig mindössze egy júdási ajakkal kimondott há-
rom szó áll: "Rajk László elvtárs". (Nagy taps a tagság egy részénél. Nagy 
zaj.) Nem és nem, én ebbe nem tudok belenyugodni! (Nagy zaj és felkiáltások: 
Vonja vissza!) 

•Barabás Tibor: Gyalázat! Az egész külföldön megszégyenítettél minket! 
Balázs Anna: Azt is mondhatná, hogy "Éljen Szálasi!". (Folytonos nagy 

zaj. Az elnök csenget.) 
Lukácsy Sándor: Én ebbe nem tudok belenyugodni mát csak azért sem, mert 

én, aki büszkén vallottam magamat Kölcsey és Kossuth, Petőfi és József Atti-
la nagy nemzete fiának, most újra szégyenkezhetem, mint a Rajk-per nemzeté-
nek piruló tagja, s még csak az sem adatik meg nekem, hogy forradalmi piros 
szegfűvel a kabátomon elzarándokoljak az ártatlanul elítéltek ismeretlen sír-
jához. S ha legalább biztos lehetnék afelől, hogy a törvénytelenségeknek egy-
szer s mindenkorra vége! De lehetünk-e biztosak efelől, ha az erre vonatkozó 
kijelentéseket a tények nem támasztják alá? 

A Szabad Népben megjelent egy cikk arról, hogy Csorna szövetkezeti köz-
ség lett, s ez a helyi pártszervek jó munkáját dicséri. A valóság pedig az, 
hogy Gulyás Kálmán tizenkét holdas csornai középparasztot, akit két évvel 
ezelőtt nagy ünnepségen tüntettek ki a mintagazda jelvénnyel, néhány hónapja 
csak azért, mert nem akart belépni a szövetkezetbe, kulákká nyilvánították, 
s a családjával együtt kitoloncolták egy távolabb eső faluba, ahol hosszú 
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ideig a tűzoltószertárban kellett meghúzódniuk. S mindez a járási pártbizott-
ság tudtával és helyeslésével történt. Ezt nevezi dicséretes, jó pártmunkának 
a Szabad Nép cikke. (Folytonos nagy zaj.) Ez a dolgos paraszt talán soha töb-
bé nem láthatja meg azt a házat, ahol a gyermekeit nevelte, s nem láthatja 
meg a temetőt, ahol hozzátartozói fekszenek. 

De nem is kell vidékre menni a törvénytelenségek példájáért. Akad ilyen 
Pesten is. Erdős Péter újságírót mintegy hat hete éjjel letartóztatták, azt 
az Erdős Pétert, akit a közelmúltban már többször börtönbe vetettek ok nél-
kül, teljesen törvénytelenül, mint erről a későbbi rehabilitációja meggyőző-
en tanúskodik. Most, hogy a dolog cifrább legyen, a letartóztatására megje-
lent két rendőrnyomozó közül az egyik azonos volt ama személyek egyikével, 
akik annak idején az első törvénytelen letartóztatását foganatosították. Be-
vallom, a cinizmus ekkora fokára nem voltam elkészülve, jóllehet olvastam 
Tacitust a római császárok viselt dolgairól. Vagy milyen cinizmus az, ame-
lyet az ügyészség egyik képviselője tanúsított, amikor Erdős Péter hozzátar-
tozói kifejtették, hogy legfeljebb olyan kijelentésekkel lehet vádolni őt, 
amelyek a XX. kongresszuson elhangzottak, s erre az ügyész azt felelte: "I-
gen, de Erdős azokat a XX. kongresszus előtt mondotta." (Derültség és zaj.) 
Ehhez már nem is fűzök kommentárt. 

Mindaddig, míg ilyen törvénytelenségekről, csak egyről is tudunk, amíg 
az ilyen törvénytelenségeket nem torolják meg, mindaddig, amíg a XX. kong-
resszus szellemét csak gyér szavakban idézzük, s nem teszünk meg mindent, 
ami szükséges, hogy a XX. kongresszus tanulságai nálunk is valósággá válja-
nak, addig nem lehetek nyugodt pártom és nemzetem sorsa felől. (Nagy taps a 
taggyűlés egy részében. Nagy zaj és nyugtalanság.) 

Máté György elnök: Kedves elvtársak, teszek egy javaslatot. Azért a mon-
datért, amely miatt a vihar kitört... (Nagy zaj.) Elvtársak, én is végighall-
gattam a felszólalást, hallgassatok meg ti is! Azért a mondatért, amelyet én 
nem tudok a számra venni, mert annyira felháborít, azt a javaslatot teszem a 
taggyűlésnek, minden tapsolások dacára is, hogy szólítsa fel a taggyűlés Lu-
kácsy elvtársat, hogy kövesse meg a taggyűlést. (Közbeszólások: Közfelkiál-
tással!) Nem közfelkiáltással, hanem kérdem: Ki ért egyet azzal, hogy Luká-
csy elvtárs kövesse meg a taggyűlést? (Szavazás.) Ellenpróbát kérek. (Meg-
történik. ) Nem tudom megállapítani, hogy melyik a többség. Le kell számolni. 
Újra felteszem tehát a kérdést, és megkérem — mondjuk — Urbán elvtársnőt, 
számolja meg, hogy ezen az oldalon ki ért egyet a javaslattal. (Felkiáltá-
sok: Miről van szó? Miről van szó?) Hogy mondja ki a taggyűlés... 
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Kis Ferenc: Szavazzunk titkosan, akkor mindenki megmondja! (Állandó 
mozgás és zaj.) 

Máté György elnök: Elvtársak, nincs igazatok ebben a dologban. A lenini 
formák helyreállítása semmiképpen sem jelentheti azt, hogy a párt első tit-
kárát, akit a kongresszus választott, ilyen útszéli módon támadhassák a kom-
munista párt egyik alapszervének tagjai. (Úgy van! Úgy van! — a jelenlévők 
egy részénél. Állandó zaj.) Ezt a legélesebben vissza kell utasítaniuk olya-
noknak is, akiknek a véleménye talán nem egyezik a Központi Vezetőség vala-
melyik határozatával. 

Barabás Tibor: Engedjétek meg, hogy ebben a kérdésben szót kérjek. (Hall-
juk! Halljuk! — a jelenlévők egy részénél.) Ez a taggyűlés döntő elvi kér-
dések megvitatására gyűlt össze. Meggyőződésem szerint a XX. kongresszus az 
egész világtörténelem egyik legjelentősebb eseménye volt. (Úgy van! Úgy van!) 
Nehéz ideológiai, politikai, elvi kérdések tömkelege áll előttünk, a mi e-
gész eddig bejárt utunk kritikai átvizsgálása, irodalmi életünk problémájá-
nak előbbrevitele. A Központi Vezetőség teljesen egységesen hozott határoza-
tot. A Központi Vezetőség első titkára, Rákosi elvtárs a XX. kongresszus 
szellemében tette meg javaslatát, és azt a Központi Vezetőség elfogadta. 
Gyalázatnak tartom azt, hogy most a mi taggyűlésünkön bárki ilyen módon mer-
je aposztrofálni azt a Rákosi Mátyást, aki tizenhét évet töltött börtönben, 
aki Horthy akasztófája alatt harcolt a nemzetközi munkásmozgalomért (Úgy 
van! Úgy van! — a jelenlévők egy részénél.), aki az egész nemzetközi mun-
kásmozgalom egyik dicsősége és büszkesége az egész világon. Tűrhetetlen, 
hogy ilyen hangot használjanak vele kapcsolatban, s arra kérem az elvtársa-
kat, ne tűrjék ezt. Éppen az elvi kérdések tisztázásáért, éppen azért, hogy 
előre menjünk, minden ilyen gyalázatos hangot utasítsatok vissza! Ne enged-
jetek a demagógiának! Ártotok az egész pártnak, magunknak, az irodalomnak! 
(Úgy van! Úgy van! — helyeslés a jelenlévők egy részénél. — Egy hang: Ez 
demagógia!) Ezt nevezed demagógiának? 

Bölöni György: Én arra kérem elnöklő elvtársunkat, hogy mielőtt feltenné 
a kérdést, hogyan foglalkozzunk mi Lukácsy elvtársnak ezzel a kijelentésé-
vel, utasítsa rendre Lukácsy elvtársat ezekért a szavaiért. 

Máté György elnök: Ez megtörtént! (Felkiáltások: Halljuk Tardost! — Ál-
landó zaj.) Elvtársak, akármennyire közfelkiáltással igyekeztek a taggyűlést 
vezetni, egyelőre én vezetem. A taggyűlés nem folytathatja munkáját addig, 
amíg Lukácsy elvtárs meg nem követi a taggyűlést. Amennyiben pedig az elv-
társak úgy találják, hogy Lukácsy elvtárs ne kövesse meg a taggyűlést, majd 
meg fogunk állapodni abban, hogy mi történjék. (Úgy van! Úgy van! — he-
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lyeslés a jelenlévők egy részénél.) Elvtársak! Ki kívánja azt, hogy Lukácsy 
elvtárs megkövesse a taggyűlést? Megkérem Rajcsányi elvtársnőt, hogy számol-
ja meg a szavazatokat az előtérben. Nem lehet így továbbmenni. Az ablak fe-
lőli oldalon Balázs Anna, a bejárat felőli oldalon Egriné elvtársnőket kérem 
fel a szavazatok megszámolására. (Az igennel szavazók felemelik kezüket.) 

Balázs Anna: Velem együtt 29. 
Egriné: 15. 
Rajcsányi Károlyné: 12. (Állandó zaj és mozgás.) 
Máté György elnök: Most kérem azokat... (Állandó mozgás és zaj.) 
Tamási Lajos (csenget): Elvtársak! 
Máté György elnök: Elvtársak! Felkérem azokat, akik nem kívánják, hogy 

Lukácsy elvtárs megkövesse a taggyűlést, tartsák fel kezüket. (Állandó zaj.) 
Tóbiás Áron: Javaslatom lenne. Hadd vonja vissza Lukácsy elvtárs. Vagy 

a taggyűlés ítélje el. Ne szavazgassunk! 
Máté György elnök: Aki nem kívánja azt, hogy Lukácsy elvtárs megkövesse 

a taggyűlést, tegye fel a kezét! (Felkiáltások: Nem szavazunk! Ebben az ügy-
ben nem lehet szavazni!) 

Háy Gyula: Máté elvtárs! 
Máté György: Tessék! 
Háy Gyula: Mi számosan azon a véleményen vagyunk, hogy ez a leszavazta-

tása a taggyűlésnek káros és visszautasítandó. Szembeállítja a tagságot... 
Gereblyés László: Kommunisták vannak itt! (Állandó zaj.) 
Bölöni György: Szavazás közben nem lehet beszélni ! Szavazás közben az 

elnök senkinek sem adhatja meg a szót! Tessék lefolytatni a szavazást! 
Máté György elnök: Elvtársak! 
Bölöni György: Kívánom a szavazás lefolytatását. 
Kuczka Péter: Szót kérek! 
Máté György elnök: Tessék, Kuczka elvtárs! 
Bölöni György: Nem adhatja meg a szót az elnök senkinek! 
Kuczka Péter: Én kaptam meg a szót! (Kimegy az elnöki emelvényre.) Elv-

társak, én a magam részéről elítélem Lukácsy elvtársnak ezt a kijelentését. 
Nem tartom helyesnek Lukácsy elvtárs kijelentését. Megmondom, hogy miért. 
Azért, mert bár én Barabás elvtárssal általában nem értek egyet (Derültség.), 
de abban igaza van, hogy ennek a taggyűlésnek roppant nagy feladatokat kell 
megoldania, és bármi, ami lehetetlenné teszi a taggyűlés számára, hogy eze-
ket a feladatokat megoldjuk, az helytelen és mindenképpen elítélendő, füg-
getlenül attól, hogy mi a tartalma. 

Gergely Sándor: Ez nem független! (Mozgás és zaj.) 
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Kuczka Péter: Ettől függetlenül bármi, ami a taggyűlés és munkánk előre-
haladását akadályozza, helytelen, és én azt elítélem. Ugyanakkor nem értek 
egyet azzal, hogy Máté elvtárs ezt a kérdést mint szavazásra kerülő kérdést 
hozta ide a taggyűlés elé. Máté elvtársnak joga és kötelessége mint elnöknek 
megmondania azt, hogy én ezt elítélem és visszautasítom, s ha akarja és jó-
nak látja, visszautasíthatja a taggyűlés nevében is, mint a taggyűlés elnö-
ke. (Helyeslés.) De feleslegesnek tartom, hogy ezt a kérdést szavazásra te-
gyük fel. A harmadik mondanivalóm az elsőnek az ismétlése. Elvtársak! Éppen 
azért, mert gondolkozzunk azon, hogy hatalmas feladatok állnak előttünk, 
szeretnék mindenkit arra kérni, Barabás elvtárstól Zelk elvtársig egyformán 
mindenkit (Derültség.), hogy ne zavarjuk meg a taggyűlés menetét se közbe-
kiáltásokkal, se ilyen párhuzamos felszólalásokkal. Annak nincs értelme! 
Mindenki mondja el a maga felszólalását, mindenki vitatkozzék erről a hely-
ről! Szerintem ez az új módszere a pártmunkának és a taggyűlésnek. (Helyes-
lés és taps. Zaj.) 

Bölöni György: Én úgy látom, a taggyűlés többsége, helyesen, tartózkodni 
fog az értelmetlen szavazástól. Éppen ezért egészen furcsa és helytelen dol-
gok jöhetnének ki ebből. Máté elvtársnak az a dolga, hogy rendre utasítsa 
Lukácsy elvtársat, s felkérje, hogy vonja vissza a kijelentését. (Zaj.) 

Máté György elnök: Kedves elvtársak! Amennyiben Lukácsy elvtárs megköny-
nyíti a taggyűlés helyzetét azzal, hogy visszavonja ezt a megállapítását, és 
megköveti a taggyűlést, akkor természetesen a szavazás felesleges. De én 
megmondom: nem vagyok hajlandó tovább vezetni olyan taggyűlést, amelyben a 
párt első titkárát minősíthetetlen, útszéli módon rágalmazzák. (Nagy taps a 
taggyűlés egy részében. Zaj.) Felszólítom Lukácsy elvtársat, hogy nyilatkoz-
zék ebben a kérdésben. (Felkiáltások: Hagyja el a termet! — Nagy zaj.) Nem 
értettem. (Felkiáltások: Azt mondja, nem vonja vissza.) Elvtársak! Felfüg-
gesztem a taggyűlést. 

(Szünet után:) 

Máté György elnök: Tisztelt elvtársak! Pártszervezetünk vezetősége meg-
beszélte a taggyűlésen történteket, s azt a határozatot hozta, hogy a tag-
gyűlést nem folytatjuk, berekesztjük. Az elvtársakat értesíteni fogjuk, hogy 
mikor tartunk ülést. A taggyűlést berekesztem. Elvtársak! Énekeljük el az 
Internacionálét! (A taggyűlés résztvevői felállva eléneklik az Internacio-
nálét.) 

к 
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Beszédemről csak azt jegyzem meg, hogy stílusa még magán viseli a párt-
zsargon hatását; nem volt könnyű attól megszabadulni. A közmondásokat — Rá-
kosi kedvenc közmondásait — azért fűztem belé, hogy parodizáljam a nép aty-
jának popularitást fitogtató modorát; az efféle célzást akkoriban sokan meg-
értették. Rákosi közbekiabáló híveinek stílusáról pedig az a megjegyezniva-
lóm, hogy valamelyik vén moszkovita (ha jól emlékszem, Madarász Emil) széket 
akart hozzám vágni, de kivették a kezéből. 

A félbeszakított taggyűlés botrányát persze jelenteni kellett Rákosinak; 
úgy tudom, a jegyzőkönyvet is magához kérette. Barátaim attól tartottak, hogy 
le fognak tartóztatni; Hajnal Anna és mások egy darabig minden reggel elsé-
táltak a Hungária előtt, megnézni, ott ülök-e szokott asztalom mellett az 
ablaknál. Ott ültem. Rákosi hatalma már ingadozott; megúsztam két sajtóbeli 
támadással. 

Az első önkéntes volt és gyors: két nappal az esemény után jelent meg 
Sarkadi Imre cikke a Szabad Nép április 1-i számában. 

Levél a szerkesztőséghez az írói felelősségről 

A Magyar írók Szövetsége MDP-szervezetének pénteki taggyűlésén elhang-
zott egy káros szellemű felszólalás. Ezzel kapcsolatban írom meg gondolata-
imat. Megbecsülöm saját mesterségem avval, hogy fontosnak tartom. Az író 
nyilván nem egy ember a sok közül, hanem — bár népének egy atomja, kis ré-
sze az egésznek — többet vállalt s ez a többlet nagyobb felelősséggel jár. 
Miután ifjúkoromban elhatároztam, hogy erre képes vagyok, helyt is igyekez-
tem állni érte. Gondom az egész ország gondja, s joggal érzem, hogy jogom 
is annyi, mint bárki másé, aki az ország gazdájának tarthatja magát. Ilyenek 
sokan vagyunk. 

Az írók testülete s különösen ennek pártszervezete nem egy alapszervezet 
a sok közül, éppen az előbb említettek miatt. Taggyűléseinken, úgy hiszem, a 
"józan és kiművelt fők sokasága" értékesen, komolyan, a népnek ígért hűség 
felelősségével kell hogy országos gondjainkkal foglalkozzék. Sajnos most nem 
ez történt. 

Elítélem és kinevetem a gyerekeskedéseket, a handabandázó kamasz — le-
gyen bár szenvedélyes, sőt igaza tudatában szenvedélyes — groteszk kiabálá-
sait. A mi dolgunk nem gyerekjáték, ha tetszik, legyünk gyerekesek kirándu-
láson, mulatságban vagy akár otthon — , de ne akkor, amikor az irodalom és egy 
kicsit az ország ügyét beszéljük meg. De ha ezt kinevetem: a hatásvadászatra 
menő, s emiatt elvtelen, vagdalkozó donkizsotti magatartást pedig megvetem. 
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Megvetem és a leggorombábban határolom el magam tőle, főként azért, mert ab-
ban akadályoz, ami a legfőbb célom: józanul rendbehozni, segíteni azt, ami 
országunkban még nincs jól. 

Hogy a XX. kongresszus és annak tanulságai nálunk is döntő jelentőségűek, 
hogy a gondolkozó emberek sokaságát mozgatják meg, hogy új meg új felszaba-
dult gondolat, tetté válni akaró szándék érlelődik népünk jobbjaiban, az vi-
lágos. Hogy ezt megvitatni kell, az még világosabb; hiszen éppen a XX. kong-
resszus tette ismét és újra döntő érvényű, legfőbb erőforrásunkká a párton 
belüli szabad és elvi vitát. Ez és csakis ez lehet az álláspontunk, s az 
elvtelenség, szenzációhajhászás hiú fogásai ellen most, önbizalmunkban meg-
növekedve még inkább fel kell lépnünk. 

Visszautasítom az írószövetség taggyűlésén elhangzott olyan kijelentése-
ket, amelyek munkámban gátolnak, azokat az anarchisztikus kijelentéseket, 
amelyek nem problémáink megoldásához, hanem a viták elodázásához, az ország-
ban és az irodalomban szükséges tisztulási folyamat eliszaposításához, mo-
csárba fulladásához vezetnek. A demokratizmusssal, a viták szabadságával va-
ló visszaélés: a szektásság, a dogmatizmus malmára hajtja a vizet. Vitát, 
kommunista elvi-vitát akartunk — de ez a felszólalás kárára volt az ügynek. 
A bírálat érdekében elutasítom a demagógiát, a demokrácia nevében az anar-
chizmust, a szabadság nevében és védelmében a szabadosságot. 

Ami ellen mi — s úgy hiszem, nyugodtan beszélek barátaim nevében — küz-
deni akartunk, az a szektás dogmatizmus. Amivel szembetaláltuk magunkat: a 
fékevesztett demagógia volt. 

Félre kell löknöm az útból, hogy dolgozni s ember módra, felnőtt módra, 
kommunista módra dolgainkat megvitatni tudjam. Ha szabadságunk növekvőben, 
felelősségünk még inkább. 

A hivatalos támadás a Szabad Nép április 15-i számában jelent meg, Matu-
sek Tivadar tollából. Címe: A pártdemokrácia fejlesztéséért. Elvi cikk, te-
hát hosszú, mint a szentiváni ének, ezért csak részleteket idézek belőle. 

"Pártunk (így kezdi), a magyar kommunisták pártja, megalakulásától kezd-
ve dicsőséges utat tett meg." (Vö.: "Már a régi görögök is ismerték a bőrt." 
— Karinthy) A két és fél hasábos dolgozat kijelentő módban fogalmazott böl-
csességekkel folytatódik: "A XX. kongresszus határozatai fontos tanulságul 
szolgálnak minden kommunista pártnak..." "Pártunknak van ereje és bátorsága 
önkritikát gyakorolni..." "Pártunk eltökélte magát hibái kijavítására." "A 
kommunisták az élcsapat tagjai. Vezetők! Saját és pártszervezetük munkájá-
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ért is felelősek." "A pártszerű kritikai szellem meghonosítása a pártban ki-
hat egész közéletünkre, demokratikusabbá teszi azt... elhárítja a szocialis-
ta építőmunka sok akadályát..." "A dolgozó tömegek magukénak érzik a szocia-
lista rendszert, hisz ez megszabadította őket a megalázó kizsákmányolástól, 
s napról napra javítja életszínvonalukat. Bírálatukban az a vágyuk jut ki-
fejezésre, hogy még jobbá tegyék életüket..." De óh jaj! — tér a lényegre 
Matusek Tivadar a második hasáb alján — vannak rossz szándékú kritizálok is. 
Ilyen volt Nagy Imre, ilyenek az opportunisták, az ellenség. 

A pártdemokrácia, a kritika és az önkritika erőteljes fejlesztése nem 
jelentheti, hogy nem utasítjuk vissza a rosszindulatú vagy demagóg bírála-
tot. Egyes taggyűléseken ilyen hangok is jelentkeztek. Olyan felszólalások-
ról van szó, amelyekből kiderült, hogy nem a jó szándékú, építő bírálat ve-
zette a felszólalókat, hanem a zavarkeltés vagy a hisztéria. A XIII. kerüle-
ti pártaktíván Litván György, az írószövetség taggyűlésén Lukácsy Sándor kri-
tika címén gyalázatos támadást intézett a párt ellen. A XIII. kerületben a 
Budapesti Szerszámgépgyár titkára azonnal szólásra jelentkezett, s határo-
zottan visszautasította a támadást. Az egész pártaktíva lelkes tapsa, a köz-
bekiabálások bizonyítják, hogy a kommunisták elutasítják a demagógiát, a 
kritikával való visszaélést. Ez történt, ha nem ilyen határozott formában, 
az írószövetségben is, ahol felfüggesztették a taggyűlést. A VIII. kerület-
ben, a Díjbeszedő Vállalat taggyűlésén Kiss Ferenc nem átallotta megrágal-
mazni az egész szocialista rendszert. Nagyon sajnálatos, hogy egyetlen, a 
pártszervezethez tartozó kommunista sem akadt, aki határozottan visszautasí-
totta volna a rágalmakat és rendreutasította volna Kiss Ferencet. A XII. ke-
rületben, az 1. számú körzeti alapszervezet taggyűlésén Szilágyi Józsefné 
/a később kivégzett Szilágyi József felesége — L. S./ gyűlölködve beszélt a 
pártról, a párt helyi és felsőbb vezetőiről. Mikor a kommunisták emiatt 
rendreutasították, arcátlanul megsértette, majd otthagyta a taggyűlést. Vi-
lágos, hogy a fentiekhez hasonló viselkedést, demagógiát, pártellenességet 
nem tűrhetünk meg a pártban. Ezeknek semmi közük а XX. kongresszushoz. Mégis 
többen, ha különböző okokból is, de kifogásolják, ha visszautasítjuk az i-
lyen magatartást, ha gátat állítunk a demagógia elé. 

Nem indokolja ezt a hangot a szocialista törvényességnek — a párt által 
elítélt — megsértése sem. A szocialista törvényesség megsértése súlyos ká-
rokat okozott. S a párt természetesen mindent elkövet, hogy ezt jóvátegye, 
továbbmenően pedig erőteljes intézkedéseket hoz a szocialista törvényesség 
megszilárdítására. A kispolgári hisztéria semmit sem segít, csak ront. Sem 
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a hisztéria, sem a forrófejűség nem lehet a forradalmár sajátossága, mert 
csak kapkodást, és ezért hibákat okoznak. 

Volt persze másféle visszhang is, mint Sarkadi Imréé, Matusek Tivadaré. 
A Le Monde és más világlapok, úgy hallottam akkoriban, fölkapták az írószö-
vetségben történtek hírét, és széltében szellőztették. Én fontosabbnak tar-
tottam, hogy — nyilván nem függetlenül beszédemtől — néhány nap múlva sza-
badon bocsátották Erdős Péter újságírót, és a felszólalásomban említett pa-
raszt is hamarosan visszaköltözhetett Csornára, szülőfalumba. 

A félbeszakított írószövetségi taggyűlést aztán még három este folytat-
ták. Első alkalommal még ott ültem hallgatóként. Tovább nem, mert közben a 
nagybudapesti pártellenőrző bizottság kizárt a pártból. A székház felé me-
net találkoztam Losonczy Gézával. Megtudva, hová megyek és miért, csak eny-
nyit mondott: "Vigyél nekik a nevemben is egy kalap szart!". 

Lukácsy Sándor 
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V E R E S A N D R Á S 

BEVEZETŐ JEGYZETEK AZ 1956-OS IRODALMI PLATFORM-TERVEZETHEZ 

E fontos dokumentumot — amely nélkül aligha lehet teljes a politikai re-
formokat sürgető, 1954—55-ben kiformálódó és 1956-ban meghatározó szerepet 
játszó irodalmi ellenzék harcainak krónikája — a Beszélő című szamizdat-fo-
lyóirat 1987-ben megjelent 22. számából vettük át. Minthogy az 1956. május 
elsejei keltezésű tervezet megszövegezői az 1948-cal kezdődő korszak kultúr-
politikájának radikális újraértékelésére vállalkoztak, szükségesnek látszik, 
hogy a dokumentum keletkezéstörténetének felvázolásán túl a benne vizsgált 
folyamat rövid áttekintésére is kitérjek. 

Az irodalmi élet gleichschaltolása — a politikához és a gazdasághoz ké-
pest némi késéssel — 1948 februárja után gyorsult fel, igaz, olyan siker-
rel, hogy 1951 tavaszán a Magyar írók Szövetségének első kongresszusán Dar-
vas József vallás- és közoktatásügyi miniszter elégedetten állapíthatta meg: 
a "magyar irodalom egysége megvalósult". A korszak valódi kultúrpolitikai 
vezetője, Révai József azonban — az időközben dominálóvá vált, inkább pro-
pagandának, mint művészetnek nevezhető kincstári irodalom ijesztő színvonal-
talanságát és főleg népszerűtlenségét látva — ugyanezen a kongresszuson 
kampányt indított a "sematikus" ábrázolás ellen. Bármennyire is hálás dolog 
az okok helyett a következményeken verni el a port, az önkényuralom tetőző-
dése idején riadalmat keltett a sematizmus elleni jelszó. Egy évvel később, 
1952-ben Révai visszakozott is, Déry Tibor Felelet című regényciklusának ép-
pen megjelent második kötetét használva fel ürügyként. Déry és a vele együtt 
egy füst alatt megbírált Örkény István, Benjámin László és mások nyilvános 
megleckéztetése a lehető leghibásabb politikai lépés volt, hiszen személyük-
ben a szocializmus mellett elkötelezett, tevékenyen politizáló s ugyanakkor 
valóságos művészi kvalitásokkal és szakmai presztízzsel rendelkező írókat 
ért sérelem. Korántsem véletlen, hogy később valamennyien jelentős szerepet 
játszottak az ellenzéki mozgalomban. 

A Sztálin halála után hatalomra került szovjet vezetők kifejezett nyomá-
sára ült össze 1953 júniusában a Központi Vezetőség, hogy határozatban ítél-
je el az elkövetett súlyos politikai tévedéseket és bűnöket, s ezek legfőbb 
képviselőjét, Rákosi Mátyást. Nem sokkal később az új miniszterelnök, Nagy 
Imre meghirdette a kormányprogramot, az "új szakasz" gazdaságpolitikáját. Ám 
a kibontakozó reformfolyamat csak vontatottan, akadozva haladt. Nemcsak a-
zért, mert Rákosi megőrizte első titkári pozícióját s mindent megtett a ki-
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bontakozás megakadályozásáért. Hanem azért is, mert a reform hívei pártszerű 
magatartásként fogadták el a folytonosság és az egység vállalását. (Igen 
jellemző, hogy a júniusi határozat szövegét egészében hivatalosan 19Sé-ig 
nem publikálták.) így a reform hatása sokáig egyáltalán nem volt érzékelhető 
az irodalompolitikában. A túlzott óvatosságot jól érzékelteti, hogy az új 
irodalmi platformot megfogalmazó, a Szabad Nép 1954. március 15-i számában 
megjelenő, Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről című szerkesztőségi cikk-
ben ez volt olvasható: 

"Azok a hibák, melyeket a júniusi határozat az elmúlt évek politikájában 
felfedett, kihatott az irodalom fejlődésére is. Falusi politikánk hiányossá-
gai fékezték egyes paraszti írók fejlődését, visszavetették őket a 'népies' 
ideológia kátyújába... Hasonlóképp hatott a kispolgári rétegek életlehetősé-
geinek romlása és általában az életszínvonal alakulása egyes írókra... A 
párt új politikájának kedvező fogadtatása ellenére részben azért kerülhetett 
átmenetileg az írók egy része elmaradott, sőt ellenséges nézetek befolyása 
alá, mert mindmáig nem kaptak világos választ legfontosabb kérdésünkre: mit 
jelent a párt új politikája az irodalom területén?" A föltett kérdésre kü-
lönben a cikk sem ad világos választ, s nem győzi hangsúlyozni az állítólag 
megnövekedett szabadsággal járó megnövekedett felelősséget. A korábbi norma-
tudat erejét mutatja, hogy maguk az írók is osztották az aggodalmak jó ré-
szét. Példa lehet rá Sarkadi Imrének az írószövetségben 1954 elején elmon-
dott hozzászólása, melyben elismerte, hogy az 1953-as kormányprogram hatása-
ként valóságos veszély az "öncélú irodalom" térnyerése. 

Az igazán megrendítő erejű ütést erre a normatudatra az ártatlanul in-
ternáltak és bebörtönzöttek visszatérése és a sorsukkal való megismerkedés 
mérte. A kommunista írókat és újságírókat saját korábbi tevékenységük újra-
értékelésére, lelkiismereti vizsgálódásra késztette. A Szabad Nép szerkesz-
tőségének október 22—24. között tartott háromnapos viharos taggyűlésén a 
szerkesztők és a munkatársak többsége éles támadást intézett a lap vezetői-
nek és a pártvezetés retrográd erőinek politikája ellen. Az új szakasz nyi-
tása előbb-utóbb nyilván szélesebb körben is éreztette volna hatását, de nem 
maradt rá elég idő. Rákosi visszatérését a hatalom csúcsára s Nagy Imre és a 
reformpolitika elvetését elsőként Darvas József hírhedt írása, A túllicitá-
lásról jelezte a Szabad Nép 1954. november 21-i számában. Decemberben meg-
tisztították a lap szerkesztőségét a reformpolitika híveitől, 1955 márciusá-
ban pedig a Központi Vezetőség újabb határozatot hozott, amely — bár nem ér-
vénytelenítette az 1953. júniusi határozatot — gyakorlatilag visszatért a 
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korábbi iparosítási doktrínához és fő veszélyként a (Nagy Imre által is kép-
viselt) jobboldali nézeteket jelölte meg. 

A "visszarendeződés" irodalompolitikai elveit mások mellett az ezúttal 
népművelési miniszter Darvas József A márciusi határozat és a kulturális for-
radalom feladatai címmel megtartott 1955. május 23-i előadása jelölte ki. Ar-
ra törekedett, hogy "továbbfejlessze" az új szakasz irodalmi platformjának 
tekintett 1954. március 15-i szerkesztőségi cikket, körülbelül úgy, mint a 
márciusi határozat az 1953. júniusit. Jóllehet Darvas keményen megdorgálta a 
megtévedt írókat, határozottan visszautasította azt a vádat, hogy az írószö-
vetség valamiféle jobboldali elhajlás góca lenne. Ám — különös módon — £ 

dogmatikus ellentámadás sokkal inkább aktivizálta a reform híveit az írótár-

sadalomban, mint az 1953-as nyitás. Ehhez kitűnő hivatkozási alapot nyújtott 
a szovjet külpolitika, kivált Hruscsov látványos bocsánatkérése a jugoszláv 
vezetőktől, amire május 26-án, alig két héttel a Varsói Szerződés aláírása 
után került sor. Előbb ismét a párttag újságírók követelték a magyar vezetés-
től a megfelelő konzekvenciák levonását, például Rajk perújrafelvételét, majd 
az újabb retorziók, kizárások és a különféle kulturális megszorítások, betil-
tások nyomán szeptembertől megmozdult az irodalmi élet is. 

Az Irodalmi Újság egyik számának elkobzása és a felelős szerkesztő Hámos 
György leváltása miatt tiltakozásul lemondott az írószövetség elnökségének 
hat párttagja. Nem sokkal később az váltott ki felháborodást, hogy Erdei Sán-
dor helyébe az írók előtt népszerűtlen Tamás Aladárt nevezték ki a szövetség 
főtitkárának. Az adminisztratív intézkedések megszüntetését követelő, október 
közepén megfogalmazott ún. Memorandumot a kulturális élet 59 kiemelkedő kom-
munista személyisége írta alá, s a hosszas huzavona után engedélyezett és no-
vember 2 — 4 . között megtartott taggyűlésen Zelk Zoltán felolvasta, majd a 
párttagság nagy többséggel megszavazta és határozatként továbbította a Köz-
ponti Vezetőségnek. A Memorandum addig példa nélkül álló kihívás volt Rákosi 
és politikája számára. A válasz nem maradt el: elsőként, még novemberben, 
központi vezetőségi határozat született "az irodalmi életben mutatkozó jobb-
oldali jelenségekről". 1955. december 6-án a Vasas Szakszervezet székházában 
(a Rajk-per tárgyalásának színhelyén) került sor arra a budapesti pártaktí-
vára, amely hivatott volt a pártvezetéstől az írók megrendszabályozását kö-
vetelni. Az írószövetség jelenlévő tagjait valóságos lincshangulat vette kö-
rül . 

December 15-én a pártközpont Tudományos és Kulturális Osztálya újabb fel-
hívást kezdeményezett "az ideológiai harc fokozására és az irodalmi helyzet 
megváltoztatására". Itt találkozunk azzal a javaslattal, hogy — a még hatá-
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lyos 1954. március 15-i helyébe — új irodalmi platformot kell kidolgozni írók 
és kritikusok részvételével. December 24-én a KEB eljárt a Memorandum aláírói 
ellen: kettőt kizárással, tizenkettőt különböző fegyelmi büntetésekkel súj-
tott. Az adminisztratív intézkedésekkel párhuzamosan decemberben-januárban 
dörgedelmes hangú cikk-kampány folyt a sajtóban, az írótársadalmat felelőssé-
gére és feladataira figyelmeztetve. (Pl. Darvas József: Az irodalom a nép ü-
gye. Szabad Nép, 1955. dec. 11.; Illés Béla: Irodalmunk holnapjáért. Irodalmi 
Újság, 1955. dec. 17.; Urbán Ernő: Gondolatok a KV határozata után. Csillag, 
1956/1.; Bodnár György: Előszó az új feladatokhoz. Új Hang, 1956/1; Erdős 
László: Eredményeink kérdeznek — eredményeink felelnek. Csillag, 1956/2.) 

Ebben az irodalmi ellenzék szempontjából kritikus helyzetben, amikor — 
mint azt az itt következő platform-tervezetben olvashatjuk — "az 1955. de-
cemberi pártaktíva ülés szétzúzta őket", s "a jobboldal... vert sereg volt", 
láttak munkához az új irodalmi platform fölkért készítői. Nem tudjuk, kik 
voltak — mindkét tervezetük név (és aláírás) nélkül maradt fenn. De a szö-
veg alapján nyilvánvaló, hogy azok közül a szélsőségesen dogmatikus, sztáli-
nista írók és irodalmi funkcionáriusok közül kerültek ki, akik legfőbb el-
lenfelüknek a reformkommunistákat tartották. Ehhez megfelelő útmutatást adott 
az a sztálini hagyomány is, amely szerint az ellenséget elsősorban a mozgal-
mon belül kell keresni. De aligha tévedünk, ha föltételezzük, hogy az ellen-
fél megválasztásában nemcsak politikai meggyőződésük vezette őket, hanem az 
írói féltékenység is. Korántsem mellékes szempont, hogy kemény szavakkal bí-
rálják a korábbi vezetést, "Révai és Horváth elvtársak irodalompolitikáját", 
mert hozzájuk képest jóval nagyobb hivatalos támogatást, politikai befolyást 
és társadalmi megbecsülést élveztek akkor a párt bizalmára utóbb méltatlan-
nak bizonyult reformkommunisták. E dokumentumot olvasva el kell ismernünk: 
nem éppen szokványos eljárás egy Révai József vagy Horváth Márton ellen föl-
hozni, hogy "a formát a tartalom fölé emelte". 

A megbízott s föltehetően sérelmekkel teli szerzők 1955—56 fordulóján 
joggal érezhették úgy, hogy a történtek őket igazolták, és eljött az б idejük. 
Március 14-re elkészültek a platform történeti bevezetőjével, május elsejére 
pedig magával a tervezettel. A történeti bevezető (az 1955. novemberi határo-
zat szellemében) 1948-tól 1955 végéig tekinti át a magyar irodalom fejlődé-
sét, s 1953-ig a párt irodalompolitikáját — a Felelet-vitát és társait is 
beleértve — "alapjaiban és lényegében helyes"-nek ítéli. Az 1953 utáni "el-
hajlások" pedig nem annyira a "politikai élet problémái"-val magyarázhatók 
szerinte, mint inkább azzal, hogy a "párttag írók" közül se mind "küzdötte 
le régi kispolgári és reformista nézeteit". A bevezető tehát jóval kevésbé 
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bírálja az 1953 előtti periódust, mint a később elkészült tervezet, amely 
maga is tartalmaz történeti áttekintést, s így gyakorlatilag fölöslegessé 
teszi a másikat. 

A két szöveg azonban szemléletében is eltér egymástól (s valószíhűleg 
különböző szerzőktől származik). A platform-tervezet egységesebbnek mutatja 
az 1948-cal kezdődő korszakot és nem lát törést 1953-ban. Úgy véli, hogy "a 
tulajdonképpeni hibák a fordulat éve táján keletkeztek", közülük a legsúlyo-
sabb az, hogy "deklaráltuk az irodalom nemzeti egységét, anélkül, hogy gon-
doskodtunk volna e nemzeti egység szilárd kommunista alapjairól". Ezért az-
tán csöppet se lehet csodálkozni azon, hogy "a politikailag nem nevelt írók 
nehéz külpolitikai helyzetben, a párt belföldi nehézségeinek idején meginog-
tak, és zömükben a pártellenes jobboldalhoz csapódtak". Végül is "ez a jobb-
oldal a felszabadulás óta lélegzik" (sic!), "a hatalmi pozíciók birtokában 
lassú, nem mohó, de szívós (néha ösztönös, többször tudatos) tevékenységet 
folytatott a pártellenes irodalmi erők felhizlalására, a pártos írók háttér-
be szorítására". 

A történeti bevezető és a platform-tervezet szemléleti különbségeinek 
okaként számba kell vennünk az időközben bekövetkezett politikai eseménye-
ket is, mindenekelőtt az 1956. február 14—25. között Moszkvában ülésező XX. 
kongresszust, amely itthon meggyöngítette Rákosi pozícióját, s új erőt adott 
az irodalmi ellenzéknek. A dogmatikus tábort készületlenül érte a sztáliniz-
mus fölött mondott vádbeszéd, először föl sem fogta (a március 14-i keltezé-
sű történeti bevezető hivatkozik ugyan a XX. kongresszusra, de nem látszik 
érzékelni valódi jelentőségét), később azonban elbizonytalanította és meg-
hátrálásra kényszerítette. A platform-tervezet keserűen említi föl, hogy "a 
XX. kongresszus várható határozatairól a jobboldalnak bőséges előzetes in-
formációi voltak, szemben a kommunistákkal, akik erről mit sem tudtak, tehát 
megfelelő ellen-agitációt a ferdítőkkel szemben nem folytathattak". A terve-
zet szól a legfrissebb írószövetségi fejleményekről is, elsősorban a március 
30-án megkezdett és (Lukácsy Sándornak Rákosit — a Rajk-perben játszott sze-
repe miatt — Júdásnak nevező felszólalása következtében) félbeszakadt tag-
gyűlésről, amelyet hetek múlva folytattak s lett végül "négynapos", valamint 
az április végi kibővített titkári ülésről, amelyen Tamás Aladár azonnali 
leváltását mondták ki. 

Alighanem az ellenzéki mozgalom felélénkülése és — az ebből a nézőpont-
ból képtelen és ijesztő — térnyerése késztette a platform-tervezet készítő-
it a korábbi bevezető álláspontjának módosítására. A XX. kongresszus után 
kialakult helyzetben jelentőségét vesztette az 1953-as fordulat. Egyenesen 
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katasztrofálisnak ítélik saját jelenidejüket: "Az írószövetség márciusi és 
áprilisi négynapos taggyűlése minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy 
itt jobboldali felvonulás történt a párt ellen. (...) A féktelen demagógiát 
sikerült egybekapcsolnia azzal a látszattal, hogy a XX. kongresszus határo-
zatainak szellemében jár el. Végső fokon (öt hónapos előkészítés után) már-
ciusban és áprilisban az írószövetségben megszerezte a többséget és győzelmi 
tort (!) ül. Ez az állapot azért veszedelmes, mert mint ragály terjed, és 
megfertőzi az egészséges részeket is." 

Tehát a kommunista írók visszaszorítását és általában a párt defenzív 
helyzetét hangsúlyozza a tervezet, ugyanakkor bízik benne, hogy a kedvezőt-
len folyamat megfordítható. A "hogyan süllyedtünk ilyen mélyre" kérdés szél-
sőségesen dogmatikus megválaszolását követően előadja a beteg gyógyulását 
szolgáló javallatait is. "Teljes mértékben tudatában vagyunk annak — jelenti 
ki — , hogy a szocialista realista irodalom győzelméért folyó harcnak több 
terepszakasza van: a) ideológiai, b) szervezeti, c) káderpolitikai, d) pénz-
ügyi." Hogy ezek között milyen rangsort lát, kellően érzékelteti a tervezet 
azon megállapítása, hogy "minden irodalompolitikai ideológiai fejtegetés 
élére mottóként oda kell jegyezni: Akié a kiadó, a lap, a színház, a folyó-
irat, a rádió és a film — azé az író!" (Kiemelés a szerzőktől.) E — tagad-
hatatlanul nyomós — érv súlyát némiképp csökkenti, hogy éppen a politikai 
meggyőződés szerepét becsüli le, holott a platform-tervezet készítői nem 
győzik ostorozni a pártba befurakodott jobboldaliak karrierizmusát. (Az, 
hogy a párt hibás, sőt bűnös politikája őszinte önvizsgálatra késztetheti, 
vagy akár meghasonulásba kergetheti tagjait, föl sem merül horizontjukon.) 

A tervezet javaslatai nem különösebben eredetiek, leszámítva azt az öt-
letet, hogy "legyen egy irodalmi és művészeti tanács, amely mint a párt iro-
dalompolitikájának ellenőrző és tanácsadó szerve állandóan megtárgyalja az 
irodalom fejlődésének kérdéseit". Ez a tervezet egyetlen olyan követelése, 
amely utóbb megvalósult, igaz, 1957 januárjában, az írószövetség működésének 
ideiglenes felfüggesztése árán, s éppen a felfüggesztés idejére. A tervezet 
egészében sohasem vált hatályos határozattá. Nem mintha keletkezése időpont-
jában eldőlt volna a hatalmi harc és elfogadtatása a pártvezetéssel teljesen 
elképzelhetetlen lett volna. Ismeretes, hogy Rákosi Mátyás még június végén, 
július elején is ellencsapásra — az ellenzék adminisztratív úton való fel-
számolására — készült, s a váratlanul Budapestre érkező Mikojan fellépése 
kellett ahhoz, hogy a július közepén ülésező Központi Vezetőség leváltsa őt 
az MDP éléről. Az elkövetkező hónapokban a pártvezetés más kérdésekkel volt 
elfoglalva, ilyen támogatás hiányában pedig a tervezet sorsa nem lehetett 
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kétséges: az írószövetség szeptemberi közgyűlésén elhangzott főtitkári be-
számolóból kitűnik, hogy az írók határozottan elutasították. Az irodalmi 
platform ügye ezzel lekerült a napirendről, akkor úgy tűnt, hogy végérvé-
nyesen. 

AZ IRODALMI PLATFORM KÉRDÉSÉHEZ 

TÉZISEK 

I. Az anyag tagolása 

1. Általános összefoglaló. A mai helyzet nem speciálisan magyar jelen-
ség, nemzetközi összefüggései vannak, külpolitikai hatások is érvényesülnek 
benne. Általános jellemzői között azonban szép számmal akadnak különlegesen 
"magyar vonások". És mert ezek a "magyar vonások" mennyiségileg felette áll-
nak minden egyébnek, kimondható, hogy a magyar irodalomban jelenleg tapasz-
talható rendkívül éles jobboldaliság nem szükségszerűen következett be, hogy 
ez helyesebb vonalvezetés esetén elkerülhető lett volna. 

2. Irodalompolitikái elvek. Néhány olyan probléma foglalata, amelynek az 
a célja, hogy a szocialista realista művészet ideológiai szupremációját meg-
védje mindazokkal a törekvésekkel szemben, amelyek már nemcsak előkészíteni 
akarják, hanem ténylegesen visszalökni irodalmunkat egy burzsoá művészet 
esztétikájába. És az "irodalmi restauráció" egyik előkészítője lenne a poli-
tikai restaurációnak, amit az irodalom jobboldali vezérkara (Déry—Aczél— 
Zelk—Benjámin—Háy) ténylegesen akar. 

3. Szervezeti kérdések. E fejezetben az írószövetség, az Irodalmi Alap, 
az írószövetségi pártszervek és az írószövetségi tagság legégetőbb problémá-
iról van szó. A tételek célja: szilárdan biztosítani a kommunista vezetést 
az írók szervezeteiben, mert enélkül nem lehet biztosítani az írók szabadabb 
tevékenységét sem. Tehát: mialatt messzemenő engedékenység látszik helyesnek 
az irodalompolitikában, fokozottabb szigornak kell érvényesülnie szervezeti 
kérdésekben. Egyszerűen: meg kell szüntetni azt a nevetséges állapotot, hogy 
a dolgozó magyar nép pénzén egyesek mozgalmakat szervezhessenek a dolgozó 
nép ellen. 
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II. Altalános összefoglaló 

1. Az írószövetség márciusi és áprilisi négynapos taggyűlése minden két-
séget kizáróan bebizonyította, hogy itt jobboldali felvonulás történt a párt 
ellen. A szabad kritika orvén a legféktelenebb demagóg uszítás folyt, s en-
nek során ilyeneket állítottak: A párt a Bach-korszakhoz hasonló állapotokat 
teremtett Magyaroszágon. A párt hazardírozott a nép bizalmával. Itt az ide-
je, hogy egy új március 15-e szabadítsa fel a magyar irodalmat. Jogos a hely-
telen párthatározatok bojkottja. A párt pogromot szervezett a magyar írók 
ellen. Még a Petőfit halállal fenyegető és őt orosz kémnek nevező alföldi 
népgyűlés se volt oly reakciós, mint az írók ügyével foglalkozó budapesti 
pártaktíva stb. Mindennek betetőzéséül, egy obstrukciós manőver után, ki-
sebbségi többséget kiügyeskedve megválasztottak egy kilenc tagú direktóriu-
mot az ügyek vitelére. Később 13 tagú bizottsággá bővült ez a szervezet, a-
mely 1956. április 24-én Veres Péter, Erdős Péter és Molnár Géza tolmácsolá-
sában egy kibővített titkári ülésen pesti és vidéki írók előtt deklarálta 
Tamás Aladár azonnali leváltását, helyébe Képes Géza ültetését és Kuczka Pé-
ter azonnali beiktatását a titkárságba. Ugyanez a 13-as bizottság kijelen-
tette, hogy a szerkesztő bizottságok vétójogát felfüggeszti, s hogy ezentúl 
minden vitás kérdésben a csúcs-direktórium (Veres Péter, Képes Géza, Tamási 
Lajos) dönt. Mindezek után a jobboldali felvonulás jobboldali és pártellenes 
tartalma kétségbe nem vonható. 

2. De miként jutottak idáig? a) A helyzetet az adott nemzetközi helyzet 
mérgesítette el. A hidegháborúnak abban a szakaszában történt ez az esemény-
sorozat, amidőn az USA vezetői ismételten kijelentették, hogy felszabadítják 
a népi demokratikus országokat, s közöttük Magyarországot is. Valószínű, 
hogy a biztatások hatása alatt illegális kisgazdapárti és szociáldemokrata 
párti alapszervezetek alakultak. Ezek feltételezhetően élénk szervező munkát 
fejtettek ki az írók sorában. A helyezkedés motívuma döntő szerepet játszik 
tehát e kérdésben, b) De a magyar viszonyokat kétségtelenül befolyásolta az 
a másik nemzetközi vonatkozás is, amely a többi európai népi demokratikus 
országban nyilatkozott meg, s amelyben megtalálható a XX. kongresszus külön-
legesen értelmiségi értelmezése is. Tényként kell megállapítani, hogy a XX. 
kongresszus várható határozatairól a jobboldalnak bőséges előzetes informá-
ciói voltak, szemben a kommunistákkal, akik erről mit sem tudtak, tehát meg-
felelő ellenagitációt a ferdítőkkel szemben nem folytathattak, c) Akkor te-
hát, amidőn erős restaurációs nyomás kezdett érvényesülni hazánk irányában, 
itt állott az írószövetségi tagság kellő politikai nevelés nélkül. A politi-
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kai nevelés hiánya fokozta e réteg ingadozását és hajlamát arra, hogy pánik-
ba essen, helyezkedjen, berendezkedjen egy új rezsim szolgálatára, d) Számos 
jele van annak is, hogy a feléjük sugárzó politika nem volt egységes, hogy 
bizonyos (talán negatív formában elsősorban) biztatást kaptak olyan helyek-
ről is, ahonnan ezt ezelőtt semmiképpen nem kaphatták volna meg. e) Van a-
zonban e nemkívánatos fejlődésnek sokkal régibb eredője is: a saját iroda-
lompolitikánk helytelensége. 

3. A tulajdonképpeni hibák a fordulat éve táján keletkeztek. Akkor, ami-
dőn deklaráltuk az irodalom nemzeti egységét, noha ez nem volt meg. A dekla-
ráció azonban azzal járt, hogy mialatt az egyik oldalon felszámoltuk a nem 
kommunista irodalom minden szervezeti lehetőségét, a másik oldalon átadtuk a 
nem kommunista irodalom képviselőinek a saját irodalmi szervezeteinket, vagy 
legalábbis ezekben a legfontosabb pozíciókat. Megsemmisítettük azt a lehető-
séget, hogy a kommunista írók felvegyék a küzdelmet a nem kommunista írókkal 
a színvonalasabb és pártosabb szocialista-realista irodalom kialakításáért. 
Lényegében az történt tehát, hogy a pártos irodalom ellenfeleinek, ellensé-
geinek és a vele szemben közönyös útitársaknak szétzúztuk ugyan irodalmi 
szervezeteit, de az irodalom nemzeti egységének jelszavával, kárpótlás gya-
nánt, teret adtunk nekik a saját irodalmi intézményeinkben: szerkesztősége-
inkben, kiadóinkban, lektorátusainkban, dramaturgiánkban, folyóiratainknál, 
a rádiónál, a filmnél, a Népművészeti Intézetben stb., stb. 

4. Ez a helyzet azzal járt, hogy a nem kommunista elemek mennyiségi több-
sége elözönlötte az irodalmi szervezeteket és ott a maga világszemléletének 
megfelelő állapotokat teremtett. Ez az elözönlés azzal járt, hogy mindenkit, 
akiről tudták, hogy szilárdan kommunista, és hogy valóban pártos irodalmat 
akar, már a kezdet kezdetétől üldözőbe vették. Ezt a tényt nyomatékosan alá 
kell húzni, mert a ma adott helyzet elemzésekor e pontnál gyakori az olyan 
ellenvetés, hogy ekkora céltudatosságot már a fordulat éve idején mégsem le-
het tulajdonítani a mai jobboldalnak. Nos, ha arra gondolunk, hogy Zelk, 
Molnár Miklós, Aczél és társai már akkor miként foglaltak állást a kommunis-
ta írók műveivel szemben, fenti állítás be van bizonyítva. 

5. Révai és Horváth elvtársak irodalompolitikája (a sok helyes és való-
ban kitűnő intézkedés és tanítás mellett) elkövette azt az alapvető hibát, 
hogy a kommunista és nem kommunista írók jövendőjének kérdésében a formát a 
tartalom fölé emelte, és ezzel lényegében antimarxista módon járt el. Miként 
történt ez? Az egyik oldalon állottak a kommunista írók szilárd világnézeti 
talajon, de gyenge formakészséggel. A másik oldalon állottak a nem kommunis-
ta írók gyatra világnézettel, de fejlett formakészséggel. Révai és Horváth 
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elvtársak az utóbbiakat karolták fel. Nyilván úgy vélték, hogy ez utóbbiak 
hamarabb megkaphatják tőlük az ideológiai alapot, mint a kommunisták a for-
mai fejlettséget. Az lett volna a helyes politika, hogy a két csoportot egy-
szerre, egy időben kellett volna felkarolni. Nem lett volna szabad megszün-
tetni a Szikra szépirodalmi osztályát, s legalább egy folyóiratot szilárd 
kommunista kezekre kellett volna bízni. 

6. Nem ez történt. A valóságban a nem kommunista írók irányában, megnye-
résük kedvéért, a kezdeményezések politikája folyt. Díjak osztogatása, kitün-
tetések, agyonreklámozások, képviselői megbízatások, kiküldetések, glorifi-
kálás a végtelenségig. Ezekben az időkben országszerte adomák jártak már ar-
ról, hogy az az író, aki érvényesülni akar, legyen ellenzéki, mert akkor ud-
varolni fognak neki. Vigyázat: nem arról van szó, hogy helytelen volt a nem 
kommunista írók megnyeréséért komoly lépéseket tenni. A hiba az volt, hogy 
ugyanakkor mint fejlődésképtelent elvetettük magunktól a kommunista írókat, 
noha megfelelő támogatással feltétlenül gyorsan versenyképesek lettek volna. 
De mert nem ez történt, mi magunk nyitottunk kaput a beteges, a korlátlan 
karrierizmus, a hízelgő talpnyalók inváziója számára. Ez a folyamat aztán 
egyre súlyosabb állapotokat szült. 

7. Azzal, hogy deklaráltuk az irodalom nemzeti egységét, anélkül, hogy 
gondoskodtunk volna e nemzeti egység szilárd kommunista alapjairól, a szo-
cialista realista irodalom szupremációjárói, amelyet természetesen nem nyi-
latozatok voltak hivatva meglévőnek tenni — ingoványra építettük egész iro-
dalompolitikánkat. A nem kommunista írók magukkal hozták egész polgári és 
kispolgári szemléletüket, törekvéseiket és módszereiket. A pártot közönséges 
megrendelőnek tekintették, akinek iparkodtak szállítani az árut. De az iro-
dalmi versenyt már burzsoá alapokon képzelték el, a kereskedők és gyárosok 
mentalitása szerint: megalakították klikkjeiket, igyekeztek korrumpálni mind-
azokat, akiket a maguk javára hasznosíthattak, a maguk képére formálták az 
irodalmi bírálat arculatát, és gondosan ügyeltek arra, hogy a feltörekvő if-
júság az б befolyásuk alatt maradjon. Hatalmi pozíciók birtokában végül is 
az történt az irodalomban, amit ők akartak, s hogy ők mit akartak, azt Zelk 
Zoltán, Aczél Tamás, Benjámin László, Eörsi és többen mások a Déry-vitában; 
Örkény István, Zelk Zoltán, Benjámin László, Reményi Béla és mások a költői 
vitában igen alaposan kifejtették. Lám, "jelzésekben" nem volt hiány — a 
megfelelő intézkedések mégis elmaradtak. 

8. Nem figyeltünk fel eléggé a kritika elvtelenségeire sem. Somlyó György 
magasztalta Aczélt, Aczél Somlyót és Mesterházi pedig Molnár Miklós, Máriás-
sy Judit, Sebestyén György, Fekete Sándor, Rényi Péter és társai segítségé-
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vei irtotta a kommunistákat. Máriássy Judit odáig fajult, hogy nyíltan nagy 
cikkben értéktelen selejtnek deklarálta a szovjet irodalom egyik színpadi 
remekművét, a Páncélvonatot. Sajnos, ebben a folyamatban nem éppen dicsősé-
ges szerepet vitt Illés Béla sem, aki nem vette észre, hogy a hiúságánál 
fogva megragadták és az orránál fogva vezetik. Az a szektásság és "éber" é-
bertelenség, amely káderpolitikánkat az egész vonalon jellemezte, újabb ke-
serű gyümölcsöt termett. Eltűrtük, hogy a világnézetileg intakt kommunisták 
helyét egyre nagyobb arányokban és mindenütt a hízelgő, gerinctelen, talp-
nyaló, karrierista elemek foglalják el, akik mögött pedig az ellenség állott. 
Ez az invázió szülte bizonyos fokig magát a kultúrbürokráciát is, amely nél-
külük oly hatalmasra semmiképpen nem duzzadt volna. Ezt — mármint a kultúr-
bürokráciát — azzal támogatták, hogy tudatos kritikátlansággal igyekeztek 
kiszolgálni az olyan igényeket is, amelyeket ők maguk az irodalom fejlődése 
szempontjából károsnak tartottak. Miközben felfelé görnyedtek és lefelé ta-
postak — a saját pozícióik bebiztosítása céljából, csak azért, hogy ne le-
gyenek versenytársaik — , kellő "káderpolitikával" kitárták a kaput a dilet-
tantizmus előtt is. Előmozdították, hogy a centralizáció túllépje a marxiz-
mus—leninizmus érdekeit szolgáló terjedelmet, márpedig ahol ez megtörténik, 
ott menthetetlenül gyökeret ver a bürokrácia. 

9. Amidőn tehát az események odáig fejlődtek 1955 novemberében, hogy a 
jobboldal (amely egyre akkumulálódott) abba a helyzetbe került, hogy nyílt 
támadást kezdhetett a párt ellen, igen komoly pozíciókkal és információs le-
hetőségekkel rendelkezett. Információkat kapott még a pártközpontból is, sőt 
külföldről is. Mindeme lehetőségek birtokában egyre magasabb fokon szervező-
dött pártellenes erővé. Szervezkedésének újabb lökést adott az, hogy a koráb-
ban letartóztatásban lévő politikusok egy része egyéni bosszúvágytól kerget-
ve az élükre állott, és politikai tapasztalatait, szervezőképességét a ren-
delkezésükre bocsátotta. A jobboldali szervezkedésben részt vevő karrierista 
elemek éppen a karrierjük által elért eredményeket akarták megtartani és 
biztosítani azzal, hogy nekirontottak a pártnak. Bizonyosra vették, hogy új 
rezsim következik, s ezt az új rezsimet már eleve ki akarják szolgálni. Ar-
cátlan manővereik leplezése céljából, természetesen, a párt védelmét és a 
XX. kongresszus határozatainak zászlaját lobogtatták. Ezzel a manőverükkel 
sikerült is sok írót és írószövetségi tagot megszédíteniük. 

10. Az események végső kifejlődését a saját hibáink igen nagy mértékben 
szolgálták. A leghatározottabban le kell szögezni, hogy 1955 novemberében, 
az ominózus párttaggyűlésen még nem volt többségük. Ugyanilyen nagy határo-
zottsággal le kell szögezni azt is, hogy az 1955. decemberi pártaktíva ülése 
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szétzúzta őket, hogy a jobboldal ekkor vert sereg volt. A megfelelő pártfó-
rumok ezzel kapcsolatban kaptak alapos írásbeli figyelmeztetést is a szóbeli 
tájékoztatások mellett. Ezek a jelzések világosan ismertették a jobboldal 
taktikáját, amely időnyerésben állott. Időt akartak nyerni mindenáron, mert 
alapos tájékozottságuk volt a XX. kongresszusról, annak előkészületeiről és 
téziseiről. (Ennek egyik bizonyítéka, hogy amikor Rideg Sándor megtagadta a 
novemberi pártellenes memorandum aláírását, Major Ottó a XX. kongresszus 
várható határozataival igyekezett őt jobb belátásra bírni.) A jobboldal te-
hát berendezkedett az időnyerésre, és ezalatt a következő célokat tűzte maga 
elé: Megnyerni szövetségesül minél több útitárs írót (Veres Pétert, Szabó 
Pált, Illyés Gyulát és másokat). Híreszteléssel, illegálisan terjesztett 
versekkel, egyes írókkal folytatott személyes megbeszélésekkel egységfrontot 
teremteni a kommunista írók és a párt ellen. Megtartani minél több pozíciót 
(megmenteni a veszett fejsze nyelét). A helyén tartani Tamási Lajost, Molnár 
Gézát — mert ők a helyi pártszervezet segítségével folytathatták a tagsági 
fellázítást Tamás Aladár és a párt ellen. Megakadályozni, hogy a pártközpont 
egy erélyes párttitkárt küldjön a helyi pártszervezet élére. (Ez a tervük öt 
hónapon át sikerült is. Üt hónapon át folyhatott az ellenagitáció a párt és 
a szövetség politikája ellen.) Demagógiájukban a párt vezetőinek személy sze-
rinti lejáratása és kifigurázása egybe volt kapcsolva a párt ügyéhez hű kom-
munista írók lejáratásával és kifigurázásával. Az előbbieket korrupcióval, 
erkölcstelen élettel vádolták, felrótták nekik a lefüggönyözött autót, a 
titkosan berendezett magazinokat, a luxusfürdőket és a személyi kultusz sok 
más tünetét a külön villanegyedtől a bujálkodásig. A párthoz hű kommunista 
írókat pedig nagy hangon, szakadatlan kiabálással tehetségtelen íróknak a-
karták feltüntetni. "Fél és negyed írók ezek — mondották — , akik a felsza-
badulás előtt a filléres regények írásával tartották fenn magukat." Ez ügyes 
fogásnak bizonyult. Aki tehetségesnek akart látszani, aki azelőtt valóban 
filléres regényeket írt, aki azelőtt pártellenes műveket írt — az most sie-
tősen csatlakozott a jobboldalhoz, nehogy leleplezzék, kifigurázzák és te-
hetségtelennek nyilvánítsák. Külön hangsúlyozni kell, hogy az írók káderlap-
jai e jobboldali bandának birtokában voltak, és így szinte korlátlanná tehet-
te zsaroló műveleteit. Igen gerinces embernek kell lennie annak, aki ennyi 
kedvezőtlen körülmény ellenére is kitart pártos álláspontja mellett. Ez a 
demagógia, persze, nem igaz. A 13-as bizottságban ott szerepel Vértes György, 
Erdei Sándor, Gergely Mihály, Molnár Géza — például. Ugyan miféle írók ezek; 
mit írtak? Miféle tehetségük van? És sorolható lenne a példa Földeák János-
tól F. Rácz Kálmánig, Vihar Béláig, Fekete Sándorig, Mesterházy (!) Lajosig 
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igen bő választékban. Sajnos, az a tény, hogy a pártot durván megtámadó, a 
pártot rágalmazó, az ellenforradalmi szervezkedést már csaknem a legtelje-
sebb nyíltsággal folytató írókkal szemben a párt nem alkalmazta a legszigo-
rúbb megtorlást; hogy Tamás Aladárt nemcsak magára hagyta, hanem a kritikus 
időpontban külföldre küldésével "elejtése" látszatát keltette; hogy a párt-
büntetéssel sújtott Kuczka Péter vezetőségi tagságát nem vétózta meg; hogy 
eltűrte Tamási Lajos és Molnár Géza machinációit az új írószövetségi vezetés 
ellen — mindezzel egyrészt a pártszervezet centrumát hajtotta át a jobbol-
dalra, másrészt segített egybekovácsolni a jobboldal és az útitárs írók lap-
pangó szövetségét erős eltökélt harci szövetséggé. így áll a helyzet 1956. 
május elején... 

Összefoglalás 

A jelen dolgozat II. fejezetében foglaltak röviden a következő képet mu-
tatják: A politikailag nem nevelt írók nehéz külpolitikai helyzetben, a párt 
belföldi nehézségeinek idején meginogtak, és zömükben a pártellenes jobbol-
dalhoz csapódtak. Ez a jobboldal a felszabadulás óta lélegzik (!), apályos 
éveiben kihasználva az irodalom nemzeti egységének jelszavát és azt a körül-
ményt, hogy az irodalomban a nemzeti egység alapja nem a jól kifejlesztett 
kommunista (szocialista realista) irodalom volt, hatalmi pozíciókra tett 
szert. A hatalmi pozíciók birtokában lassú, nem mohó, de szívós (néha ösz-
tönös, többször tudatos) tevékenységet folytatott a pártellenes irodalmi e-
rők felhizlalására, a pártos írók háttérbe szorítására. Ilyen előzmények u-
tán, a hidegháború egy meghatározott szakaszában, antimarxista, antikommu-
nista kísérletek szolgálatában nyílt pártellenes fellépésre szánta el magát. 
Ehhez nemzetközi segítséget is kapott a belső reakciós erők támogatásán fe-
lül, s a féktelen demagógiát sikerült egybekapcsolnia azzal a látszattal, 
hogy a XX. kongresszus határozatainak szellemében jár el. Végső fokon (öt 
hónapos előkészítés után) márciusban és áprilisban az írószövetségben meg-
szerezte a többséget és győzelmi tort ül. Ez az állapot azért veszedelmes, 
mert mint a ragály terjed és megfertőzi az egészséges részeket is. Ennek 
számos jele van már más művészeti szövetségek életében, sőt azokon túl is. 

A ragály terjedésének megakadályozására, a rosszul begombolt mellény ki-
gombolására és újragombolására radikális intézkedésekre van szükség, különben 
a párt újabb erőket szervez engedékenységével maga ellen. Nem a szabad bírá-
lat, nem a nyílt, elvi viták, a személyekre való tekintet nélkül érvényesülő 
kemény kritika elfojtásáról van szó, és arról sem, hogy ne legyen az irodal-
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mi élet sokkal szabadabb az eddiginél. A pártellenes, antimarxista, népi de-
mokrácia ellenes szervezkedés megakadályozása a legfontosabb feladat! 

III. Irodalompolitikái elvek 

Nem hiszünk semmiféle csodaszerben. Az írók marxista—leninista nevelé-
sét (amely évekig tartó munka) nem pótolhatja semmiféle erőszakos intézke-
dés, politikai bűvészkedés, vagy más egyéb. Mégis, abban az általános zűrza-
varban, amely jelenleg előállott a magyar irodalom háza táján, szükséges bi-
zonyos irodalompolitikai elvek leszögezése. Ez a "leszögezés", természete-
sen, egyrészt felelevenít bizonyos alapelveket (amelyek érvényben vannak), 
és a XX. kongresszus útmutatásai alapján felülvizsgál más alapelveket. Meg-
nézi tehát, hogy az ún. zsdánovi irodalompolitikából mi maradt meg, mi, mi-
lyen fokban szorul fejlesztésre. Az alábbiakat aszerint kell értékelni. 

1. Mindaz, amit Marx—Engels—Lenin tanított a pártos irodalomról, ér-
vényben van. Mi szocialista-realista irodalmat akarunk. 

2. Olyan irodalmat, amelyben a "szocialista" és a "realista" fogalma el-
választhatatlan egység. Arra törekszünk tehát a jövőben is, hogy az egysége-
sülő nemzeti irodalom művészi és uralkodó módszere a szocialista realizmus 
legyen. A mi írói ideálunk a gorkiji típusú kommunista író. Olyan író, aki 
éppen mert marxista—leninista a világnézete, tisztábban látja az életet, 
mélyebbre hatol a valóság feltárásában, tehát rendkívüli mértékben eredeti, 
s elevenen él benne az a szándék, hogy műveivel a haladást közvetve és köz-
vetlenül egyaránt szolgálja. Példakép, mert művészi, erkölcsi mértékrendsze-
re forradalmi erő. 

3. Oe miközben arra törekszünk, hogy a szocialista-realista irodalom u-
ralkodó irodalommá váljék, elismerjük annak a szándéknak helyességét is, 
hogy az irodalom szabadsága még az eddiginél is teljesebb legyen. Elismerjük 
a realista irodalom minden megnyilatkozási jogát — akár stílusirányzatok, 
akár azonos irodalmi ízlés, akár más egyéni látásmód formájában jelenik is 
ez meg — , feltételezve, hogy nem népellenes, nem pártellenes, nem haladás-
ellenes, s hogy végső fokon a szocializmust építő nép platformján áll. 

4. Ennek a szabadabbá tett irodalmi életnek, persze, a végső cél azonos-
ságában, a nemzeti egység alapjain kell tovább fejlődnie. Sajnos, ez a fajta 
nemzeti egység az irodalomban jelenleg nincs meg, noha többször is deklarál-
ták meglétét. Az, aki valóban akarja az irodalom nemzeti egységét, annak a-
karnia kell azt is, hogy e nemzeti egység alapja a kommunista írók szocia-
lista-realista irodalma legyen. Ha az egységes nemzeti irodalomban más az 
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alap (mint ahogy jelenleg más), akkor a nemzeti egység fikció csupán. Akkor 
különleges keveréke a nyugatos l'art pour l'art irodalomnak, a narodnyikiz-
musnak és más polgári-kispolgári irodalmi izmusnak. 

5. A leghatározottabban le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a XX. kong-
resszus is ugyanígy értékelte az irodalom nemzeti egységét. Közvetve történt 
ez azzal, hogy meghatározta az irodalom feladatát. Azt az SZKP Központi Bi-
zottságának beszámolója így fogalmazta meg: "A párt mindig harcolt és har-
colni fog a szovjet valóság szépítgetésére vagy ellenkezőleg, a szovjet nép 
vívmányainak lefitymálására és lebecsülésére irányuló kísérletek ellen. Az 
írók és a művészek alkotó munkásságát hassa át a kommunizmusért vívott harc 
szelleme. A művek öntsenek bátorságot és szilárd meggyőződést a szívekbe, 
fejlesszék a szocialista öntudatot és az elvtársi fegyelmet." Ezek a sorok 
kétségtelenné teszik, hogy a szocialista realista irodalom változatlanul 
pártos és népnevelő irodalom, s hogy nem is lehet más, ha a haladást akarja 
szolgálni, ha azzal nem akar szembekerülni. A leghatározottabban hangsúlyoz-
ni kell tehát, hogy a szocialista realista irodalom érvénye fennáll, hogy 
Gorkij, Majakovszkij, Solohov, A. Tolsztoj és mások művészi alapmódszerei 
nem változtak, hogy most éppen e módszer uralmának megerősítéséről, fejlesz-
téséről van szó. Éppen ezért élesen szembe kell szállni mindazokkal, akik 
nem ezt akarják. Ha kell, a párt ideológiai nehéztüzérségét is harcba kell 
vetni a szocialista realista irodalom alapelveinek védelmében. 

6. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy a szocialista realista 
irodalom győzelméért folyó harcnak több terepszakasza van: a) ideológiai, b) 
szervezeti, c) káderpolitikai, d) pénzügyi. Most (a továbbiakban) elsősorban 
az ideológiai kérdéseket kell hangsúlyoznunk. Az idevágó tisztázások nélkül 
sem az írószövetségi centrum, sem az útitárs írók magatartása nem fejleszt-
hető a helyes irányba. 

7. Újra fel kell mérni tehát a szocialista realista irodalom esztétiká-
jának eddigi eredményeit. Határozottan ki kell mondani, hogy mi maradt ezek-
ből érvényben, mit kell módosítani és mi avult el. Nem arról van szó, hogy 
valami "bölcsek könyvét" kívánunk összeszerkeszteni, és arra se gondolunk, 
hogy ez a tevékenység valamiféle újfajta irodalompolitikai dogmatizmust 
szüljön. Ki kell jelentenünk, hogy az irodalom sokkal élőbb valami, hogysem 
örökérvényű szabályok uralmának lenne alávethető. Az irodalom törvényeit nem 
lehet spekulatív úton-módon az íróasztal mellett kiagyalni. A szocialista 
realizmus irodalmi alapelvei kétirányú tevékenységből fakadnak: az írók mű-
veiből és az esztétika általánosított tapasztalatainak egységéből. Mindez 
mégsem áll ellentétben azzal a követeléssel, hogy rendszerezni kell mindazt, 
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amit kollektív tapasztalatok alapján eredményként biztosan elfogadhatunk már 
a szocialista realizmus esztétikájából. Egy bizonyos: Amíg a proletárdikta-
túra elvileg is, gyakorlatilag is él, addig kötelessége a szocialista rea-
lista irodalom fejlődésének előmozdítása ideológiai tisztázások és hatalmi 
eszközök igénybevétele révén is. Ezt azért hangsúlyozzuk már itt, mert sem-
miféle ideológiai tisztázás nem szülhet igazi eredményeket a hatalmi eszkö-
zök egyidejű alkalmazása nélkül. Ki kell mondanunk: ha a lektorátusok, a 
dramaturgiák, a könyvkiadók és lapok, valamint a rádió és filmgyár nem a 
munkásosztály képviselőinek kezében vannak, addig a munkásosztály nem mond-
hatja ki, hogy az írók zöme az ő ügyét szolgálja, addig a dolgozó nép csak 
az írók egy kisebbségét vallhatja magáénak. 

8. Nem mondhatunk le az irodalom pártirányításának elvéről sem. Sajnos, 
jelenleg számos olyan pártfunkcionáriusunk van, aki nem a kellő, legmagasabb 
színvonalon képes erre a feladatra. Különösen áll ez a Budapesti Pártbizott-
ság irodalompolitikai "szakértőire". De hibák vannak a Központi Vezetőség 
Tudományos és Kulturális Osztályán is. Nem csoda, ha a kommunista írók befo-
lyását az ilyen funkcionáriusok közreműködése nem segíti elő. Ezek a funkci-
onáriusok nem tudnak eligazodni például abban a bonyolult követeléssorozat-
ban, hogy egyrészt minden irodalmi intézmény álljon szilárd kommunista veze-
tés alatt, másrészt az egész irodalompolitika legyen "liberálisabb". Meghök-
kennek attól a követeléstől például, hogy az egyes stílusirányzatok vagy a-
zonos irodalmi ízlésű, de nem pártellenes irodalmi csoportoknak legyen önál-
ló lapjuk, klubjuk, kiadójuk. Mi ez ellen nem tiltakozunk, annak megismételt 
hangoztatása mellett, hogy az ilyenfajta tagozódás sem divergenciát nem je-
lenthet a pártos irodalommal szemben, sem pedig azt nem jelentheti, hogy e-
gyesek a nép pénzén szerveznek mozgalmakat a nép ügye ellen. 

9. Mindezek alapján, minden irodalompolitikai ideológiai fejtegetés élé-
re mottóként oda kell jegyezni: Akié a kiadó, a lap, a színház, a folyóirat, 
a rádió és a film — azé az író! Ez a tétel fordítva csak féligazság. És 
tényként, mottó gyanánt, ki kell mondanunk azt is: Ha a kiadó, a lap stb. 
nem a miénk, akkor nem a miénk az irodalom utánpótlása sem! Nem mindegy az, 
hogy miféle lektorok, dramaturgok és szerkesztők miféle esztétikai és poli-
tikai elvek alapján befolyásolják az új tehetségeket, akik — természetesen 
— érvényesülni akarnak. Jelenleg nem sok szavunk van ebben. (Még a Csillag-
nál is valami különleges opportunizmus érvényesül, pedig itt párthű ember a 
felelős szerkesztő, akinek tisztességében nem kételkedünk!) 

10. Az őszinteség kérdése. A jobboldali, pártellenes ellenzék hatalmasan 
meglovagolta ezt a kérdést, és igen ügyes demagógiával a maga javára fordí-
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totta a látszatot. Őszinteséget követel az irodalomtól. Helyes. Az irodalom 
legyen őszinte azon az alapon, ahogy ezt a XX. kongresszus megfogalmazta: "A 
párt mindig harcolt és harcolni is fog a szovjet valóság hamis ábrázolása el-
len, a szovjet valóság szépítgetésére vagy ellenkezőleg, a szovjet nép vív-
mányainak lefitymálására és lebecsülésére irányuló kísérletek ellen." Ez vi-
lágos beszéd. Benne van a marxista—leninista világnézetű író teljes irodal-
mi szabadsága és benne van az a kétfrontos küzdelem, amelyet a szépítgetők 
és befeketítők ellen kell folytatni. E kétfrontos harc jogosságát vitatni 
nem lehet. A módszereit annál inkább. Nyílt vitákban kell elsősorban, egy é-
les, öntudatos, pártos kritikának segítségével visszaverni a helytelen pró-
bálkozásokat. Azokkal tartunk, akik azt mondják, hogy egy-két siránkozó vers 
miatt még nem dől össze a világ. Ele mi egyben azokkal is tartunk, akik azt 
mondják: Ha ezek a siránkozó, pesszimista, piszokban turkáló, defetista iro-
dalmi alkotások láncolatban jelentkeznek, tendenciává sűrűsödnek, irányzattá 
válnak és uralomra törnek, akkor a meggyőzés és a bírálat szava mellett sze-
repet kell kapnia az adminisztrációs eljárásnak is. 

11. A kísérletezés szabadsága egy másik olyan kérdés, amely az írókat ma 
különleges erővel foglalkoztatja. Ez összefügg igen erősen az őszinteség és 
az irodalom szabadságának kérdésével. Mi az irodalom szabadságának kérdését 
nem tárgyaljuk külön fejezet alatt, mert a mi szocialista realista irodal-
munkat szabadnak érezzük. A kommunista író most szabadon megírhatja gondola-
tait és érzelmeit a saját világáról. Ezt a letűnt osztályállamban nem tehet-
te meg, mert az ügyész nyomban fellépett ellene és börtönbe vetette. Nos, e 
szabadság talaján messzemenően biztosítani kell minden egyes író számára a 
kísérletezés szabadságát is. Nem szabad elutasítani olyan műveket, amelyek 
éppen akkor nem mindenben kvadrálnak a napi politikával, de amelyek végső 
kihatásukban a szocialista fejlődést szolgálják. Konkréten: ne utasítsanak 
el a kiadók ma egy antiklerikális regényt csak azért, mert éppen akkor a na-
pi politikában egy főpap megnyeréséről van szó. Vagy: ne nyilvánítsunk ok-
vetlenül formalistának valami olyasféle művet, amely szokatlan, új utat ke-
res az egyébként szocialista realista világnézetű mondanivaló számára. A kí-
sérletezés szabadságának legfőbb előfeltétele az kell hogy legyen, hogy vi-
lágosan felismerhető legyen benne az építő szándék és élesen elhatárolt le-
gyen benne a polgári irodalom restaurációjának szándéka. Ezzel kapcsolatban 
megint felmerül a pártirányítás kérdése, amelynek minden ilyen esetben ta-
pintatosnak, megfontoltnak kell lennie, és támaszkodnia kell (szuverenitásá-
nak teljes megőrzésével) az Irodalmi Tanács véleményére. 
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12. Stílusirányzatok lehetségesek, a szocialista realizmus alkotó mód-
szereit alkalmazó vagy ennek alkalmazására törekvő írók ízlése különböző le-
het, mint ahogy a jellemek, a temperamentumok, az egyéni szimpátiák valóban 
végtelenül sokrétűek. Tiltakozni kell minden uniformizálás ellen, éppen e-
zért a stílusirányzatok jelentkezésében még nem kell okvetlenül valami el-
lenséges szervezkedést látnunk. Azt, hogy ellenséges szervezkedésről van-e 
szó, hamar eldönti úgyis az irodalmi gyakorlat. Ha a szó a gondolatok fogla-
lata, akkor ez nem is lehet másként. Következésképpen minden jelentő stílus-
irányzat képviselőinek biztosítanunk kell az érvényesülést. (Lap, klub stb.) 
De miközben ezt a lehetőséget biztosítjuk, fokozott felelősségérzetet, gon-
dosságot és párt iránti hűséget követelünk. Az efféle kedvezményeket azért 
adjuk meg, hogy egyrészt biztosítsuk az irodalomban az egészséges versenyt, 
másrészt nagyobb mértékben szolgáljuk az írói egyéniséget, amelynek önálló 
fejlődése, sokszínű kibontakozása és érvényesülése a szocialista realista 
irodalom elsőrendű érdeke, sőt, fejlődésének egyik feltétele is. 

13. Mi az irodalom feladata? Ezt a kérdést kell újra meg újra leszögez-
ni, mihelyt a fentiekhez hasonló kérdések megoldásán munkálkodunk. Azt hisz-
szük, hogy azok a meghatározások, amelyeket e tekintetben a párt nevében an-
nak idején Révai elvtárs hangoztatott, ma is maradéktalanul érvényesek. E-
szerint az irodalomnak a mi viszonyaink között az a feladata, hogy: "... a 
valóságra támaszkodva, az élet széles körű ismerete alapján, a valóság irán-
ti aktív magatartásra, munkára neveljen, az élet új formáinak megalkotására 
lelkesítsen, hogy felkeltse a hitet a dolgozó ember alkotóerejének korlátlan-
ságában." Ez a meghatározás nem foglalja ugyan magában a politika, a tudo-
mány és a művészet összefüggéseit deklarált formában, mégis utal rá. E három 
társadalmi tényező jelentőségét nem lehet tagadni. Voltaképpen az irodalom 
eszmeiségéről van itt szó, amely nem lehet független kora leghaladóbb tudo-
mányától és politikájától. A pártirányítás legfőbb feladatát tehát éppen ab-
ban látjuk, hogy a kor legmagasabb tudománya és politikája úgy érvényesüljön 
az irodalomban, hogy ez az érvényesülés ne tegye irodalmiatlanná magát az 
irodalmat, hogy az író ne kényszerüljön más eszközöket használni a valóság 
kifejezésére, amelyek elsősorban és mindenekelőtt irodalmiak. A tartalom és 
a forma egysége a legmagasabb szinten nem csupán az egyes író egyéni felada-
ta tehát, hanem egyben a pártirányítás feladata is, anélkül, hogy az úgyne-
vezett "írói szuverenitás" csorbát szenvedne. 

14. Az irodalom szabadsága címszavak alatt mindezek után nem érthetünk 
mást, mint azoknak a kommunista és pártonkívüli útitárs íróknak írói szabad-
ságát, akik minden leírt szavukkal a haladó emberiség és ezen belül a dolgo-
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zó magyar nép szocialista építésének ügyét szolgálják. Ez a meghatározás nem 
takarhat semmiféle szűkkeblűséget. Még a haladó nyugati irodalom mögött fel-
zárkózó, nem éppen kommunista, de a kritikai realizmus szerepét betöltő iro-
dalom megismerésének lehetőségét is biztosítani kell a nép érdekét nem ve-
szélyeztető összes fontos esetekben. A külföldi, nyugati filmek esetében i-
gen szép példái vannak ennek. 

15. A sematizmus elleni harcnak új fejezete kezdődhet a XX. kongresszus 
tanulságai alapján. Mindaz, amit eddig a sematizmusról elmondottunk, és mind-
az, amit az írószövetség első kongresszusa ezzel kapcsolatban hangoztatott, 
nagyjában és egészében érvényben van ma is. De ugyanakkor el lehet fogadni 
azt az érvelést is, hogy a politikai dogmatizmus, a személyi kultusz, a nép-
tömegek alkotó erejének lebecsülése jelentős forrása volt a sematizmusnak. 
Jelentős, de nem egyetlen forrása. A markírozott pártosság, az ál-pártosság, 
a karrierizmus, az életismeret hiánya, a lakkozás és a hozzá nem értők sá-
mánkodása szintén szüli a sematizmust. Az a nézetünk, hogy valamennyi ok el-
len kell egy időben fellépni — a fokozott pártosság alapján. 

16. Legyen egy irodalmi és művészeti tanács, amely mint a párt irodalom-
politikájának ellenőrző és szocialista szerve állandóan megtárgyalja az iro-
dalom fejlődésének kérdéseit. Ez az irodalmi és művészeti tanács az irodalom 
és a művészet parlamentje legyen, olyan szerv, amelyben nem csupán a legelő-
kelőbb írók vesznek részt (ennek az arisztokratikus követelésnek különösen 
azok a hívei, akik a legtehetségesebbnek kikiáltott és nem éppen kommunista 
írók nézeteire vagy ösztönére támaszkodva szeretnék "fejleszteni" a szocia-
lista realista irodalmat). Az irodalmi és művészeti tanács tagjai: írószö-
vetségi tagok és funkcionáriusok, kritikusok, szerkesztők, pártemberek stb. 
legyenek. Feladat a fontos részletkérdések megoldása. Például: a hőskérdés, 
a tipikus az irodalomban, az útitárs írók problémái, a nehézségek ábrázolá-
sának kérdése, miként történjék a konfliktusok bátor felvetése, a költészet 
szerepe az irodalomban (egyéni líra, borús hangulatok stb.). 

17. Különösen nagy gondot kell fordítanunk a klasszikus örökség kérdé-
seinek tisztázására. A teljes jogú klasszikusok mellett újra méltó helyükre 
kell állítanunk az ún. fél-klasszikusokat is. Sőt, attól sem szabad vissza-
rettennünk, hogy bizonyos esetekben nem éppen haladó írók egy-egy művét ma 
is kiadjuk, ha ezt irodalomtörténeti vagy más nem jelentéktelen szempont in-
dokolja. Egy-egy korábbi író életművében is éles különbségeket lehet felál-
lítani egy-egy mű között. Glorifikáljuk például Jókai A kőszívű ember fiai 
című művét, de ugyanakkor elutasítjuk a Lélekidomárt, amely becsmérli a kom-
münárokat. 
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Összefoglalás 

Úgy kell kidolgoznunk tehát az irodalmi platform egyes tételeit, hogy 
azok hangsúlyozzák a szocialista realista irodalom szupremációját, népnevelő 
szerepét, történelmileg (tendenciájában) legmagasabbrendú társadalmi szere-
pét. Azt, hogy legyen bátor, szabad, őszinte, hogy biztos kézzel ábrázolhas-
sa a nehézségeket, hogy ne hamisítson, hogy ne torzítson, hogy költői legyen 
és romantikus; hogy elsősorban az új, mai, magyar életet ábrázolja; hogy a 
továbbfejlődő új irodalom a valóság párnáján álmodva segítse a szocialista 
építést! Ez az új irodalom csak akkor lehet igazi szocialista realista iro-
dalom, ha művelői ismerik az életet, ha az írók tisztában vannak az osztály-
harc és az irodalom helyes összefüggéseivel, ha se jobboldaliságot, se szek-
tásságot nem tűrünk az irodalomban; ha a polgári izmusoknak továbbra se a-
dunk helyet; ha az irodalom messzemenően népivé tud válni, azaz: a népről 
szól — a népnek. Ez esetben biztosítva van az irodalom humanizmusa is, ami 
abban áll, hogy az író meggyűlölteti az embertelen régit és megszeretteti 
az emberséges újat. A mi irodalmunk továbbra sem lehet más, mint pártos iro-
dalom, ami nem azt jelenti, hogy az írókra a párt valamiféle szemellenzőt a-
kar ráerőltetni. Szabad minden leleplezés, de minden leleplezés menthetetle-
nül dekadenssé válik, mihelyt nem a szocialista építést szolgálja. A kriti-
kai realizmus kritikája és a szocialista realizmus kritikája két minőségileg 
különböző kritika. Az előbbi tagadja, az utóbbi építi a maga társadalmi rend-
jét. Egy pillanatig sem állítjuk, hogy a mi szocialista realista irodalmunk 
már világraszóló értékeket teremtett, de azt se tagadjuk, hogy vannak mara-
dandó értékei. Harcban álló irodalom a szocialista realista magyar irodalom, 
és ebben a harcban sima győzelem nem kecsegteti. A maga igazi felsőbbrendű-
ségét alkotásokban kell bebizonyítania. Alkotásokkal kell győznie a burzsoá 
irodalom esztétikája, az írók és olvasók egy részének helytelen irodalmi íz-
lése és nemkívánatos restaurációs törekvéseivel szemben. Tudnunk kell eköz-
ben, hogy az írók gondolkodását nemcsak az osztályharc belső viszonyai szab-
ják meg, hanem a nemzetközi politika fordulatai is. A nehézséget fokozza az 
a tény is, hogy az új értelmiség nem egy szálon össze van még kapcsolva a 
réginek nem fejlődő megrekedt részével is. Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy 
az irodalom pártirányítása igen fontos követelmény. De a párt nemcsak vezeti 
az irodalmat, hanem az irodalom segítségével is vezet! Azt mondják, ami hol-
nap lesz, arról nem lehet úgy írni, mint ami már ma megvan. Ez igaz! De a-
zért a perspektíva megmutatása mégis a mai író feladata. Ezt csak azok ta-
gadják, akik tagadják azt is, hogy az irodalom egyik módszere népünk nevelé-
sének . 
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IV. Szervezeti kérdések 

Ezt a fejezetet-ez az elaborátum tudatosan csak igen vázlatosan rögzíti. 
Beéri a problémák felvetésével, aminek több oka van. Szervezeti kérdésekben 
a következő fontos feladatok nyomulnak az előtérbe: 

1. Biztosítani kell az írószövetség szilárd kommunista vezetését. Enél-
kül az egyéb területeken életbe léptetett engedmények nem a dolgozó nép és 
nem a párt érdekeit szolgálnák, hanem valami mást. A XX. kongresszus határo-
zatait elsősorban a kommunisták kötelesek végrehajtani. Csak egy szilárd 
kommunista vezetés biztosíthatja azt, hogy az írószövetségben a szabad vi-
ták, a nyílt elvi bírálatok, az ifjúság nevelése, az utánpótlás biztosítása 
és az írók alkotómunkájának elősegítése konstruktív módon menjen végbe. Szi-
lárd kommunista írószövetségi vezetés nélkül nem lehet eredményesen küzdeni 
a klikkek, a sógorsági és komasági kapcsolatok ellen. Szilárd kommunista ve-
zetés nélkül nem szüntethető meg az egészségtelen írói protokoll, a korrup-
ció és más egyéb nemkívánatos jelenség. Nem teremthető rend sem az írószövet-
ség lapjainál, sem egyéb intézményeinél. Itt meg kell ismételnünk azt a ko-
rábbi állításunkat, hogy évek óta igen tudatos szervezőmunka folyt az iroda-
lomban a jobboldal részéről a kommunista írók lejáratására, a pártos iroda-
lom hitelének csökkentésére. Az írókat igen gyakran írószövetségi funkcioná-
riusok segítségével osztályozták és olyan tekintélyekre hivatkozva, mint Ve-
res Péter, bírálták el. Ha az elbírálandó író kommunista volt, akkor nem se-
gítették, nem támogatták, s látszólagosan apró akadályok egész tömegét tere-
gették az útjába. A bírálat ledorongolta őket, a lektorátusok, a dramaturgi-
ák és a szerkesztőségek az írószövetség egyes funkconáriusainak biztatására 
nem favorizálták őket. Láncolatban mindez oda vezetett, hogy éppen az író-
szövetségi vezetők helytelen magatartása segítette elő, hogy a kommunista 
írók számára ne teremjen sok babér. Ez a bánásmód vagy elkallódásra, vagy 
behódolásra ítélte a kommunista írót. Ezt a jelszót hangoztatták feléje: 
"Vagy úgy írsz, ahogy nekünk tetszik, vagy nem írhatsz sehogy!" 

2. Az írószövetségi MDP-szervezet Tamási Lajos "érája" alatt segédcsapa-
ta volt ugyanennek a helytelen káderpolitikának. Sőt: az irodalomban csak a 
jobboldalnak volt igazi káderpolitikája. A Tamási Lajos-féle közepes költők 
csak abban a pillanatban válhattak irodalmi tótumfaktumokká, amidőn mint 
"munkáskáderek" beadták a jobboldalnak a derekukat. Ez a "káderpolitika" nem 
tűrhető tovább. De hogy ez megváltoztatható legyen, gondoskodni kell arról, 
hogy az írószövetségi MDP-szervezet másképpen működjék, mint eddig. Lehetsé-
ges-e ez azonban, amíg a szervezetet olyan írók vezetik, mint Tamási Lajos, 
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Molnár Géza, Kuczka Péter, Gergely Mihály stb.? Annak a ténynek, hogy nem 
volt egy pártszerv, amelyik rendszeresen és átgondoltan támogatta volna a 
kommunista írókat, nagy része van abban, hogy az írók egyre nagyobb része 
csapódott át a jobboldalhoz. Ez a pártszervezet részes abban, hogy a pártel-
lenes szervezkedés létrejöhetett, megerősödhetett, hogy Tamás Aladár segít-
ség nélkül maradhatott. És részes a négynapos taggyűlés ferdeségeinek feli-
dézésében is. Sőt, a kibontakozást sem egészséges irányban segíti elő. Most 
is elsősorban a jobboldal visszaédesgetéséről van szó, ezeket akarják visz-
szaültetni pozícióikba, amelyekről 1955 novemberében önként lemondtak, s amit 
azóta igen megbántak. Újjászervezett pártcsoport, illetőleg pártszervezet 
nélkül bajos lesz gyorsan előrehaladni. 

3. Szükséges az Irodalmi Alap munkájának megjavítása is olyképpen, hogy 
ne jussanak anyagi támogatáshoz azok az erők, akik a tőlük kapott pénzt a 
dolgozó nép elleni szervezkedésre használják föl. 

4. Igen nagy mértékben meg kell erősíteni az írószövetségi elnökségi 
pártcsoportot olyképpen, hogy ebbe vegyenek be néhány nem elnökségi tagot 
is, és hogy ez a pártszerv legyen az írószövetségen belül az irodalmi párt-
irányítás legfőbb szerve. A másik pártszervezet hivatali pártszervezetként 
működjék. 

5. Elkerülhetetlen az írószövetségi tagság egyéni munkájának felülbírá-
lása is. Ma egy sereg olyan írószövetségi tag van, aki nem író (hivatalnok), 
és aki mint író — évek óta nem ír, nem jelenik meg, akinek a nevét nem is-
meri senki. Teljes mértékben helytelen, hogy ezek az "írók" mint írók lép-
hessenek fel. Nincs semmi keresnivalójuk a szövetségben. 

6. Rendkívül fontos szervezeti feladat a felső pártvezetés megfelelő 
osztályaira olyan elvtársak beállítása, kik jobban fel vannak készülve az 
irodalom pártirányítására, és akik tudnak is, akarnak is rendszeresen egy 
harcos kommunista aktívára támaszkodni. Bíró Lívia, Rostás Gabriella, Somo-
gyi Sándor és Nagy Magda — például — erre a feladatra semmiképpen nem al-
kalmasak. 

7. Igen erélyesen biztosítani kell a kommunista vezetést a kiadóknál, a 
lapoknál, a rádiónál stb. 

8. A SZIKRA állítson fel egy irodalmi osztályt. A kommunista írók kapja-
nak egy önálló folyóiratot. 

Budapest, 1956. május 1. 
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G Y Á R F Á S M I K L Ó S 

IRODALMI DOGMÁTIZMUS 

Vitáinknak nemcsak az a célja, hogy az SZKP XX. kongresszusával kapcso-
latban politikai gondolatainkról számoljunk be, hanem az is, hogy vitatkoz-
zunk azokról az égető irodalmi kérdésekről, amelyekkel eddig — valljuk be 
— kevesebb reménnyel foglalkoztunk. 

A kongresszus egyik sajátossága, hogy nem mozgalmi elefántcsonttoronyban 
eszelődött ki, hanem milliók kívánságára jött létre. Másik sajátossága, hogy 
elvei csak ezeknek a millióknak a támogatásával, részvételével válhatnak va-
lóra a nemzeti és nemzetközi életben. A XX. kongresszus kivette a megköve-
sült fogalmak köréből magát az életet, és visszaadta tulajdonosának, az em-
bernek. A kongresszusnak talán legnagyobb vívmánya, hogy az alkotás közép-
pontjába helyezte a természeténél fogva is tevékenységre vágyódó embert, a-
kinek szerepét a tekintélyiség elhomályosította. 

Hát itt vagyunk e kerek világon, mi kommunisták, akiknek most felelniök 
kell, mit érnek, van-e elég emlékezetük a forradalmi hagyományokhoz és kép-
zelőerejük a hagyomány nélküli jövendőhöz. Mert nemcsak arról van szó e 
kongresszus után, hogy megértsük és alkalmazzuk téziseit, nekünk kell kita-
lálnunk a "cselekményt" az emberiség élete, társadalmi fejlődése, tudománya, 
művészete javára. Nem elég ismerni Lenin gondolatait a különböző társadalmi 
rendszerek együttélésének lehetőségeiről, nekünk kell új és új feltételek 
között megteremteni a lényeget, magát a békés együttélést. Ez önálló gondol-
kozás nélkül lehetetlen, s ha egy pillanatig politikai vonatkozást érintek, 
csak azért teszem, hogy hangsúlyozzam: napjainkban a politikai művészet ép-
pen a milliók szerepének megértésében áll. Az olyan politikusok, akik nem 
értik meg a népek érdekeit, vagy fölébe helyezik magukat a népek érdekeinek, 
sem a gazdasági, sem a kulturális fejlődést nem tudják többé támogatni. En-
nek az új évtizednek nagy tanulsága, hogy a forradalmi átalakulás, a szabad 
emberi társadalom felépítése sem történhet másképpen, csak úgy, ha mélysége-
sen érvényesül benne a milliók tehetsége. Ez a társadalom-építési törvény a-
zonban csak akkor hathat, ha elhárítjuk az ember megismerése elől azokat az 
akadályokat, amelyeket a magunk dogmatizmusával teremtettünk. 

Ami politikai vonatkozásban a világ haladó erőinek szélesedése, illető-
leg a szélesedés felismerése terén történt, az nagyon örvendetes. A realiz-
musnak ma már ideológiai, esztétikai szempontból egyaránt a humanitás a lé-
nyege, társadalmi vonatkozásban: a valóság ellentmondásainak minél teljesebb 
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feltárása az előrehaladás érdekében. A realizmus Zsdánov nevével jelzett 
dogmái felett elhaladt az idő, de nagyon rosszul járnánk, ha ezeket a dogmá-
kat ma valamiféle "liberálisabb" dogmákkal pótolnánk. Az alkotóé a szó, hogy 
a realizmus igazán gazdagon, változatosan teljék meg szocialista tartalom-
mal. Az irodalompolitika, az esztétika, a kritika szerepe elsősorban: az u-
tak megnyitása az ember felé. 

Jó érzés olyan korszak küszöbén állni, amelyben nehéz feladatokra számít-
hatunk. Jó tudni azt, hogy érvényét vesztette — bár nem szűnt meg hatni — 
hosszú esztendők tragikomikus filozófiai .gyakorlata, a "gondolkozom helyet-
ted, tehát vagy" elve. 

Régen folyik a harc azért, hogy kommunista írók újat kereső, felfedezés-
re vágyódó, a világot művészien önállóan megfogalmazni akaró törekvése érvé-
nyesüljön. Ez volt a magva minden bürokratikus vagy önkényes megnyilvánulás-
sal szembeni vitának a Szovjetunióban is, nálunk is. Azok az írók, akik visz-
szautasították a merev formát, a tekintélyiség elvére épült napi politikai 
szempontokat mint általános esztétikai elveket, azért tették, hogy utat tör-
jenek a kommunista világnézet szabad fejlődésének az irodalomban. Furcsa do-
log egy szocialista elveken épülő társadalomban harcról szólni akkor, amikor 
a kommunista világnézet érvényesítéséről van szó. A dolog mégis így áll, mi-
vel a dogmatizmus szelleme ilyen helyzetet teremtett. Ennek a szellemnek ha-
tása alól senki sem vonhatta ki magát. Ki előbb, ki utóbb, ki hosszabb, ki 
rövidebb ideig maga is dogmatikussá vált. Közös rövidlátás, közös tragikum 
jellemez ezen a téren bennünket. 

Nehezen és bátortalanul tanultunk meg vitatkozni, ami nem csoda, hiszen 
a tekintélyiségen nyugvó közhangulat csak helyeslést tűrt. Tudom, hogy a hó-
dolásnak szinte vallásos szelleme nem tűnik el egyik napról a másikra a tár-
sadalomból, hétköznapi formái még jó ideig tovább élnek. Számolnunk kell az-
zal is, hogy a régi dogmák elleni küzdelem során újra sűrűbben hallani az ó-
vatosságra intő, vagy az ellenséges nézetté ütő figyelmeztetéseket, bár az 
utóbbi időben az ilyen hangok inkább csak a személyi politikai vitákban hal-
latszanak. 

Malenkov elvtárs angliai utazása során azt mondotta a Munkáspárt képvi-
selőinek, hogy vége van annak a korszaknak, amikor árulónak lehetett bélye-
gezni a pártban mindenkit, akinek ellenvéleménye volt. Ez a megállapítás 
igen jókor történt, és nagy szükség van rá, hogy hasonló kommunista szellem, 
hasonló pártos demokrácia váljék uralkodóvá nálunk is, mert ami a különböző 
nézetek érvényesülését illeti, egészen a legutóbbi időkig nagy hagyományok-
kal nem dicsekedhetünk. A vélemények elfojtásának tragikuma megmutatkozott 
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az ember egyéni és társadalmi szerepének korlátozásában, az igazságszolgál-
tatás megrázó eltorzulásaiban, a tudományok lassú fejlődésében, a filozófiai 
pangásban, a művészetek kisszerű és egyhangú problematikájában. Az a köz-
szellem, amely az emberi gondolkozást kénye szerint osztotta be tetszőnek és 
nem tetszőnek, végül is a valóság megtagadására, a Hiedelmek és előítéletek 
megistenülésére vezetett. 

A XX. kongresszus feltárta, hogy a Szovjetunióban a filozófia, a törté-
netírás és más tudományok elmaradását milyen mértékben idézte elő a személyi 
kultusz. Tudvalevő, hogy az az irányzat, amely az ember tiszteletben tartá-
sának elvét csupán egyes személyek tiszteletben tartására alkalmazta, nem-
csak a tudományoknak, hanem a művészeteknek is kárára volt. Vitáink éppen 
azért fontosak, mert már hosszú idő óta a személyi kultusz ellen léptek fel. 
S az élet be is bizonyította, hogy a kommunistáknak nem kell félniök ezektől 
a vitáktól. A valóság újra és újra kérdez, és mindig meglepőbb kérdéseket 
tesz fel. Nekünk az a kötelességünk, hogy ezekre a kérdésekre feleljünk. A 
válaszok nem lesznek egyformák, s ez nemhogy szűkítené, de gyarapítja az é-
let, a valóság felismerésének lehetőségeit. 

A tekintélyiség nem tűri a vitát, s bár szavakban legtöbbször kész az 
élet folytonos fejlődésének tudomásulvételére, ezzel ellentétes gyakorlatot 
űz. Mondanom sem kell, hogy irodalomelméletünk és kritikánk mennyire tükrözi 
ezt a befolyást. 

A tekintélyiség lélekölő, szertartásos erőszakossága egyre kijjebb szorí-
totta a valóságot, és a megritkított életbe oda tette tájékoztatásul a maga 
irányjelző tábláit, szabályait. így keletkeztek a ma már nevetséges és ide-
jétmúlt dogmák az elvont tipizálásról, az eredmények és hibák arányosításá-
ról, a homunkulusz pozitív hősről, a preparált ellenségről, az irodalom pil-
lanatnyi célszerűségéről, a konfliktus mechanizálásáról, a köz- és magánélet 
összevonásának úgynevezett helyes módszeréről, a témák és témakörök fontos-
sági sorrendjéről, a fejlődés taktikai "moráljának" értelmezéséről, a morá-
lis kérdések fölötti töprengés kisipari kategóriákba való besorolásáról, s 
ez jórészt azért történt, mert a realizmus fogalmát azonosították a politi-
kai vezetés valóság-szemléletével. 

így szűnt meg a személyi kultusz korszakában a művészet számára igaz len-
ni a valóság, így torzult el a filozófusok előtt az objektív világ a bennük 
lévő előítéletek és félelmek világává. A megfellebbezhetetlen pillanat esz-
tétikájának érvényesülését mégis felváltotta a valóság történelmibb szemlé-
lete és az irodalmi élet, a nagy megszorítások között is másképpen fejlő-
dött, mint ahogy a tekintélyiség előírta. Az irodalom kidobta rossz munkáin-
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kat, akárhová helyezte is egy-egy aktuális értékelés. Az irodalom értelmet-
lenné tette a felkapaszkodást, a klikkezést, a karrierizmust. Megkötődött az 
időben az a kevés írás, amely az emberiség, a nép lelkiismereti harcait, vá-
gyait, gondolkodását fejezi ki. Megrozsdásodtak a frázisok, de ragyognak a 
kommunisták új gondolatai. Múmiákká aszalódtak az elvek alapján létreírt hő-
sök, és szerényen tovább élnek azok az írói alakok, akik csak egyszerűen em-
berek . 

Szabadabb és nagyobb lett az ember. Elérkezett az ideje, hogy leszámol-
junk hibáink egy részével. Itt az írószövetségben a hajbókolással, a tekin-
télyiség kultuszával, a rangkórsággal, az elismerés hajhászásával, a sére-
lem-esztétikával, a művektől független értékelésekkel, a baráti szenttéava-
tással, a vezérkedéssel és mindenekelőtt az új esztétikai kérdések politikai 
jobboldalra való besorolásával. 

Nem engedhetjük meg, hogy a XX. kongresszus forradalmi gondolatgazdagsá-
gát s az egész emberiségnek szóló újszerűségét itt nálunk elvidékiesitsék, 
kisvárosivá tegyék, kicsinyesen agyonmagyarázzák és újabb dogmákká eszter-
gályozzák olyan széklábfaragók, akik sosem voltak Michelangelók. Irodalom-
történészeink még Bóka elvtárs előadása után sem tudnak mihez kezdeni, ha 
folytatják a képzelődések korszakát és nem veszik kezükbe irodalmi életünk 
valóságos anyagát. 

Az utóbbi esztendőkben a valóság nagyobb szerepet kapott a művészi ábrá-
zolásban, mint a kormányprogram előtt. S ha a valóság szerepe megnő egy tár-
sadalom életében, s művészi vonatkozásban, esztétikájában, akkor az írói e-
gyéniség is nagyobb szabadsághoz jut. így történt ez nálunk is, s ez a fej-
lődési folyamat kivétel nélkül minden valamirevaló írónkra hatással volt, 
még azokra is, akik a dogmatizmussal rokonszenvező irodalompolitikai elveket 
vallottak vagy vallanak ma is. 

A XX. kongresszus szellemét nem szoríthatjuk a mi írószövetségünk szűk 
palackjába. De annyi tanulságot mégis levonhatunk, hogy legfőbb követelésün-
ket most már valóra válthatjuk. Az irodalompolitika legyen a viták gyűjtemé-
nye, tartalmazza az irodalmi nézetek dialektikáját, serkentsen, bíráljon, de 
ne vállalkozzék a lehetetlenre, arra, hogy megszabója és helyettesítője le-
gyen a valóságnak. A valóság körülöttünk van és nem felettünk, a valóság kü-
lönbözőképpen tükröződik bennünk és nem egyformán. 

Az irodalmi dogmatizmust az adminisztratív intézkedések csak létrehozni 
tudták, megszüntetni nem. Megszüntetni csak az író tudja, az írói alkotás. 
Önmagában is csalódik az, aki azt hiszi, hogy egy-két kedvező minisztériumi 
intézkedés, és íróilag szabaddá válik. Nem. Az irodalom szabadságának tovább-

57 



egyengetője csak a párt vezette író lehet, s én úgy érzem, a XX. kongresszus 
többek között ezt is ránk bízta. 

Irodalmi Újság, 1956. április 21. 4. 1. 

H Á Y G Y U L A 

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG DIADALA 

Vannak az emberiség életében — a nemzet életében is — ünnepi pillana-
tok. Azokra a nagy történelmi pillanatokra gondolok, amelyekben az ember egy-
egy lépéssel közelebb jut ahhoz, hogy teljes gazdagságában, szépségében ki-
bontakozzék ember volta, érvényre juthasson emberi méltósága, újabb, döntő 
erősítést kapjon az emberi szabadságért folytatott harca. 

Ilyen nagy, történelmi méretű ünnepet jelent az emberiségnek a XX. kong-
resszus sikere. Az ember győzelme ez, az emberi méltóság diadala. 

Az emberi méltóság győzött ezen a kongresszuson elsősorban azért, mert a 
béke győzött. A béke ellenségei az emberiséget egymás kiirtására törő, egy-
más vérét ontó ragadozó állatcsordákká akarják változtatni. A XX. kongresz-
szus erre nemet mondott. Nem vérengző vadállatok akarunk lenni, hanem embe-
rek. Sok százezer év alatt kiküzdöttük magunknak a beszéd képességét, így 
hát szót akarunk érteni egymással, ahogy arra a föld minden élőlénye közül 
csakis az ember képes. 

Győzött az emberi méltóság abban is, hogy a kongresszus a közös munkának 
olyan hatalmas tervét tűzte ki — öt évre és azon túl is — , amelynek elvé-
geztével az ember nagyobb mértékben válik a természet urává, mint eddig bár-
mikor. 

De hatalmas és nagyon kézzelfogható győzelmet aratott az emberi méltóság 
akkor is, amikor dolgozó, gondolkozó, érző emberek óriási tömegeit megszaba-
dította a személyi kultusz megalázó, embertelenítő, emberhez méltatlan gya-
korlata és annak messzeágazó következményei alól. Tudjuk jól, hogy a szemé-
lyi kultusz rendkívül sokféle, a pártélet és az állami élet minden síkján 
megtalálható, sokszor álcázott és nehezen felismerhető, még csökevényeiben 
is igen veszélyes formáinak megszüntetése, a lenini elvek diadalra juttatá-
sa hazánkban is hosszadalmas, mindannyiunkat súlyos próbára tevő feladat. 
Meg kell változnia a viszonynak ember és ember, kommunista és kommunista, 
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párttag és pártonkívüli, egyes ember és tömeg között; egyszóval életünk min-
den vonatkozásába új szellemnek, új hangnemnek, új stílusnak kell költöznie. 

Ez nem könnyű dolog. De ismerjük a személyi kultusz minden formájának 
megdöbbentő következményeit: az ellentmondás nélkül hozott hibás és káros 
határozatokat, a gondolkodás nélküli szervilizmust, a bólogató Jánosok ki-
sebb és nagyobb gyülekezeteinek létrehozását, a kritika üldözését, a hazug 
szépítgetést, a demagógiát, a jogtiprást, az emberáldozatokat követelő tör-
vénytelenséget, vagy — hogy írói területen maradjunk — az írói alkotómun-
ka megzavarását adminisztratív intézkedésekkel és a dogmatizmus, a skolasz-
tika, a dicshimnuszos költészet, valamint a legostobább bürokrata észjárás 
esztétikai ideállá, irodalmi normává emelését. 

Hogy a múlt év végén néhány irodalompolitikai esemény bénító, káros, ér-
tékcsökkentő hatással volt az irodalmunkra — ez egyetlen gondolkodó írót 
sem lepett meg. Voltak is jó egynéhányan, akik idejében nyíltan megmondták, 
milyen hatással lesznek az irodalompolitikai hibák irodalmunkra, kultúránk-
ra. Ahány óva figyelmeztető felszólaló, annyi Kasszandra, ahány érv, annyi 
pusztába kiáltott szó. Az irodalom szakmailag legjobb és politikailag legha-
ladóbb szakértőinek véleményét elmulasztották figyelembe venni. Ez a régi, 
a XX. kongresszus előtti stílus. Elavultsága szinte napok alatt vált köztu-
domásúvá. Megvilágítja azt a tömegek belső tüze, a demokrácia fénye, amely a 
XX. kongresszus éltető hatására nálunk is fellobog. 

Mi magyar írók a tömegek lelkiismeretének, a nép igazságérzetének megszó-
laltatói is vagyunk, mert ha nem lennénk azok, nem érdemelnénk meg az író 
nevet. Mégis vannak, akik azt hiszik, hogy a nép írójának lenni, a néptől 
fogadni el témát és tartalmat, híven tükrözni a nép érzését, hangulatát, ha-
misítás nélkül ábrázolni a nép sorsát és nem várni utasításra: mit írjunk, 
hogyan írjunk, minek örüljünk, mit ítéljünk el — olyan magatartás, amely 
nem fér össze az irodalom állami és pártirányításával. Csakhogy, akik ezt 
hiszik, azok az államot és a pártot még mindig a személyi kultusz, a néptől 
való elidegenedés szellemében képzelik el. A lenini elvek szerint élő állam 
és párt megköveteli az írótól, hogy a nép szócsöve legyen. Ez az irodalomnak 
adott helyes irányítás első és legfőbb követelménye. Azt az irodalmárt, aki 
nem a nép lelkiismeretének, igazságakaratának kíván hangot adni, hanem pa-
rancsszóra vakon lát, süketen hall és lélek nélkül érez, a lenini értelemben 
vett vezetés nem is ismerheti el írónak. 

A személyi kultusz egész irodalmunkat megfertőzte. Talán senki sem volt 
közöttünk, aki a nagy ügy iránti lelkesedést átmenetileg össze ne tévesztet-
te volna az egyes személyekért való lelkendezéssel. A szocialista realizmus 
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elméleteibe, a "pozitív hős" sokszor naiv, ostoba definícióiba újra meg újra 
befurakodtak a mágikus emberfölötti elképzelések. írószövetségünk egyik leg-
fontosabb soronlevő feladata, hogy minden jószándékú írónak segítsen megsza-
badulni ettől a fertőzéstől. Bizony itt az ideje, hogy rátérjünk az általá-
nos, megalkuvás nélküli, a népet és a pártot szolgáló, mélységes, megveszte-
gethetetlen igazmondásra. Jöjjön a szocialista realizmus! Legyen vége az ál-
szocialista apologétikának! 

Újra meg újra halljuk manapság azt a magyarázatot, hogy a mi irodalompo-
litikánk is már 1953 júniusában szakított a személyi kultusszal és annak kö-
vetkezményeivel, s csak az azután következő jobboldali torzítások akadályoz-
ták meg, hogy ez a javulás teljesen kibontakozzék. Nos — az irodalom kérdése-
iben nagyon bajos lenne ezzel magyarázni a kialakult helyzetet. Hiszen jól 
tudjuk, hogy a júniusi határozatok irodalmi területen mihamar a leghevesebb 
ellengőzt kapták. Irodalmi téren a június sohasem lépett valóban életbe, a 
júniusi szellem legkisebb irodalmi megnyilvánulása is adminisztratív ellen-
intézkedéseket váltott ki. Miféle jobboldali torzítások kényszerítették erre 
az irodalompolitikát, hacsak nem az a nyolc-tíz versidézet, amelyet unos-un-
tig ismételgetnek, valahányszor adminisztratív beavatkozásról van szó, és a-
melyeket mai, tisztultabb légkörünkben mindennek inkább érzünk, mint jobb-
oldalinak? 

Nem árt külön felhívni a figyelmet arra, milyen sokféle átalakulási for-
mája van a személyi kultusznak az irodalomban. Azelőtt egy irodalmi mű el-
nyomására elég volt az a közlés, hogy X vagy Y elvtárs ellene van; ma a ne-
vek elmaradnak és csak azt mondják: "az elvtársaknak" meggondolásaik vannak. 
Az így, névtelenül is tovább ható régi hatások ritkítják az önálló gondolko-
dás, tehetség, forradalmi lendület alkotta művek megjelenését, szaporítják 
az önállótlan, gondolat nélküli szajkózást. 

Az álértékekkel így teletűzdelt magyar irodalom egyre jobban elszakad a 
világirodalomtól, vigasztalan provincializmusba süllyed. Egyes bürokratikus 
gondolkodású irodalompolitikusok persze nem is nagyon bánják, ha irodalmunk 
nem szárnyal valami magasra. "Klein, aber mein" mondja a német közmondás. 
Legyen csak az irodalom inkább egy kicsit silányabb, de működjék a bürokrá-
cia gombnyomására. 

Ideje, hogy őszintén és nyíltan felszámoljuk a haladó irodalomnak ezt a 
személyi kultuszból fakadó fékezését és áttérjünk az irodalom állami és párt-
irányításának lenini módszereire, amelyek kétségtelenül az irodalmunk felvi-
rágzásához fognak vezetni, a bátor kritika, a konfliktusok éles megvilágítá-
sa, az egyéniség felszabadítása, az írói igazmondás jegyében. 
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Mindebből világosan leolvasható, hogy mi a legsürgősebb teendő: irodalmi 
életünk demokratizálása, felszabadítása a személyi kultusz mindent eltorzító 
hatása alól. A sok gyakorlati intézkedés közül, amire szükség van, említsünk 
most itt csak egyet: egy sör egymást segítő tanácskozást (mint az írószövet-
ség soron levő közgyűlésének eszmei és szervezeti előkészítését célzó megbe-
szélések, maga ez a közgyűlés, majd egy későbbi időpontban a II. magyar író-
kongresszus), amelyen legjobb és politikailag is leghaladóbb íróink teljes 
joggal, mint az ügy nagykorú gazdái tisztázzák irodalmunk kérdéseit. Ezek a 
tanácskozások folyjanak a XX. kongresszus szellemében és eredményezzék a ve-
zetés és irányítás módszereinek gyökeres megváltozását, demokratizálódását, 
a személyi kultusz minden formájának és csökevényének kiküszöbölését az iro-
dalmi életből, az írói igazmondás uralomra jutását egész irodalmunkban. Nem 
valami tessék-lássék eredményről, többé vagy kevésbé dodonai platform létre-
hozásáról van tehát szó, hanem egész munkastílusunk, az irodalmi lapok, a 
sajtó irodalmi és kritikai része, a kiadók, színházak, filmgyár, rádió gya-
korlatának, az irodalom párt- és állami irányításának általános és minden 
részletre kiható, a XX. kongresszus szellemében történő megváltoztatásáról. 
Juttassuk jogaihoz az írói igazmondását, leplezzük le az irodalmi hibatakar-
gatást, ködösítést. 

Jól tudjuk, hogy az irodalom nem él elszigetelt életet. Ha közéletünk-
ben, politikai és gazdasági életünkben nem állna be gyökeres változás, e-
gészségesedés a XX. kongresszus jegyében, akkor hiába hoznánk a legszebb i-
rodalmi határozatokat. De szabad-e feltételeznünk, hogy nem lesz országunk 
egész politikai és gazdasági életében gyökeres változás? Hiszen a XX. kong-
resszus hatása, az ember méltóságának, ember voltának nagyszerű kibontakozá-
sa, fényes diadala nem állhat és nem is áll meg a mi határainkon, nem kerül-
heti el hazánkat sem. Ezért hiszünk töretlenül irodalmunk jobb jövőjében. 
És mert hiszünk benne, hát harcolunk is érte. 

Irodalmi Újság, 1956. május 5. 4. 1. 
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S O M O G Y I V I L M O S N É - K I S T A M Á S 
az Ifjúsági Könyvkiadó munkatársai 

AZ EGYOLDALÚSÁG ELLEN 

Hetek óta érdeklődéssel olvassuk az Irodalmi Újság hasábjain folyó vitát 
az irodalom és mai életünk kérdéseiről. Ha az irodalom terén nem is érezzük 
magunkat annyira illetékesnek, mint a vita eddigi résztvevői, szeretnénk né-
hány kérdésről elmondani véleményünket, mert sokban nem értünk egyet több 
eddigi hozzászólással, bár kétségtelen, hogy cikkeikben sok a megszívlelendő 
gondolat. Töredelmesen bevalljuk, nem félünk attól, hogy ezzel "a dogmák 
felkent papjai"-vá válnánk, jóllehet, ezt a címet több hozzászóló nagylelkű-
en előlegezte mindazoknak, akik velük ellentétes nézeteket vallanak. 

Az az érzésünk, hogy a vita résztvevőinek egy része félreérti a XX. kong-
resszus elveit és tanulságait, s erősen vitatható következtetéseket von le 
belőlük. Természetesen egy rövid cikkben nem vállalkozhatunk arra, hogy va-
lamennyi vitatható kérdésről elmondjuk véleményünket, ezért Háy Gyula cikké-
nek néhány fő megállapítására szorítkozunk, amelyekben ezek a szerintünk té-
ves nézetek a legvilágosabban fejeződnek ki. 

"Ha közéletünkben, politikai és gazdasági életünkben nem állna be gyöke-
res változás, egészségesedés a XX. kongresszus jegyében, akkor hiába hoznánk 
a legszebb irodalmi határozatokat. De szabad-e feltételeznünk, hogy nem lesz 
országunk egész politikai és gazdasági életében gyökeres változás?" — írja 
Háy elvtárs. Félreértések elkerülése végett: szükségesnek és rendkívüli je-
lentőségűnek tartjuk a XX. kongresszus tanulságainak következetesebb és gyor-
sabb érvényesítését párt- és állami életünknek minden területén, és ennek a 
véleményünknek megfelelő helyen és alkalommal, mint pártmunkások, kifejezést 
is adtunk és adunk. Mi azonban éppen azért bízunk abban, hogy hibáinkat ki 
tudjuk javítani, mert gazdasági és politikai viszonyaink alapjában egészsé-
gesek és magukban rejtik a hibák kijavításának lehetőségét. Szerencsére eh-
hez gazdasági és politikai életünkben nincs szükség semmiféle gyökeres for-
dulatra. Nem a szavakon akarunk lovagolni, de nálunk a közelmúltban gazdasá-
gi és politikai életünkben egyetlen gyökeres változás történt: az, ami a fel-
szabadulás utáni években ment végbe és amit röviden szocialista forradalom-
nak nevezünk. Mi újabb gyökeres változást nem tartunk szükségesnek. Aki a 
kongresszusi tanulságok érvényesítése, a pártéletben és a pártmunka módsze-
reiben hosszú ideig érvényesült súlyos hibák kijavítása helyett oly módon 
követel gyökeres gazdasági és politikai változást, mint Háy elvtárs, az akar-
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va-akaratlanul tápot ad annak a felfogásnak, amely szerint mi nem hibákat 
követtünk el egy helyes ügy megvalósítása közben, hanem lényegében minden, 
vagy majdnem minden, ami nálunk a szocializmus építése során történt, hibás 
és elvetendő. 

Ezzel kapcsolatban szeretnénk kitérni Tardos elvtársnak az Irodalmi Új-
ság május 5-i számában szereplő megállapítására, amely szerint "... a forra-
dalmi mozgalom mintegy két évtizeden keresztül eltért igazi útjától..." Se-
hol sem bírálták élesebben az elmúlt két évtizedben történt hibákat és tor-
zításokat, a pártélet lenini elveinek megsértését, mint a XX. kongresszuson. 
Mégsem jutott eszébe senkinek, hogy Tardos elvtárséhoz hasonló "merész" meg-
állapítást tegyen. Sőt! Köztudomású, milyen félreérthetetlenül utasították 
vissza a közelmúltban a Szovjetunióban azokat az állításokat, amelyek az el-
követett hibák ürügyén az SZKP tevékenységében mindenkor érvényesülő lenini 
politikai fő irányvonal helyességét tagadták. Úgy gondoljuk, hogy ez a meg-
állapítás a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom elmúlt húsz esztendejére is 
érvényes. Vajon lehet-e azt állítani — az elkövetett legsúlyosabb hibák el-
lenére is — , hogy a forradalmi mozgalom eltért igazi útjától abban az idő-
ben, amelyben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta a legnagyobb győzel-
meit aratta; olyan diadalokat, mint az emberi szabadság leggonoszabb ellen-
ségének, a fasizmusnak a megsemmisítése, a szocialista forradalom győzelme 
Európa és Ázsia számos országában, köztük a hatszázmilliós Kínában — egy-
szóval végbementek azok a változások, amelyeket a XX. kongresszus úgy fog-
lalt össze, hogy a szocializmus világrendszerré vált. 

Nem lehet egyetérteni azzal sem, ahogyan Háy elvtárs a XX. kongresszus 
és a békéért folytatott harcunk összefüggésével foglalkozik. Az elmúlt né-
hány esztendőben a nemzetközi helyzetben és ezzel összefüggésben a szocia-
lista országok, elsősorban a Szovjetunió külpolitikájában olyan változások 
történtek, amelyek rendkívül megjavították az emberiség békéért folytatott 
harcának kilátásait. Ezekre a változásokra a XX. kongresszus tette fel a ko-
ronát azzal a megállapítással, hogy ma a háborúk nem végzetszerűen elkerül-
hetetlenek. Háy elvtárs azonban nem erről ír. Aki az б fejtegetéseit olvas-
sa, joggal gondolhatja, hogy a Szovjetunió békepolitikája csak а XX. kong-
resszussal kezdődött. "A béke ellenségei az emberiséget egymás kiirtására 
törő, egymás vérét ontó ragadozó állatcsordákká akarták változtatni. А XX. 
kongresszus erre nemet mondott" — írja Háy elvtárs. Köztudomású, hogy a 
Szovjetunió erre az októberi forradalom óta egyfolytában nemet mond. S aki 
ezt nem szögezi le félreérthetetlenül, az akarva-akaratlanul egyenlőségjelet 
tesz a szocialista országok békepolitikája során elkövetett hibák, merevsé-
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gek és az imperialisták háborús politikája közé. A XX. kongresszus ezt más-
képpen értékelte. Hruscsov elvtárs például a következőket mondotta: "A kü-
lönböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élésének lenini 
elve mindig országunk külpolitikájának általános vezérfonala volt és az lesz 
a jövőben is... A békés egymás mellett élés mellett ugyanilyen szilárdan 
foglaltunk állást azelőtt is, a szovjethatalom legelső éveitől kezdve. Ez 
tehát nem taktikai lépés, hanem a szovjet külpolitika alapelve." 

Irodalommal foglalkozó, olvasó emberek vagyunk, és ezért elgondolkoztat 
bennünket Háy elvtárs cikkének néhány olyan megállapítása is, amely irodalmi 
kérdésekkel foglalkozik. 

Háy elvtárs kereken kijelenti, hogy "Irodalmi téren a június sohasem lé-
pett valóban életbe, a júniusi szellem legkisebb irodalmi megnyilvánulása is 
adminisztratív ellenintézkedéseket váltott ki." Anélkül, hogy sok valóban 
hibás adminisztratív intézkedés megtörténtét tagadnánk, meg kell mondani, 
hogy ez a megállapítás nem felel meg a közismert tényeknek. 1953 júniusa óta 
tapasztalhatjuk filmművészetünk új, nagy fellendülését, olyan filmek megszü-
letését, mint a Budapesti tavasz, A 9-es kórterem, a Körhinta, a Szakadék. 
Június után íródtak és kaptak Kossuth-díjat olyan alkotások, mint Sarkadi 
Imre Verébdúlóje, Karinthy Ferenc riportjai, Gergely Sándor Rögös út című 
regénye. Figyelemreméltóan bontakozik ki egy új, fiatal novellista nemzedék. 
Vagy ki tagadhatná azt a változást, amely színházaink műsorában az elmúlt 
három év során az élő magyar szerzők és a mai tárgyú darabok javára történt? 
Szűkebb munkaterületünkön, a könyvkiadás — és ezen belül az ifjúsági könyv-
kiadás — terén annyira nyilvánvaló a változás, hogy mindenki, aki egy köny-
vesboltban körülnéz, saját szemével győződhet meg róla. 

Háy elvtárs tagadja azt is, hogy az irodalomban, a kulturális életben is 
tükröződött a júniusi határozat jobboldali eltorzítása, és ez ellen harcra 
volt szükség. Horváth Márton elvtárs már a III. pártkongresszuson felhívta a 
figyelmet az irodalomban mutatkozó bizonyos jobboldali tendenciákra, és a 
kongresszus utáni események bizonyították, hogy ezt joggal tette. Vajon nem 
ezek közé tartozott-e az a csinnadratta, amellyel egyesek Erdélyi Józsefnek 
az irodalomba történő — egyébként helyes — visszatérését kísérték? Nem kö-
vetkezett-e ez az irodalmi nemzeti egység kiszélesítésének helytelen felfo-
gásából? Vajon a költészet gazdagítására irányuló helyes törekvések mellett 
és velük együtt nem jelentkezett-e öncélúság, a pártosság szem elől tévesz-
tése? Nem jelent-e meg mint uralkodó tendencia — és nem mint 8-10 vitatható 
versidézet — költőink egész soránál a régi, rózsaszín látásmód torz reakció-
jaként az egyértelmű sötétenlátás, a két-, sőt egyértelmű szimbolika? Nem 
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voltak-e olyan figyelmeztető jelek, hogy kulturális örökségünk értékelése kö-
rül nincs minden rendben (Jókai, Babits stb.)? Nem élénkültek-e fel narod-
nyik, nacionalista nézetek (Kónya elvtárs cikke nemzeti kultúránkról, Juhász 
Gézáé a népi irodalom értékelésének revíziójáról)? Hadd húzzuk alá még egy-
szer, hogy nem több túlzó baloldali jellegű irodalompolitikai hiba megtör-
téntét tagadjuk, üe lehet-e ezek címén az imént felsorolt és még hosszan 
folytatható tényekről (mint Háy elvtárs teszi) egyszerűen "megfeledkezni"? 

A cikkünkben érintett és bírált nézetek közül legkárosabbnak múltunknak 
azt az egyoldalú, kizárólag a hibákra korlátozódó értékelését tartjuk, amely 
Háy elvtárs és a vita több más hozzászólója (pl. Tardos és Gyárfás elvtárs) 
cikkeiből kicsendül. Tévedés ne essék. Nem arra gondolunk, hogy aki hibáink-
ról beszélni akar, annak legalább ugyanolyan mértékben az eredményeket is 
fel kell sorolnia, hogy ne tévessze el az arányokat. De aki a leírt szóért 
felelősséget érez, annak úgy kell írnia, hogy az olvasó számára világos le-
gyen: elmúlt tíz évünk legsúlyosabb hibáival együtt, a szocializmus építésé-
nek útján kivívott győzelmek, népünk kapitalista kizsákmányolás és elnyomás 
alól történő felszabadításának nagyszerű évtizede volt. Ha egy író ezt szem 
elől téveszti, tíz- és százezrek tisztánlátását zavarhatja meg, és nagy kárt 
okozhat annak az ügynek, amelynek valójában használni akar. Hibáink bírála-
takor egy percig sem szabad kétséget hagynunk az emberekben afelől, amit a 
Zsenminzsipao szerkesztőségi cikke így fogalmazott meg: 

"... bármilyenek legyenek is a hibák, a néptömegek számára a proletariá-
tus diktatúrája a kizsákmányoló osztályok diktatúrájának bármely formájával 
szemben, a burzsoázia diktatúráját is beleértve, hatalmas fölényben van." 

Irodalmi Újság, 1956. május 19. 5. 1. 
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G E R G E L Y S Á N D O R 

SZERKESZTGETÜNK, SZERKESZTGETÜNK?... 

A folyóirat — s a heti- s napilap — érdeklődési körére s szemléletére 
nemcsak az a jellemző, amit hasábjain leközöl, hanem az is, amiről beszámol-
ni "megfeledkezik". 

Az Irodalmi Újság május 5-i száma például "elfelejtett" hírt adni s kom-
mentárt fűzni az árleszállításról, amelynek örömös visszhangjától — a szám 
megjelenése előtt, közel egy héten át — az egész ország zengett. 

Az Irodalmi Újság május 5-i számában s a korábbi számokban is hiába ke-
reste az olvasó a szerkesztőség véleményét Bulganyin és Hruscsov elvtárs 
angliai útjáról. Az Irodalmi Újság nem méltatta ezt a világtörténelmi jelen-
tőségű eseményt. 

Április 23-án az Építőmunkások Székházának Rózsa Ferenc Kultúrtermében 
ezerkétszáz dolgozó, s köztük a Magyar Dolgozók Pártjának több vezetője és a 
Magyar Népköztársaság kormányának több tagja jelent meg a Zalka Máté szüle-
tésének hatvanadik évfordulójára rendezett ünnepségen. Az Irodalmi Újság 
mindmáig erről az eseményről is "elfelejtett" beszámolni. 

Sorolhatnám tovább a furcsa feledékenység eseteit, de inkább a lapban 
megjelent cikkekből idézek. Vonakodva írok le egy-egy mondatot. Bánt és fáj, 
hogy magyar nyelven, a Magyar Népköztársaság anyagi és erkölcsi támogatásá-
val megjelenő sajtótermékben lenyomtatták ezeket — és most, az idézéssel 
újra napvilágot látnak. 

A súlyosabb hibát természetesen a szerkesztőség követte el. Minden író-
nak ugyanis joga van jót és rosszat, igazat és rágalmazót írni, de a szer-
kesztőségnek nincs joga népi demokráciánk érdekeit sértő közleményeknek lap-
jában helyet adni. 

Az Irodalmi Újság május 5-i számában cikk jelent meg. Háy Gyula írta. A 
címe: "Az emberi méltóság diadala". A cikk utolsó bekezdésében ez áll: "De 
szabad-e feltételeznünk, hogy nem lesz országunk egész politikai és gazda-
sági életében gyökeres változás?" Háy ugyanis úgy véli, hogy országunk poli-
tikai és gazdasági életében gyökeres változás — igenis várható. 

Országunk politikai alapja: a proletárdiktatúra. Országunk gazdasági a-
lapja pedig a termelőerőknek olyan elrendezése, amely megszünteti az ember-
nek ember által való kizsákmányolásának a lehetőségét. Vajon nem gondolhat-
ja-e tehát könnyen az olvasó, hogy aki országunk politikai és gazdasági éle-
tében gyökeres változást tételez fel, a proletárdiktatúra és édesgyermeke: a 
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szocialista otthonépítés felszámolását, magyarán: a burzsoá restaurációt té-
telezi fel? 

Feltételezéseit Háy a XX. kongresszus várható hatására építi fel. 
A XX. pártkongresszus történelmi jelentősége — többek között — abban 

van, hogy tanításai egyrészt fokozzák dolgozó népünk önbizalmát rövid idő 
alatt elért gigantikus politikai, gazdasági és kulturális eredményei révén, 
másrészt — felszínre kerültek s kerülnek szocialista otthonépítésünk közben 
elkövetett tévedéseink és hibáink tünetei, eredői — s elsajátítjuk a bajo-
kat gyógyító terápiai eljárásokat is. A XX. pártkongresszus hatása tehát nem 
változtatja meg országunk politikai és gazdasági gyökereit — ellenkezőleg: 
megszilárdítja és életképesebbé teszi azokat. 

Nyilvánvaló, olyan gyökeres a különbség köztem és Háy Gyula között poli-
tikai, gazdasági és társadalmi kérdések megítélésében, hogy nincs értelme a 
vele való további vitának. Ugyanis cikkének sok más feltételezése is ezeken 
a gyökeres változásokat váró politikai és gazdasági szempontokon termett. 

Kuczka Péter Kérdések című cikkében (1956. április 7. Irodalmi Újság) 
többek között azt írja: "Világosan ki kell mondanunk, hogy az utolsó három 
év irodalmi harcainak és vitáinak lényege és legfőbb iránya jó volt, előre-
mutatott és ösztönösen olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre a XX. kongresz-
szus adott választ." 

Ez az állítás csak "részben" helytálló. Az elmúlt három esztendőnek az 
irodalmi vitái tényleg előremutatóak voltak: figyelmeztettek mindenkit, aki-
nek szívügye irodalmi életünk eszmei tisztasága, hogy íróink, költőink egy 
része — az 1953. júniusi párthatározatot félreértve vagy félremagyarázva, 
súlyos károkat okoz a magyar irodalom szocialista útjának. Ilyenformán tehát 
az említett három évnek az irodalmi vitái nemcsak előremutatóak voltak, ha-
nem "lényegük és legfőbb irányuk is helyes volt". Persze, azt is meg kell 
mondani, melyik vitázó félnek volt igaza. Tudniillik: minden vitához lega-
lább két álláspont szükséges. Az egyiknek az álláspontját helyteleníti a má-
sik fél. Ezért vita a vita! És Kuczka, furcsa mód, a vitáról s annak eredmé-
nyéről csak általánosságban beszélt. Fenn idézett mondatában azonban azt sze-
rettem volna pontosan kihámozni, hogy az elmúlt három esztendő rentegeg jobb-
oldali irodalmi és politikai eltévelyedésének "teóriájával" van-e egyetértés-
ben Kuczka, vagy azonosítja-e magát a Magyar Dolgozók Pártja Központi Veze-
tőségének 1955. márciusi, novemberi és decemberi határozataiban kimondott 
döntésekkel, amelyek súlyos ítéletet mondtak irodalmi életünk jobboldali je-
lenségeiről. 
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Tudnék én magam is következtetni Kuczka cikke többi mondataiból — s az 
idézett mondatból is — Kuczka állásfoglalására, sőt maga az idézet se hagy 
kétségben a "lényegről", de érdekelt volna Kuczka Péter, a kommunista költő 
és pártfunkcionárius nyílt vallomása arról, hogy vállalja-e pártunk legfőbb 
döntéseit, s érvényt szerez-e azoknak a maga lehetőségeivel és eszközeivel, 
mint ahogyan ezt minden párttagtól joggal elvárja Központi Vezetőségünk. 

Persze nemcsak Kuczka szavai szorulnak értelmezésre. Tardos Tibor az Iro-
dalmi Újság április 7-i számában megjelent "Önálló kommunista gondolkozást" 
című cikke első részében arról ír, hogy miután ifjú korában a "leghaladóbb 
gondolkodás szárnyán repült", tagja lett a pártnak, és többek között "büszke 
nagyképűséggel" megtanulta: "mi az illegalitás, mi a háború". Nem értem: az 
illegális kommunista pártnak lett a tagja? És ott lett büszkén nagyképű? Min-
denesetre furcsa illegalitás volt ez, amelyben, amint írja: "lassan és hit-
tel, hittel és önérzetesen és szinte gőgösen: kezdtem leszokni a gondolko-
dásról" . 

Sok-sok kérdést kéne itt tisztázni. Az első az volna, hogy cikkét, a-
melyből az idézet származik, még mindig abban az állapotban írta-e, amelyet 
a gondolkozásról való "leszokás" teremtett? Vagy már leszokta a gondolkozás-
nélküliséget és beszámítható állapotban végezte ezt a pártfegyelem és párt-
tagság egységes ideológiai szemlélete ellen támadó nyelvöltögetést? 

Vagy a gondolatlanság beszámíthatatlanságával akarja Tardos ellensúlyoz-
ni azt a minősíthetetlen mondatot, hogy "És eljött az idő, amikor egyszerre 
csak kilöktük a lelkünkből az emberélet tiszteletét és feláldoztuk a hit-
nek..."? 

Ezek mellett az enyhén szólva cinikus kijelentések mellett aztán igazán 
eltörpül az olyan valótlanság, amit Gergely Mihály április 28-án közölt cik-
kében állít, hogy "az irodalmat olyan szerepre kényszerítik, hogy egy vagy 
néhány ember dicsőségét, nagyságát, tévedhetetlenségét kell zengenie minden 
műben, minden írásban, mindenféle változatban". 

Jó volna, ha az írók és szerkesztők elgondolkoznának Lenin elvtárs 1905-
ben írt Pártszervezet és pártirodalom című munkájának alábbi mondatain: 

"Mindenkinek jogában van írni és mondani mindent, ami neki tetszik — a 
legcsekélyebb korlátozás nélkül. De minden szabad szövetségnek, ezek sorá-
ban a pártnak is, ki szabad zárni azokat a tagokat, akik a párt cégérét párt-
ellenes nézetek hirdetésére használják fel. A szó és a sajtó szabadságának 
teljesnek kell lennie. De az egyesülés szabadságának is teljesnek kell len-
nie. A szólásszabadság nevében meg kell adnom neked a jogot, hogy kiálts, 
fecsegj és írj, ami néked tetszik. De neked is meg kell hagynod nékem a jo-
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got az egyesülés szabadsága nevében, hogy szövetséget kössek vagy felbontsak 
emberekkel, akik így vagy amúgy beszélnek. A párt önkéntes szövetség, amely 
elkerülhetetlenül szétesnék előbb eszmeileg, de aztán szervezetileg is, ha 
nem tisztítaná meg magát olyan tagoktól, akik pártellenes nézeteket hirdet-
nek. A pártszerű és pártellenes közt megvonja a határt a pártprogram, a párt 
taktikai határozatai és szervezeti szabályzata, s végül a nemzetközi szociál-
demokráciának, a proletariátus nemzetközi önkéntes szövetségének egész ta-
pasztalata... A proletariátus befogad pártjába nem egészen következetes, nem 
egészen tiszta marxista, nem egészen odavaló elemeket és áramlatokat, de 
folytonosan periodikus tisztogatásokat is végez pártjában." 

Ugyanebben a munkában arról is ír Lenin elvtárs, hogy ki kell húzni a 
talajt az alól a beteg és káros nézet alól, hogy "az író írogat, az olvasó 
olvasgat". 

És ki kell húzni a talajt az alól az enyhén szólva könnyelmű nézet alól, 
hogy az Irodalmi Újság szerkesztősége csak úgy szerkesztgessen, szerkeszt-
gessen... 

Irodalmi Újság, 1956. május 19. 4. 1. 

E N C Z I E N D R E 

A VITÁK VÉDELMÉBEN 

Gergely Sándor Szerkesztgetünk, szerkesztgetünk?... címmel írt cikket az 
Irodalmi Újság 1956. május 19-i számába. 

Az Irodalmi Újság helyet adott Gergely Sándor írásának, ezzel is doku-
mentálva, hogy híve a szabad vitáknak és a vitákhoz szükséges légkör megte-
remtésének. Nyilvánosságot adtunk ennek az írásnak, még ha vállalnunk kell 
is a felelősséget, hogy "magyar nyelven, a Magyar Népköztársaság anyagi és 
erkölcsi támogatásával megjelenő sajtótermékben" lenyomtattuk a fent neve-
zett írásbeli terméket. 

Azok nevében, akiknek írásaival vitatkozik, nem válaszolunk, nyilván vá-
laszolnak ők maguk, ha ezt érdemesnek tartják. Az Irodalmi Újságban közölt 
cikkekről csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy ha azok nem fedik Gergely 
Sándor ideológiai szemléletét és magatartását, még korántsem ellenségesek. 
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Abban igaza van a cikkírónak, hogy néhány eseményről nem emlékezett meg 
az Irodalmi Újság, s ennek nem mindig az aktualitás és a hetilapjelleg egy-
máshoz gyakran nem alkalmazkodó, vagy a hetilap szerkesztésével járó más tech-
nikai oka volt, hanem a szerkesztőség nem eléggé gyors, vagy nem eléggé kö-
rültekintő munkája is. Ugyanakkor azonban valótlanság, hogy Zalka Máté halá-
lának évfordulójáról nem írtunk, április 21-i, 16. számunkban hírt adtunk a 
Zalka Máté emlékére rendezett ünnepségekről, továbbá lapunk április 28-i, 
17. számában magyar költő versével adóztunk Zalka Máté emlékének. 

A Gergely Sándor által felsorolt hiányok "bűnlajstromát" — bizonyos ön-
bírálattal — szeretnénk még kiegészíteni. Nem írtunk Gergely Sándornak a 
Német Demokratikus Köztársaság írókongresszusán tartott beszédéről, amelyben 
nem a magyar irodalom eredményeiről beszélt, hanem kizárólag a saját iroda-
lompolitikai álláspontjáról ócsárolta a mai írók többségének munkásságát. 
Ellenben írtunk Gergely Sándor 60. születésnapjáról (Irodalmi Újság, 1956. 
január 28-i, 4. szám), Gergely Sándor Rögös út című regényéről (Irodalmi Új-
ság, 1956. január 21-i, 3. szám), Gergely Sándor második Kossuth-díjával 
kapcsolatos érdemeiről (Irodalmi Újság, 1956. március 17-i, 11. szám), vi-
szont nem írtunk Nagy Lajos halálának évfordulójáról és az arányok ilyen el-
torzításáért valóban súlyos felelősség terheli az Irodalmi Újság szerkesztő-
ségét. 

Lám, ilyen súlyos hibákat is követtünk el, amikor "szerkesztgetünk, szer-
kesztgetünk", de az egyes cikkekben fellelhető kisebb-nagyobb hibák ellenére 
is vállaljuk, hogy az Irodalmi Újság hasábjain a szabad viták tüzében, és nem 
a személyeskedések, rágalmazások, gyanúsítgatások áporodott levegőjében a-
karjuk tisztázni az élet és az irodalom egyes kérdéseit. Ezt követeli tőlünk 
a XX. kongresszus szelleme, ezt írja elő saját kommunista lelkiismeretünk, 
mert ez az egyetlen kivezető út irodalmi életünk bonyolult és tisztázatlan 
állapotából. Ettől a hitünktől és szándékunktól Gergely Sándor módszerei sem 
tudnak bennünket eltéríteni. 

Számos levél érkezett szerkesztőségünkbe, amely egyértelműleg nyomatéko-
san elítéli Gergely Sándor hangját és érvelési módszerét. Hogy csak néhány 
nevet említsünk, ilyen levelet írt a többi között Frenkel Andor szovjet ösz-
töndíjas tanár, Gyertyán Ervin újságíró, Horn Emil elektroműszerész, ifj. Il-
lés Sándor, Gyál, Róbert László újságíró, Martos Béla, a Kohó- és Gépipari 
Minisztérium dolgozója, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó három szerkesztője 
(Milutinovits László, Szentes Tamás, Virágh Zoltán) stb. Cikkeiket, levelei-
ket lapunk korlátozott terjedelme miatt nem tudjuk közölni, de tiltakozó do-
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kumentumnak tekintjük minden olyan kísérlettel szemben, amely a kibontakozás 
elősegítése helyett csak újabb zavart kelt. 

Végül Gergely Sándor cikkének kissé homályosan hangzó befejezéséről, a-
melyben azt követeli, hogy "És ki kell húzni a talajt az alól az enyhén szól-
va könnyelmű nézet alól, hogy az Irodalmi Újság szerkesztősége csak úgy szer-
kesztgessen, szerkesztgessen...", csak annyi mondanivalónk van, hogy az Iro-
dalmi Újság szerkesztőségének minden tagja a népi demokrácia, a proletárdik-
tatúra, a szocializmus építésének talaján áll és ezt a talajt még Gergely 
Sándornak sem sikerül a lábunk alól kihúzni. 

Irodalmi Újság, 1956. május 26. 

K U C Z K A P É T E R 

EGY ÁBRÁND HITELES TÖRTÉNETE 

Lapot akartunk alapítani. Irodalmi, művészeti, politikai, társadalmi fo-
lyóiratot. Olyat, amelyiknek mi tervezzük a címlapját, mi választjuk a for-
máját, keresgéljük a betűtípusait, másat a versekhez, másat a prózához, és 
ismét másat a tanulmányokhoz, vitákhoz. Lapot, amelyben mi magunk vagyunk az 
urak, kapitányok, szerkesztők, házigazdák, rontópálok és hadonászó, izgága 
fiatalok. Lapot, bürokrácia és szemforgatás, ráfizetés és nagyképű szerkesz-
tés nélkül. Lapot, bölcs avantgárdistáknak, megfontolt barikádharcosoknak, 
vérbő forradalmároknak. 

Mindez másfél-két évvel ezelőtt történt. Lapunk azóta sincs, talán soha-
sem lesz, de beszélni szeretnék róla, mint a szerelmesek reménytelen szerel-
mükről, akit később a kopaszodó és gazdag ügyvéd vett el, és azért is, hogy 
a majdani irodalomtörténészek tudják, hogyan ábrándozott, mit tervezett a mi 
nemzedékünk, a harminc év körüliek, 1954—1955-ben. 

A mi nemzedékünk? Igen. Az irodalmi élet sárga homokja alól eleinte fél-
ve, aztán az élet zöld pimaszságával kidugta megbélyegzett fejét és megbé-
lyegzett gyönge vállát az átkos "Nemzedéki Elmélet". Mint a házasságtörő 
asszonyra az új-angliai puritánok, úgy nyomták egyesek a nemzedék szóra a 
megbélyegzés skarlát betűjét. Nemzedék? Nemzedéki harc? Ilyesmi a szocializ-
mus építése idején nincs! Nyilván azért,mert a szocializmus építése idején a 
nemzedékek furcsa természeti tüneményként egyszerre látják meg az áldott na-
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pocskát, mert az emberek között a korkülönbségek elmosódnak, mert a húszéve-
sek éppen olyannak látják a világot, mint a harmincasok, s a harmincasok o-
lyannak, mint a hatvan felé kocogok. 

De mi, renitensek, harminc körüliek, egyszer csak úgy éreztük, hogy sok 
mindent egyformán látunk, amit a húszasok vagy a kilencvenesek másként ész-
lelnek. Hiába, no, más körülmények között nőttünk, mások voltak döntő élmé-
nyeink, mások voltak elképzeléseink a világról. Azt is észrevettük, hogy egy-
más között mennyire megértjük egymást. Ugyanazokat szidtuk, ugyanazokat is-
mertük, többnyire — és ez a legnagyobb szó — ugyanazokat dicsértük s tar-
tottuk ideálunknak. 

Aztán elégedetlenek voltunk a meglévő irodalmi folyóiratokkal is. A napi-
lapokról alkotott véleményünket le sem merem írni. "Töltsétek meg jó tarta-
lommal a meglévő kereteket" — mondták nekünk, és mi csak mogorván válaszol-
tunk. A Csillag? Akadémikus, olyan, mint egy beüvegezett vitrin, amelyben 
ezüst- és elefántcsont-tárgyak vannak, de nekünk az élet kell. Az Irodalmi 
Újság? Más a profilja. Publicisztika és vitacikkek, riportok és tárcák. Ne-
künk más kell. Az Új Hang? Jó, jó, de túl fiatal, a DISZ-szel kellene közös 
háztartásban élnünk, és azt nem szeretjük. Már tudniillik a közös háztartást. 
És különben is a szerkesztőségek... Ajjaj... Szóval nekünk önálló, saját lap 
kell, nem hivatalos írószövetségi orgánum, hanem a mi harmincéves torkunk 
szócsöve. 

Szócső, amelyben az irodalom és az élet háborgó tengerén belekiálthat-
juk, hogy: "Hahóóó, itt emberek hajókáznak!" És különben is, a világot más-
ként szeretnénk elhagyni, mint amilyennek idejövetelünkkor találtuk. Ehhez 
is folyóirat kell. És kísérletezni is akarunk. "Játszani is engedd..." Ehhez 
is folyóirat kell. 

Kávéházi asztalon vagy vonatfülkében született a gondolat, nem is tudom. 
Mikor jutott Stanleynak eszébe, hogy megkeresi Livingstone-t? Mikor jutott 
Julius Caesarnak eszébe, hogy meghódítja Galliát? Mindegy, a gondolat meg-
született és egynapos korában is olyan hangosan ordított, mint ahogy csak a 
nagyon életerős csecsemők, egyhónapos korában pedig már Sámsonná bábelitor-
nyoztuk beszélgetéseinkben és képzeletünkben. 

A folyóirat teljesen készen van. Van címe, szerkesztőbizottsága, vannak 
szerkesztési elvei, mottói, költségvetése, tervei, munkatársai, főmunkatár-
sai, külső munkatársai, kiküldött munkatársai, külföldi és belföldi levele-
zői . 

Csak pénze, papírja, engedélye és olvasói nincsenek. 
Erről beszélnék, hogy miért nincsenek és hogyan lehetnének. 
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Pénz és papír. A kettő szorosan összefügg. Úgy gondoltuk megoldhatónak, 
hogy a Csillag tizenkét-tizenhárom ívéből vegyenek el egyet, és a ráeső költ-
ségvetési összeggel együtt adják nekünk. Minek a Csillagnak tizenkét ív? A 
tizenkettediket úgysem olvassa senki, legalábbis mi nem találkoztunk olyan 
emberrel, aki ne állt volna meg kicsit elpilledve a tizenegyedik ív után. 
Talán a szerkesztőség egyes tagjai? Lehet... De mások megelégednek tizenegy-
gyei is. A Csillag tízezer példányban jelenik meg, az összesen tízezer ív 
nekünk. Elég. Ebből mi tudunk csinálni egy havonta kétszer megjelenő, négyí-
ves folyóiratot kb. ezer példányban. Annyiért adjuk, amennyibe kerül. Szer-
kesztőségnek elég egy kis szobácska egy gépírónővel és egy kézbesítővel. Kéz-
iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza, tehát levelezésünk alig van. 
Szerkesztőbizottsági tagoknak nem fizetünk, fizetést csak a főszerkesztő 
kap, az se sokat. 

A lapot demokratikusan, minden tanácsot és útmutatást megfontolva, az 
írók kollektívájának bevonásával, minden újítást azonnal alkalmazva, minden 
felfedezést azonnal gyümölcsöztetve szerkesztettük volna. Nekünk mindenki 
abban segített volna, amihez legjobban ért, amihez legtöbb kedve van, amit 
szenvedélyesen csinál. Nálunk a vallástörténész a vallástörténettel, a nu-
mizmatikus a numizmatikával, az egyiptológus az egyiptológiával, a prózaíró 
a prózával, a költő a költészettel, a kritikus a kritikával foglalkozott 
volna. Képzeljék el, hogy micsoda lapot lehet így csinálni. Mindenki kedvére 
dolgozik. Nálunk Szamosi Géza írta és bírálta volna az atomfizikáról szóló 
cikkeket, Győrffy Sándor a munkásmozgalom történetének kérdéseiről szóló 
cikkeket. Somlyó Gyurinak akartuk adni az egész francia irodalmat a XX. szá-
zadban, a latin-amerikai lírikusokat és valószínűleg a békeharcos irodalmat. 
Devecseri Gábornak a görögök és latinok költészetét. És így tovább, és így 
tovább. Felosztottuk a világot, mint az imperialisták. 

Külügyi szolgálatot is terveztünk. Az előbb említett átkos nemzedéki el-
mélet jegyében fel akartuk venni a kapcsolatot a világ minden országának egy 
magunk korabeli fiatal irodalmáraival. Ök szállították volna a híreket, be-
számolókat, kritikákat Chile vagy Vietnam, Izland vagy Kína, a Szovjetunió 
vagy Uruguay, Írország, Luxemburg vagy az Egyesült Államok irodalmi, művé-
szeti, kulturális életéből. Milyen büszkén írtuk volna egy az afgán irodalom 
vitáit elemző cikk alá: "Az Életképek helyi tudósítójától". Mert lapunk címe 
Életképek lett volna. Egyesek szerint régies cím, de bennünket mindig Pető-
fire emlékeztet és arra, hogy a nép életének képeit akarjuk lapunkban közölni. 

Harcos, gyors és vitázó, elmélyült és tömör kritikákat is akartunk. A 
kritika legnagyobb terjedelme nálunk két ritkán gépelt oldal. Többet csak 
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akkor, ha a bírált mű vagy jelenség elvileg nagyon jelentős, vagy nagyon jó, 
vagy nagyon rossz. Ilyenkor nem kötöttük volna meg a kritika terjedelmét, 
írj, kritikus, minél tömörebben és minél több érvet, tényt, elemzést egymás 
mellé sorakoztatva. írj, kritikus, szenvedélyesen, örömmámorban, gúnnyal, 
dadogva vagy haragosan, de soha szenvedély nélkül és mindig csak az igazat, 
mindig csak a meggyőződésedet. Ez egyébként a lap szépirodalmi részére is 
áll. 

Négy ív, hatvannégy oldal, az kb. hetven-hetvenöt gépelt oldal. Ebből 
negyvenet a szépirodalomnak, tudománynak, művészetnek és politikának, tízet 
tanulmánynak, a többit kritikának, glosszának, megjegyzésnek, dokumentumnak 
akartunk adni. így álltak volna össze a minden hónap elsején megjelenő szá-
mok. Minden második szám különszám lett volna. Ilyen témákkal: 

A legszebb hatvannégy magyar fametszet. 
A modern francia líra kis antológiája. 
Illyés Gyula új drámája. 
Hemingway: Az öreg halász és a tenger. 
Fényképriport egy gyár életéről. 
Új magyar plakátok. 
Visszaemlékezések a felszabadulásra. 
A latin lírai költészet gyöngyszemei. 
Ehrenburg: Olvadás. 
József Attila-dokumentumok stb., stb.... 
De adtunk volna helyet más "szakmáknak" is. Fiatal zenészeknek, festők-

nek, történészeknek, közgazdászoknak, pszichológusoknak, pedagógusoknak, 
szóval mindazoknak, akik jót akarnak népünknek és hazánknak, és akiknek még 
nincs elég terük képességeik kivirágoztatására. 

Eleven, mozgékony, szenvedélyes lapot akartunk csinálni és ezzel magunk 
mellé állítani az írókat, akik céljainkkal egyetértenek és az olvasókat, a-
kik szeretik az országot, a népet, a kultúrát és az irodalmat. 

Legszívesebben azt mondanám, hogy akiknek tetszett volna egy ilyen fo-
lyóirat, és akik előfizettek volna rá, és akik dolgoztak volna velünk együtt, 
azok írják meg levélben vagy cikkben véleményüket ide, az Irodalmi Újsághoz. 
De nem mondhatom ezt, mert lapunk nincs. Kérésünket és javaslatunkat több 
mint másfél évvel ezelőtt az írószövetség elnöksége elfogadta, helyeselte, 
támogatta. De lap nincs, mert bár mindene van, nincsen papírja, pénze, enge-
délye, és ezért nem lehetnek előfizetői és olvasói sem. 

Mi sajnáljuk a legjobban. De nem tehetünk mást, mint egy kissé már kese-
rű szájízzel ábrándozunk, álmodozunk egy tündéri lapról, amelynek első, na-
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gyon ízléses, szép betűkkel szedett, szellősen tördelt számán, a külső borí-
tékon ez áll: 

É L E T K É P E K 
Irodalmi, társadalmi, politikai 

folyóirat 
I. évf. 1956. 1. szám. 

Hát, íme, egy irodalmi ábránd hiteles és melankolikus története. 

Irodalmi Újság, 1956. június 9. 

S A R K A D I I M R E 

"ÉLETKÉPEK" 

Az Irodalmi Újság egyik előbbi számában Kuczka mindent elmondott az Élet-
képek születéséről, tervezgetéséről. Én már időközben el is felejtettem, 
hogy ilyen szépeket ábrándoztunk magunknak össze, míg utazgattunk és vitat-
koztunk. Mert hát elég régen volt — a laphoz, laptervhez nincs is hozzáten-
nivalónk, legfeljebb annyi, hogy mik azok, amiket majd a mi lapunk lesz hi-
vatott tisztázni. 

Az egyik az országismeret ügye. 
Az azért mégiscsak idegesítő, hogy az ország vezetői nem olyan roppant 

hozzáértéssel ismerik ezt a maroknyi országot (amit keresztül-kasul végig-
utazni még személyvonattal is egy tucat óra legfeljebb), s hogy nem is na-
gyon biztatnak senkit a megismerésére. 

Emlékeimből tudom, hogy debreceni lévén, Orosháza környékét például a 
Darvas írásaiból ismertem meg annak idején diákkoromban, de megismertem. 
Minden városka az ország — ez volt a tanulságom — , amit most kodifikálok. 
Minden falu, minden tanya, sőt minden parasztember az ország, ha ennyit is-
merek belőle, hát már nagyon sokat ismerek. Sosem törtem a fejem, hogy egy 
— az ország népével, problémáival foglalkozó jó könyv vagy akár csak egy jó 
tanulmány is — jellemző-e az egészre. Elfogadtam ezeket a könyveket, mert 
igazat mondtak. Az elmúlt évtizedek bizonyították ezt, amikor már személye-
sen is látva ellenőriztem az olvasottakat. 

Világos, hogy ezt a jogot, az ország megismerésének a jogát, ami nekem 
a Horthy-fasizmus évei alatt osztályrészül csak azért jutott, mert írni-ol-
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vásni tudtam, s mert volt két pengőm könyvet vásárolni — nem változtathatja 
meg semmi magyarázat: most is akarom ismerni, jobban, mint régen, sőt sokkal 
jobban. Nemcsak ismerni, ismertetni! Akkor gyerek voltam, aki fülel a szóra 
— jó szó volt, köszönet érte a szó kimondóinak — , most magam is szeretnék 
már szólni. Az Életképek elképzelésünk szerinti első száma már lényeges és 
fontos dolgokat mondó tanulmányt közöl majd a mai magyar faluról. 

A magam részéről úgy képzelem, hogy ez az új falukutató kiböngészi, tu-
dományosan megmondja majd, hogy: 

1. Mennyit romlott a magyar mezőgazdaság az elmúlt tíz évben. 
a) Allatok szama, 
b) állati hozam, 
c) munkaigényes növények (takarmány) termelése tekintetében. 

Mert világos, hogy ez végül is mindenkit érdekel, akárcsak nyaranta a 
gond, hogy jó idő lesz-e. 

És ehhez kapcsolódóan, ami a legfontosabb most számunkra: szövetkezet-
tervezésünk kérdései. 

Hányada jó a meglévő szövetkezeteinknek, mennyi rossz és végül hányada 
— sőt inkább mekkora földterület az, akár milliós értékekben kifejezve, a-
mit eddig a gyorsított, erőszakos szövetkezeti politikával csökkent értékűvé 
tettek. 

Ezt mi mind meg akarjuk írni, komoly, hozzáértő emberek tudományos kuta-
tásai alapján, sőt eme kutatók tollából. Nem árulunk zsákbamacskát: többek 
közt ezt is akarjuk. 

De mást is. 
író vagyok ugyan, de az irodalom maga számomra mégis másodrendű ügy. Nem 

esztéta vagyok s nem történész, tehát függetlenül jelen valóságunktól, or-
szágos problémáinktól írni se igen tudnék mit. De az előbb említettek fel-
dolgozásának a lehetősége mégiscsak akkor képzelhető el, ha az irodalmunk 
szabad. 

48-ban Petőfiék megteremtették a sajtószabadságot. Ezt azóta is érvényes-
nek tartom. Sajtószabadság van. Ha azóta több mint egy százada akadt is kor, 
amelyik ezt nem vette tekintetbe, ez nem érvényes. Intézkedései érvénytele-
nek a szememben. Az érvényt Petőfi szerezte. 

De mert hát ez ábrándozás csak, és mert a végére járnunk felkészült ala-
pos vitákkal lehet, hát arról is kellene állandóan beszélnünk az Életképek-
ben, hogy milyen legyen a mi irodalmunk. 

Vitát fogunk indítani a szocialista realizmus dogmatikus felfogásáról. 
Arról, hogy először is: tulajdonképpen mi is az a szocialista realizmus, ami 
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— dogmaként — tíz éve akadályozza alkotóművészeinket a kibontakozásban. Zab-
la, gyeplő, szemellenző s ördög tudja mi más, de fogalmát pontosan még senki 
se határozta meg. És mert mi írók vagyunk, felnőttek és értelemmel bírók, a 
magunk részéről addig nem tudunk rá mást válaszolni, mint hogy majd mi, az 
ország pillanatnyi és történelmi gondjait megosztani akarók, csak a népet 
szolgálni akaró írók, ha majd írunk jó műveket, hát akkor ez lesz a szocia-
lista realizmus. Ennél tartunk, ezt hisszük. Példa még nincs előttünk. A szo-
cialista realizmusban ilyen módon hiszünk. Egyelőre csak lebegő eszmény, e-
gyelőre csak fogalom. Egy mű tett! — s valósággá válhat. Ez is ránk vár. 

Még egy gondolat. Mi harcos, forradalmár irodalmat akarunk csinálni. De 
a legnagyobb ostobaság lenne azt hinni, hogy nem fér közénk az olyan iroda-
lom, amelyik egy adott pillanatban éppen nem harcos. Lihegni nem lehet örök-
ké. Az irodalom hatása titokzatos és kiszámíthatatlan: talán az a jobb, ame-
lyikben a kevesebb szándék feszül. Nem tudom. A mi folyóiratunk fenntartja a 
jogát, hogy elsősorban a nép hétköznapjaival foglalkozó irodalom és művészet 
folyóirata, nem akar előre formakérdésekben elhatárolódni. Nem igaz, hogy a 
forma kizárhat valakit közülünk. Egyáltalában: nem igaz, hogy szokatlan for-
mában író, festő vagy komponáló művészek azért nem tartoznának hozzánk, mert 
a forma szokatlan. Nem igaz, vagy nem tudjuk pontosan, hogy igaz-e. Ha majd 
úgy látjuk, hogy mégis igaz, akkor megvitatjuk. Mi az egész magyarság folyó-
irata akarunk lenni kis példányban, egyelőre kis közönséggel, persze — s 
nagy akarással. Felfigyel majd ránk az ország? Nem tudom. Azt tudom, hogy 
szándékunk becsületes, s mert ezt tudom, hát nyugodtan állítom, hogy ehhez, 
ehhez a folyóirathoz jogunk van. Nem vagyok olyan melankolikus a befejezés-
ben, mint Kuczka (ámbár hiszen б se az, a legkevésbé se), hanem úgy kérem 
ezt a folyóiratot, mint a gyerek az anyjától a kötelező darab kenyeret déle-
lőtt! Ez nekem jár. 

Irodalmi Újság, 1956. június 30. 
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T A R D O S T I B O R 

A TENGERVÍZ SÓS 

Van egy nevetséges, megvetendő, nyugtalan, szamár embertípus, aki keresi 
a lélek viszontagságait, mint ópiumszívó mandarin a mákonyt. Én is közéjük 
tartozom, habár látom természetük visszásságait. Futnak, mint a déltengeri 
ámokfutók, tekintetük égi és földi ideálokra szegezve — ajánlatos menekülni 
előlük — , szívük pedig majd kiugrik a mellükből. Nem tudnak feladatukhoz 
fogni, ha a belső ostor nem csattog — talán még felkelni sem, reggel, az 
ágyból. Idegorvost még nem kérdeztem meg, hogy mi ez — lehet, hogy azt vála-
szolná: hisztéria, paranoia; esetleg azt, hogy dizentéria. Az orvosok számos 
elnevezést ismernek. Én magam azonban úgy neveztem el a kórt, talán parlagi-
an, talán tévesen is, de meggyőződéssel: szenvedélyes igazságkeresés. A szó 
hosszú, de annyian kornyadoznak e betegségben, hogy érdemes betűit véges-vé-
gig kiszedni és végignyomtatni. 

Ez a kiváló és kifogyhatatlan lengyel, ez az Adam Wazyk írja egy helyütt 
költeményében: 

Az álmodozó Fourier bájosan megjósolta, 
hogy a tengerekben limonádé lesz. 
És vajon nem így van? 

Isszák a tengervizet, 
kiáltoznak — 
limonádé! 
Lopva mennek haza 
hányni, 
hányni. 

Elgondoltam, részleteiben, mi történhet ennek a tengernek a partján. A 
kiabálók hazaszaladnak hányni, rendben van; de akik ott maradnak, azokkal mi 
történik? Alighanem csapatostul, gyermekestül, anyástul belegázolnak a víz-
be. Két kezük teli csöbrökkel, poharakkal, kannákkal. Nagy zajt csapnak és 
jókedvűen illetlenkednek, mert a nép ez, és a nép örvend a rég jósolt s a 
végre limonádévá vált tengereknek. S akkor egyszerre kiáltás harsan fel va-
lahonnan és káromkodás: "Hogy a nyavalya enné meg, de hiszen ez...!" Mások 
is megkóstolják azonnal. Kétségkívül: sós. Sós. Igazi tengervíz. Egymásra 
néznek. Már-már felzúg a csalódott moraj, hogy "Megőrültek? Felnőtt emberek-
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kel akarják elhitetni, hogy a tengervíz nem sós, hanem édes és citromos?" — 
amikor közéjük cikáznak a hangszórós motorcsónakok és hangszórójuk fáradha-
tatlanul ismétli: 

— Töltsük meg edényeinket szaporán az üdítő itallá vált tengerből és ad-
juk át helyünket másoknak! Századunk vívmányából, a limonádéból mindenki jog-
gal szeretne részesülni! Töltsük meg edényeinket és adjuk át helyünket! Le-
gyünk fegyelmezettek! 

A családok fáradtan legyintenek: titokban kiöntik a félig már megtöltött 
kannák tartalmát és csendben kilábolnak a partra. Nem tudnak mit mondani. A 
parton végig oszlopokra szerelt hangszórók fogadják őket. "Térjünk haza sza-
porán üdítő italunkkal, a tengervízből készült limonádéval! Húzódjunk félre, 
adjuk át helyünket fegyelmezetten az újonnan jövőknek. Vigyük haza vívmá-
nyunkat, az ingyenes és tökéletes, tengervízben termelt citromszörpöt!" És 
átadják helyüket és hazaviszik. Otthon meglötyögtetik a kannát. Kis sósvíz 
tapadt a peremére, néhány tengeri moszat, más semmi. Fásultan néznek egymás-
ra. A kannát kimossák és kútvizet isznak, mint eddig. De jókedvük nincsen. 
A mólóról idehallatszik még, elmosódottan, a hangszórók recsegése: "Limonádé 
a tengerben, limonádé, limonádé!" A csalódásoknak nem örül senki. 

Az emberek nagy része szenvedélyes igazságkereső. Közülük nem egy ezért 
lett forradalmár. A régi világban csupán egy-egy sejtjét és parcelláját is-
merhette meg az őt környező társadalomnak, és áhítatosan álmodozni kezdett. 
Nemcsak Fourier szőtt ábrándokat, hanem mindenki. Elképzelt magának olyan 
szép új világot, ahol az újságok őszintén beszélnek vele a maga hangján, a 
rádió tölcséréből saját ki nem mondott gondolatait hallhatja, s a híradófilm 
vásznán megjelenik előtte az a titokzatos és kiismerhetetlen nagyvilág, amely-
ből egész életén át nyakló nélkül kívánt kortyolni. Egy idő után úgy érzi 
majd, hogy sok mindent tud, és csakhamar odáig jut, hogy mindenhez hozzá is 
szólhat. Józanul ítél, mert tájékozott. Levelei, amelyeket az újsághoz küld, 
többé nem névtelenek, hanem ellenkezőleg, megjelennek — állampolgári véle-
ménye, amelyet egy és más gyülekezetben kifejt, nem elbocsátást von maga u-
tán, hanem megfontolt vitát és áldásos változást. Ez a jövendő. Ha megcsi-
náljuk. Vak lelkesedést, feltétel nélküli ügybuzgóságot senkitől sem várha-
tunk. A rosszul tájékoztatott emberek sohasem kormánypártiak. Egyedüli terü-
let, amelyet minden kétséget kizáróan ismernek: saját sorsuk és viszontagsá-
gaik. Egyedüli probléma, amelyhez avatottan és erővel hozzászólni szoktak: 
saját egyéni helyzetük hovafordulása, saját eszközeikkel felderített saját 
univerzumuk. Szegényes világ, amelyet ráadásul tőlük gyakran még el is vita-
tunk!... Nem ilyenféle húzó-vonó játékra esküdtünk. Mint Hamletet az apa 
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szelleme, minket is felesketett, kardunkra, torkunk ereire és életünkre, egy 
hatalmas és halhatatlan szellem. Legyek dagályos, hulljon akármi, bombaszt 
még, szóvirág csipkerózsa arra a szóra, hogy igazság, és fedje el szövetét 
ott, ahol megkopott. Rövid időre csak. Nemzedékünk, ha valamire, amúgy is 
arra esküdött, hogy újjáöltözteti s még csak most kitalálandó káprázatos ve-
gyi fényben tündökölteti meg. 

A visszhangzó világ, ha kérdésünket belekiáltjuk, legtöbb zugából szen-
vedélyes igennel válaszol. Nem az dörög vissza Moszkvából is, a nemzetközi 
barátkozás nagy színteréről? Elhatároztam már régebben, hogy nem lesz olyan 
személy és nem lesz fétis, amelyért ezután vakon és fenntartás nélkül, mint 
egykor tettem, lelkendeznék. Nem is lesz. De a nagy barátságban, amelynek új-
ságlapomat kihajtva reggelenként — ma reggel is — kedvező jeleit látom, az 
élet, a kísérlet barátságát fedezem fel. Az életét és a nagykorúságét. Az é-
letét és az önálló gondolkodásét. Az életét s néhány tekintetpárét, amely 
szembenéz a valósággal. Tito életrajzát nem adták ki Magyarországon, sem a 
Kommunisták Szövetségének elveit és gyakorlatát nem részletezték. Annyit kell 
csupán mondanom, amennyit érzek és megértek: íme, egy elvtárs nagy szovjet 
barátai között, és mindannyian, mint egy csoportos fényképfelvételen, egy i-
rányba, a nép igénye, esze, szíve és szava felé tekintenek. A képről mind-
annyian huszadik századi, századközepi embereknek látszanak — amilyen én 
magam vagyok, amilyenek mindnyájan vagyunk. A századközép emberének demok-
ratizmus kell és mérhetetlen alkotóvágyának mérhetetlen alkotási szabadság. 
A középkor itt bukott meg végérvényesen, e század közepén — visszahozhatat-
lanul. A nagy barátság szláv képviselői — ahogy gondolom — megértik egy-
mást ebben a kérdésben, ma, Moszkvában. 

Találkoztam nemrégiben egy emberrel, aki azt mondta, hogy a mi népünk 
nem érett még meg az igazmondás meghallgatására és jogainak szabad gyakorlá-
sára. Hórihorgas, széles vállú, de buta ember; magyarnak mondotta magát, 
mert más nyelven nem beszél és pártkönyvecskéjét is megmutatta, bebizonyí-
tandó, hogy forradalmár. Nem hittem el sem egyiket, sem másikat. Nincs nem-
zet, aki ne volna érett az igaz szóra, és nincs olyan nép, aki rosszabbat 
cselekedne a nagyobb szabadságban, mint a kicsiben. Ennek az embernek hiába 
volt pártkönyvecskéje, nem hitt az elmúlt tizenegy esztendő vívmányaiban és 
nevelő erejében, és azt gondolta, hogy a magyar nép majd kuvasz-ostobán visz-
szakívánkozik az ellenforradalom fehér-késő csendőreihez... Az idő hullámai, 
ahogyan mondani szokás, átcsaptak fölötte. Ha akarta, ha nem — az önálló 
gondolkodás és a vita a jobb útról megindult. Az értelmiség legjobbjai tudo-
mányos csatákban, művészeti körökben — a munkások legjava üzemi taggyűlése-
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ken és az újságok hasábjain, a pártmunkások legjobbjai munkahelyükön és a 
pártiskolákon: arról cserélnek eszmét, hogyan haladhatna Magyarország őszin-
tébb, szabadabb légkörben a tartalommal telő eszmény, az igazat kívánó esz-
mény, a forradalmár-eszmény, a huszadik századi eszmény, a teljes emberi 
igazság irányában. 

Megmoccant a földgolyó. Képletesen szólván kitért ezeregyszer kiszámított 
orbitusából és új pályára, új napokra, új galaktikára áhít. Országonként szá-
míttatik ki ez az út — hogy úgy mondjuk, nemzetileg vállalt matematikai 
pártmunkában. Van egy nevetséges, megvetendő, boldogtalan, szamár embertí-
pus, aki nem fél, keresi a lélek viszontagságait mint ópiumszívó mandarin a 
mákonyt. Ez az embertípus az igazságot kereső ember. A kór nem káros, isme-
retes és széltében elterjedt. Pusztítása általános és bevett. Útjába nem áll-
hat sorompó — kárvallottai csupán a dogmák, a bálványok, a babonák. Ami pe-
dig felnő belőle, az egy újfajta, komoly mosolyú, fejével okosan biccentő, 
önnön életét finom, kékeres, acélínú kezében tartó emberiség. A huszadik szá-
zad szülötte. 

— A tenger vize sós — mondja nyugodtan. 
Hidegvérrel körültekint, s hozzákezd az óceánjáró hajó ácsolásához. A 

tengervíz — hajózásra való. 

Irodalmi Újság, 1956. június 16. 

IRODALMI ÉLETÜNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

Június 22-én kibővített vezetőségi ülést tartott a Magyar írók Szövetsé-
ge. A megélénkülő viták korszakában, alig három héttel az írószövetség köz-
gyűlése előtt, különösen nagy érdeklődés előzte meg a magyar írók tanácsko-
zását. 

Horváth Márton vitaindító előadásában abból indult ki, hogy a tanácsko-
zás célja feloldani az irodalmi életet jelenleg még bénító káros helyzetet, 
majd részletesen elemezte az irodalom időszerű kérdéseit. 

A Horváth Márton előadását követő vita első felszólalója az elnöklő Ve-
res Péter volt. Hangoztatta: az írókban nő, nő a szomjúság az igazi tett, az 
igazi, belülről jövő írás iránt. A harcot az új irodalomért főleg csak művek-
ben és művek útján kell megharcolni, a gondolkodás és véleménycsere szabad-
ságának viszonyai között. 
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Eörsi István arról beszélt, hogy a szabad viták lehetőségének megterem-
tése után most az a feladat, hogy a vitában győzedelmeskedők állhassanak a 
fejlődés élére. 

Somogyi Sándor felszólalásában önbírálatot gyakorolt azért a kritikájá-
ért, amelyet Benjámin László kötetéről írt az Irodalmi Újságban. 

Abody Béla szenvedélyes és szellemes hozzászólásában elsősorban az iro-
dalmi élet kereteinek rendezéséről beszélt. Véleménye szerint ha az iroda-
lompolitika ma eredményekkel dicsekszik, idegen tollakkal ékeskedik, olya-
nokkal, amelyeknek korábban egészen másfajta szerepet tulajdonított. Beszélt 
a régi protokoll-lista továbbéléséről, a platformról szólva pedig megállapí-
totta, hogy csak a valóság jelentheti e platform igazi teherpróbáját. "Iro-
dalmunknak el kell foglalnia azt a társadalmi helyet, amelyet e pillanatban 
az operett és a labdarúgás tart megszállva" — követelte Abody Béla. Java-
solta, hogy vonják be az írószövetséget a papírelosztásba. 

Tardos Tibor elmondta, hogy "amit kimondani és elgondolni is szentségtö-
rés volt néhány évvel ezelőtt, azt fémjelezte és hovatovább törvényerőre e-
meli a történelem és a szabadságra vágyó emberek közös mozgása". írói terve-
iről szólva elmondotta, hogy mindent meg kell írni, amit mostanáig nem lehe-
tett, fel kell mérni papíron az egész jelent. 

Erdei Sándor az 1953 előtti irodalompolitika hibáit elemezte, s megálla-
pította, hogy 1953 után is részben e régi hibák mentődtek át. 

Boldizsár Iván egyfelől bírálta a vita addigi folyását, megállapítva, 
hogy az irodalmi viták, amelyek a kongresszus előtt is és azóta is elevenen 
hatottak az egész ország közvéleményére, most kissé leszűkültek csak az iro-
dalom területére. 

Vértes György a Szovjetunió Kommunista Pártjának 1925-ös határozatából 
idézett több igen lényeges, az irodalmi szabadság gyakorlati megvalósulására 
vonatkozó tételt. A határozat a többi között hangsúlyozta: "Éppen ezért a 
pártnak a szóban forgó terület különböző csoportjainak és áramlatainak sza-
bad versenye mellett kell állást foglalnia. A kérdés minden más megoldása 
formális és bürokratikus ál-megoldás volna. Ugyanígy megengedhetetlen, hogy 
egy rendelet vagy párthatározat a könyvkiadás terén legalizált monopóliumot 
adjon bármely csoportnak vagy irodalmi szervezetnek." A továbbiakban Vértes 
rátért arra, hogy véleménye szerint a kritika legfőbb mércéje nem az, hogy 
mennyi újat hoz az író, hanem az, hogy helyesen tükrözi-e a valóságot. Vitá-
ba szállt azzal, hogy bármelyik irodalmi irányzat lapja egy-egy társadalmi 
szervezet vagy tömegszervezet lapjává legyen. Ehelyett azt javasolta, hogy 
az írószövetség tartson fenn több, különböző irányzatú lapot. 

82 



Zelk Zoltán több részletkérdésben vitába szállt Horváth Mártonnal, s fő-
ként tiltakozott az ellen, hogy az előadó a bátorságot az íróktól kéri szá-
mon, s nem a kultúrpolitikától. Horváth Mártonnak az a megállapítása, amely 
szerint a kritika magatartását sok esetben a napi politika hullámzásai hatá-
rozták meg, őrá is vonatkozik. 

Bírálta a szűkkörű publikációs lehetőséget, irodalmi életünk atmoszfé-
ráját és a kulturális propagandát. Példákkal elemezte, mennyire helytelen 
vágányon halad a magyar kultúra külföldi propagálása. Felvetette Togliatti 
cikkének tanulságát, különösen azt a gondolatát, hogy sajátos hagyományokra 
épülően is lehet építeni a szocializmust. Végezetül hangsúlyozta, hogy nem 
platform kell, hanem tiszta, erkölcsös irodalmi élet, folyóiratok, szabad 
irodalmi levegő. 

Sarkadi Imre főként a mezőgazdaság kérdéseit fejtegette és vitába száll-
va második ötéves tervünk előirányzatával, megállapította, hogy erőszakos 
eszközökkel lehet ugyan ebben az időszakban döntő többségében kollektivizál-
ni a mezőgazdaságot, de ez esetben nem lehet ezalatt 27 százalékkal emelni a 
hozamát. Szükségesnek tartotta, hogy az elkövetett hibák után végre kidolgoz-
zuk a szövetkezetek szervezésének jó formáit. 

Háy Gyula a vitaindító előadást bírálva megállapította, hogy jó néhány 
betétszerű részletben tovább éltek régi nézetek, s így a referátum helyes 
fejtegetéseivel szemben egy-egy mondatban még ott élt a részletes elemzés 
ellenkezője is. Hozzászólása további részében Háy Gyula a személyi kultusz-
nak személytelen formában való továbbélésével foglalkozott, s bírálta ezt a 
jelenséget, amely kulturális életünk egészét megbénítja. A színházi életből 
vett példákkal bizonyította, hogy a fentről várt titokzatos beleegyezés, az 
olimpikus, felhőbe burkolózó erő, amelynek sem képviselőjét, sem pontos né-
zeteit nem ismerik az illetékes intézkedő szervek, minden esetben gátja a 
szabad és helyes munkának. 

Benjámin László bevezetőjében beszélt a személyét ért bírálatról, ille-
tőleg dicséretről, majd megjegyezte, hogy "azok a hivatalos értékítéletek, 
amelyek mindig a pillanatnyi taktikai megfontolásokból születtek, teljes 
mértékükben érvényüket és hitelüket vesztették. Az írók értékelése különben 
sem a politika dolga, hanem a közvéleményé, a kritikáé és az irodalomtörté-
neté." Felvetette a kérdést, vajon idejét múlta-e a XX. kongresszussal az a 
problematika, amellyel az utóbbi években is küszködött irodalmunk: az aggo-
dalom, kétség és keserű tapasztalat. A felelet során megállapította, hogy a 
hangot, a kritikai szellemű vizsgálódást és kifejezést erősíteni kell s az 
élet egész területére ki kell terjeszteni. 
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Devecseri Gábor arról beszélt, hogy teljes képtelenség lenne több mint 
fél évtizednyi korszakot úgy bírálni, hogy a hibákat az azokat elkövető sze-
mélyek megnevezése és bírálata nélkül soroljuk el. Megállapította, hogy Hor-
váth Márton referátuma csak kezdetnek jó a bizalmatlanság feloldására, s a 
folytatást az írók a tettektől várják. Beszélt irodalmunk külföldi propagá-
lásának fogyatékosságairól, a felszabadulási pályázat értékelése során elkö-
vetett igazságtalanságokról, a platformmal szemben támasztott követelmények-
ről és bírálta a Szabad Nép irodalmi cikkeit és kritikáit. 

Darvas József felszólalásában elemezte, hogy az irodalommal szemben 
helytelen követelményeket támasztottak az utóbbi időben, az illusztrálás kö-
vetelményét, a valóság feltárása helyett. Hangsúlyozta, hogy felül kell 
vizsgálni a Lukács-vitát. Megállapította, hogy az elmúlt időkben nagyon sok 
mindent odasoroltunk a jobboldali kispolgári nézetek közé, amit mindennek 
lehet tartani, csak jobboldali kispolgári nézeteknek nem, s ezek ellen csa-
tázva nem vettük észre a valóban jelenlévő vagy valóban fenyegető, világné-
zeti tartalmukban is kispolgári nézeteket. Befejezésül kijelentette, hogy az 
itt elmondottakat tettekkel próbálja valóra váltani, és csak az itt elmondot-
tak szellemében akar és fog a továbbiakban dolgozni. 

Pándi Pál önbírálólag beszélt arról, hogy azokat az írókat, akikkel nem 
egy kérdésben szemben állt az elmúlt hónapokban, a lényeget tekintve igazol-
ta a XX. kongresszus, s az б elvi megállapításai közül számosat nem igazolt 
a kongresszus. Beszélt arról, hogy sürgősen szükség van az elmúlt évek poli-
tikai és gazdasági helyzetének elemzésére, s választ kell adni az országban 
élő kérdésekre. Beszélt a Szabad Népről, bírálta a lap információinak szűk 
voltát, s elmondotta, hogy a Szabad Népnél is folyik a harc a kongresszus 
irányvonalának érvényesítéséért, s ebben a harcban nemcsak győzelmek, de ve-
reségek is vannak. 

Sólyom László felszólalásában bírálta azokat a vezetőket, akik az utóbbi 
tíz évben elszakadtak az élettől, s nem engedik, hogy az írók megmutassák 
nekik. 

Mesterházi Lajos megállapította, hogy a szűk körben elmondott szavak 
szabadságánál tartunk, verekszünk a leirótt szavak szabadságáért, de még é-
rezzük azokat a korlátokat, amelyek a tettek szabadsága előtt vannak. Felve-
tette, hogy a rehabilitációk még nem történtek meg teljes egészükben, s hogy 
még nem érzünk biztosítékot arra, hogy a káros jelenségek, a törvénysértések 
nem ismétlődhetnek meg. 

Kuczka Péter az írók részéről tapasztalható bizalmatlanság okairól, a-
lapjairól beszélt. Megállapította, hogy egyrészt sokan csalódtak, sokan csa-
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lódtunk, másrészt még mindig nincs az írók kezében az a hatalom, amely a 
harchoz szükséges, nincs még biztosítva minden eszköz, amely a kommunista 
értelemben vett szabad sajtó valóra váltásához szükséges. Végezetül leszö-
gezte, hogy ő maga esztendőkön át harcos szektás volt, de soha többé nem 
akar az lenni. 

Krassó Miklós a következő felszólaló. Hangsúlyozta, hogy a sztálinizmus 
gyökeres bírálatára van szükség, s arra, hogy olyan politikai helyzetet hoz-
zunk létre Magyarországon, amelyben nem lehetséges visszacsinálni a XX. kong-
resszus politikáját. 

Mészáros István hozzászólásában arról beszélt, hogy az 1953. június utá-
ni magyar kultúrpolitikai tevékenységet voltaképpen a régi kultúrpolitikához 
körömszakadtáig való ragaszkodás jellemezte. Egyetért azzal, hogy elvi bírá-
latot kell gyakorolni a zsdanovi kultúrpolitika magyarországi alkalmazása 
felett, felül kell vizsgálni a Déry-vita és a Lukács-vita következtetéseit. 
A szocialista tartalom és nemzeti forma összefüggéseit elemezve megállapí-
totta, "nem lehet a szocialista tartalmat megvalósítani nemzeti forma nélkül, 
mert a nemzeti forma nem nyelvet, nem népdalokat, nem népi díszítő művésze-
ti elemeket jelent az irodalomban vagy művészetben, hanem a nemzet elevenébe 
vágó, a nemzet döntő létkérdéseit kidolgozó, és nagy írói felelősséggel fel-
vető megvalósítását az irodalomnak és a művészetnek". 

Csanádi Imre felszólalásában követelte, hogy felül kell vizsgálni a Kia-
dói Főigazgatóság és a könyvterjesztő munkáját, az írói kollektív szerződés 
nem egy pontját. 

Márkus István szólt utolsónak a vitához. A magyar párt elméleti munkájá-
nak évtizedes — húsz-huszonöt esztendős — elmaradottságáról beszélt, s e 
jelenség elemzésének szükségességét hangsúlyozta. 

Veres Péter elnöki vitazárójában megállapította, hogy a vitának volt hasz-
na, de még mindig megvan az a szépséghibája, hogy a pártonkívüli írók közül 
úgyszólván senki sem szólalt fel. 

Irodalmi Újság, 1956. június 30. 
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LÁSSUNK MUNKÁHOZ! 

Néhány régi munkásíró vetette fel és kezdeményezte egy olyan folyóirat 
megalakítását, mely elsősorban a munkásokhoz szólna. Az Irodalmi Újság leg-
utóbbi számában Rajcsányi Károly (Életképes javaslatok) hangot is adott en- • 
nek a gondolatnak. Szerinte a SZOT segítségét lehetne igénybe venni egy i-
lyen jellegű irodalmi lap kiadásához. 

Úgy látjuk, hogy a Rajcsányi cikkében felvetett javaslat összeegyeztet-
hető a mi elképzeléseinkkel. 

Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy legalább három-négy új lapot 
teremtsünk. Legyen az első a Kuczkáék javasolta Életképek, ezt a bátor és 
becsületes vállalkozást örömmel üdvözöljük! S csináljuk meg mi a másodikat. 
(Akad még a többire is ötlet, író és olvasó.) 

Micsoda ötlet ez? Irodalmi lapot a munkásoknak? Mérnökök és termelőszö-
vetkezeti tagok nem olvashatják? — Ilyeneket kérdezhetne valaki. Olvassák 
csak; bár minél többen olvasnák... De mi elsősorban a munkásokért indulunk 
harcba. Mert nálunk a munkásosztályt nemegyszer csak dicsérni szokták: "a 
forradalom vezető ereje", "hősies", "fegyelmezett", "dicsőséges". De szerin-
tünk nagyon keveset tettek — és tettünk — , hogy tájékozottságában, széle-
sedő látókörében, öntudatában, műveltségében olyan is legyen, amilyennek di-
csérjük. 

Mi akarjuk ezt pótolni? Ehhez akármilyen lelkes írói csoport is: semmi, 
vagy majdnem semmi. 

Nem, nemcsak a JTIÍ dolgunk ez. Jobbnak kell lenni már az iskolának, jobb-
nak és többnek a mozinak, színháznak, sokkal jobbnak az üzemi népművelési 
tömegmunkának, a DISZ, a szakszervezetek stb. kulturális tevékenységének; 
hatalmas feladatok várnak a TIT-re stb., stb De mindezek között, s az 
élen, ott a helyük az íróknak is. 

S ha valaha, most, a XX. kongresszus után látnunk kell, hogy semmi ki-
fogásunk nem lehet tovább saját lelkiismeretünk előtt: s ha először a harc 
lehetőségeiért kell küzdenünk, akkor azon kezdjük. 

Mi lesz a lapban? Minden: regény, novella, vers, riport, viták. De fel-
adata lesz egyszerű, érthető szavakkal helyére tenni a művészetet s helyére 
a giccset, szemetet, álkultúrát is. Feladata lesz segíteni az olvasnivaló 
kiválasztásában. Nevelni a közízlést. 

Ha olyan írást közlünk, ami mai, húsunkba vágó társadalmi gondunkról 
szól, szerelemről, családról, ifjúságról, arról, hogyan kell élni (s ilyen 
írás sok lesz a lapban), akkor vitát nyitunk az olvasókkal is. 
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Segíteni akarunk abban is, hogy a XX. kongresszus után kibontakozó, kö-
zös gondjainkat tisztázó vitákban szólaljanak meg, hallassák hangjukat a mun-
kások is. 

S általában, ez legyen az a folyóirat, melyhez legtöbb köze lesz olvasó-
inak. 

Nemcsak úgy, hogy az olvasó ír a lapnak. A szerkesztőség válaszol, a 
munkatársak kimennek és felkeresik az olvasókat. Ha kell, néha az egyes ol-
vasót is, gondjában tanáccsal, bánatában jó szóval, harcában segítséggel. A 
szerkesztőség köré olyan lelkes és mozgékony írógárda tömörül, mely képes 
nemcsak a lapot, hanem a lap körül is mozgalmat csinálni. 

S kimegyünk az üzemekbe verseket szavalni, novellát felolvasni, iroda-
lomról vitatkozni, a lapról bírálatot kérni. Irodalmi esteket, ankétokat, 
kiállításokat rendezünk: a szépség és igazság tüzeit gyújtogatjuk. Szövetsé-
gesül hívunk színészeket, énekeseket, zenészeket, képzőművészeket. 

Amikor új olvasórétegekért is indulunk harcba, tudatában vagyunk annak, 
hogy csak az igazság szenvedélye s a művészi szépség iránti legmagasabb i-
gény segítheti munkánkat. 

Nem akarunk az irodalmon belül szektává válni. írásainkban a teljes éle-
tet, munkások, parasztok, értelmiségiek életét, az egész magyar valóságot, a 
teljes látóhatárt akarjuk megmutatni. Az irodalomban nem vetélytársakat, ha-
nem fegyvertársakat keresünk. 

Aláírásunk nem jelent csoportosulást, csupán annyit, hogy mi vállaljuk 
magunkra az előkészítő munkát. Ez a lap mindannyiunké, akik egyetértünk a 
céljairól kifejtett gondolatokkal. 

Benjámin László 
Fekete Gyula 

Gergely Mihály 
Kónya Lajos 
Nagy Sándor 

Enczi Endre 
Földeák János 
Képes Géza 

Molnár Zoltán 
Sipos Gyula 

Tamási Lajos 

Irodalmi Újság, 1956. június 30. 
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H E G E D Ű S В A N D R Á S 

BEVEZETŐ SOROK A PETŐFI KÖR-BELI VITA KÉT FELSZÚLALÁSÁHOZ 

A Petőfi Kör 1956. június 27-én rendezte a sajtó és a tájékoztatás kér-
déseiről szóló vitáját — a nagy érdeklődésre való tekintettel — a Magyar 
Néphadsereg Váci utcai Tisztiházában, az egykori tiszti kaszinóban (ma: 
MÜÉRT-székház). A vitán — amelyen korabeli becslések szerint — mintegy hat-
hétezren jelentek meg, Huszár Tibor (akkor a DISZ Budapesti Bizottságának e-
gyik titkára) elnökölt. Az elnökség tagjai újságírók, vezető párt- és DISZ-
funkcionáriusok voltak, nevezetesen Hollós Ervin, Horváth Márton, Komor Im-
re, Losonczy Géza, Máté György, Nógrádi Sándor és Tánczos Gábor. 

A vitán gyorsírásos jegyzőkönyv készült, amelyet a szakma kiválósága, az 
egykori parlamenti gyorsíró, Szikossy Ferenc írt, aki akkor az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán állt alkalmazásban. Érdemes röviden visszaemlékezni a 
jegyzőkönyv elkészítésének és titkosírásának történetére is. A párt Központi 
Vezetőségének a vitán részt vevő három tagja, a párt- és az ifjúsági szerve-
zet apparátusa azonnal jelenthették a Moszkvából aznap hazaérkező Rákosi Má-
tyásnak a történteket, akinek igen gyorsan kellett dönteni a párt Központi 
Vezetősége rendkívüli ülésének összehívásáról. A jegyzőkönyv elkészítése 
nyilván ezért is vált igen sürgőssé. Szikossyt az átdolgozott éjszaka után 
másnap berendelték a Dolgozó Ifjúság Szövetsége központjába, ahol azonnal 
neki kellett látnia a sztenogram áttételéhez. Az — annyi év után nyugodtan 
megállapíthatjuk — mestermunkával elkészült jegyzőkönyvet, amelyet a fel-
szólalóknak sohasem volt módjuk autorizálni, a DISZ apparátusának vezetői a-
zonnal lefoglalták, és még a Petőfi Kör vezetői sem jutottak hozzá. A végül 
"Szigorúan bizalmas" jelzéssel húsz példányban sokszorosított jegyzőkönyvet 
valószínűleg a legfelső politikai vezetés kapta kézhez. Közlésünk egy évti-
zedek után felbukkant példány hiteles másolatán alapszik. 

Az este fél 7 órától hajnali fél 3-ig tartó vitán 17 felszólalás hang-
zott el, ezekből közlünk most kettőt. 

Talán leginkább Déry Tibor (1894—1977) felszólalásának van utóélete. A 
párt Központi Vezetőségének június 30-án összeült rendkívüli ülésén határo-
zatban bélyegezte meg a Petőfi Körben lezajlott "pártellenes megnyilvánulá-
sokat", és név szerint emelte ki Déry Tibort és Tardos Tibort, akik "tagad-
ták a párt és a munkásosztály vezető szerepét, és burzsoá, ellenforradalmi 
nézeteket hirdettek". Ezt követően a Központi Ellenőrző Bizottság mindkettő-
jüket kizárta a pártból. Rákosi Mátyásnak ez volt az utolsó akciója belső el-
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lenzéke ellen, hiszen nem egészen három hét múlva már őt váltották le a párt 
éléről. 

Déry Tibort 1957. április 21-én államellenes bűncselekmény miatt letar-
tóztatták, és ugyanazon év novemberében a népi demokratikus államrend megdön-
tésére irányuló szervezkedés vezetése miatt kilenc évi börtönbüntetésre ítél-
ték. Többek között azt is terhére rótták, hogy az előre megfogalmazott szö-
veget egy-két nappal elhangzása előtt az újságíróklubban felolvasta politi-
kai barátainak, így Losonczy Gézának, Haraszti Sándornak és Zelk Zoltánnak. 
A vádiratot és a tárgyalás menetét ugyan nem ismerjük, de a Nagy Imre és 
bűntársai ügyében közzétett igazságügyminisztériumi közleményből tudjuk, 
hogy a sajtóvitán elhangzottakat is vád tárgyává tették. ("Viták rendezése 
ürügyén ők maguk — mármint Nagy Imre és társai — szervezték a Petőfi Kör 
népi demokrácia-ellenes megmozdulásait. Számos ellenséges felszólalást előre 
elkészítettek, többek között Déry Tibornak az úgynevezett sajtóvitán elhang-
zott felszólalását, amely az ifjúságot ellenforradalmi fellépésre buzdítot-
ta.") 

Déry Tibor az 1960. április 4-i amnesztiával szabadult Vácról, és hama-
rosan hozzáfogott az ítélet nincs címen 1969-ben megjelent önéletrajzának 
megírásához. Eredeti szándéka szerint önéletrajza (az utolsó bekezdés elha-
gyásával) szó szerint tartalmazta volna a Petőfi Körben elmondott beszédet, 
amelyet a következő sorokkal vezetett volna be: 

"Petőfi köri beszédemet mégsem vonom vissza. Azt szégyellem, hogy a Fő 
utcai fogházban, perem bírósági tárgyalásán megtagadtam. Persze, megismét-
lem, nem az én dolgom lett volna elmondani. Ha ma elolvastatik, nehéz megér-
teni, hogy még 1957-ben is terhelő tételként szerepelhetett. Néhány élesebb, 
személyek ellen irányuló polemikus támadáson kívül a józanság óvatosan le-
halkított hangján szól, tartalma szenvedélyes ugyan, de a mai hivatalos po-
litika álláspontját nem sértené. 1956-ban azonban, s erre műkedvelő politi-
kai tudásom nem számított, többi beszédtársával együtt nyílt hadüzenetnek 
minősült Rákosi rendszere és személye ellen. — A kedves olvasó engedje 
meg, hogy szórakoztatására alant közöljem beszédemet..." 

A Kortárs 1968. 12. száma a készülő életrajzból részleteket közöl. A be-
szédet nem közli, de a fenti önelemzés első három mondatát publikálja. A "Ha 
ma elolvastatik..."-kai kezdődő mondatok "lemaradtak". A szerkesztőség azon-
ban így sem úszta meg botrány nélkül. A folyóirat következő számában Simon 
István főszerkesztő egy meg nem nevezett "levélíró"-nak válaszol és közli, 
hogy többen fejezték ki aggodalmukat amiatt, hogy Déry nem vonta vissza be-
szédét, fenntartja 12 év előtti véleményét, következésképpen nem ért egyet 
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"politikánkkal". Simon István is úgy véli, hogy a beszéd vállalása "csaku-
gyan vitatható", de a közléssel mégis egyetért, hiszen a Déry által ábrázolt 
bajok már mind a múltéi, üéry öniróniával ostorozza magát memoárjában és kül-
földön is hangsúlyozza hűségét rendszerünkhöz. (Simon István: Válasz néhány 
levélre. Kortárs, 1969. 169. 1.) 

Mire azonban az önéletrajz megjelent a Szépirodalmi Kiadónál, nem a szer-
ző és nem is az őt átabotában mentegető főszerkesztő, hanem a névtelenségbe 
burkolózó "levélíró-olvasók" álláspontja kerekedett felül, hiszen az imént 
idézett sorok imígyen módosultak: 

"Már csak magammal számolandó el, hogy a beszédet a Fő utcai fogházban, 
perem bírósági tárgyalásán, megtagadtam. Persze, megismétlem, nem az én dol-
gom lett volna elmondani." 

Ideje hát közzétenni — most már az eredeti bevezető sorok ismeretében 
— Déry Tibor felszólalásának valóban teljes szövegét, a gyorsírással készült 
jegyzőkönyv leiratát, azon befejező bekezdéssel együtt, amelyet Déry még 
1969-ben sem közölt volna. Néhány jelentéktelen elírást, elhallást Déry kéz-
irata alapján javítottunk. 

A Déry beszédében név szerint aposztrofált Révai József akkor az MDP 
Központi Vezetőségének tagja, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, 1953-ig a 
pártot vezető "négyesfogat" egyike, a magyar ideológiai és kulturális élet 
teljhatalmú vezetője. Horváth Márton a beszéd elhangzásakor a Szabad Népnek, 
a párt központi napilapjának szerkesztőbizottságát vezette. Darvas József 
népművelési miniszteri beosztásban volt. 

Losonzy Géza (1917—1957) a magyar kommunista sajtó vezető egyéniségeként 
nemcsak a vita elnökségében foglalt helyet, hanem az eredeti szándék szerint 
egyedül б lett volna a vita vezetője. A már rendkívüli módon kiélezett poli-
tikai helyzetre való tekintettel volt kénytelen megosztani a vitavezetést a 
más felsoroltakkal. Losonczy, aki illegális kommunistaként a háború alatt a 
legális szociáldemokrata Népszava munkatársa volt, a háború után a Szabad 
Nép szerkesztője, majd államtitkár a miniszterelnökségen és az új Népművelé-
si Minisztériumban. 1951-ben tartóztatják le régi barátaival, a "hazai" kom-
munisták csoportjával. 1954-es szabadon bocsátása után hamarosan vezető egyé-
nisége lesz a Nagy Imre köré tömörülő ellenzéki-reformkommunista csoportnak, 
egyik megfogalmazója és szervezője az ún. író-memorandumnak, amiért rehabi-
litációja után újabb súlyos pártfegyelmi büntetéssel sújtják. Beszéde elmon-
dásakor a Magyar Nemzet szerkesztőbizottságának tagja és főmunkatársa (de 
nem főszerkesztője, miként számos helyen tévesen olvasható). A vizsgálati 
fogságban 1957. december 21-én vagy 22-én bekövetkezett halála megakadályoz-
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ta, hogy a Nagy Imre-perben a vádlottak padjára kerüljön, mint a Nagy Imre— 
Losonczy-csoport egyik vezetője. így az sem állapítható meg, hogy az első 
nyilvánosságban először itt közölt beszédét mennyiben inkriminálták a vizs-
gálati szervek. 

Losonczy Géza beszéde nem igényel semmilyen kommentárt. A megértést meg-
könnyítendő közöljük, hogy a beszédben említett Kiss Károly (1903—1983) ak-
kor a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke volt. 

Palmiro Togliatti, az Olasz Kommunista Párt főtitkára 1956. június 17-én 
nyilatkozott a l'Unitában "az SZKP XX. kongresszusán felvetett néhány kér-
désről", amelyet a Szabad Nép csak öt nap múlva, június 22-én közölt jelen-
tős rövidítésekkel. A nyilatkozat teljes szövege azután a pártközvélemény 
nyomására az Anyag- és Adatszolgáltatás című pártfolyóirat 1956. 7. számában 
jelent meg. 

A Szabad Ifjúság a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, a DISZ napilapja volt. 
Acs Lajos akkor a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének titkára, a 
Politikai Bizottság tagja. A beszédben említett miniszterelnök: Hegedűs And-
rás. Losonczy Géza cikke, amelyre hivatkozik, a Szabad Nép 1950. február 5-i 
számában jelent meg Az Operaház legyen a népé címmel. 

Déry Tibor: Az akarom mondani, elvtársak, hogy engem nem zavarnak a köz-
beszólások. (Hosszan tartó, élénk taps.) 

Tisztelt Elvtársak! Néhány megjegyzést szeretnék mondani arról a maga-
tartásról, amelyet ma az értelmiség számára, de elsősorban az írók és újság-
írók számára kötelezőnek tartok. Már most meg akarom jegyezni, hogy az itt 
sorra kerülő néhány gondolatom nem tarthat igényt a népszerűségre. Ismerem 
közéletünknek, főképp értelmiségi életünknek jó néhány vitáját a közelmúlt-
ból és ezeknek összességét, az eddig kialakult képhez volnának megjegyzése-
im. A viták általános irányával, tehát azzal, hogy egészükben bíráló, kriti-
kai élük van, a legteljesebb mértékben egyetértek, de nem értek egyet a bí-
rálat természetével, módszereivel, mondjuk úgy, hogy a mélységével és a ma-
gasságával. Attól tartok, hogy túlságosan is a felületi jelenségeket, kórtü-
neteket támadja és nem fordít elég gondot a lényegre, a kórokozóra. (Taps.) 
Nem teszik fel elég világosan azt a kérdést, hogy végeredményben hogyan ke-
rültünk oda, ahol ma vagyunk. Mi az oka gazdasági bajainknak? Mi az oka lel-
ki bajainknak? Mi az oka, hogy társadalmunk egésze nem érzi jól magát a bő-
rében? Három közkeletű feleletet kapunk ezekre a kérdésekre hivatalos hely-
ről. Az egyik a személyi kultuszról szól, a másik a dogmatizmusról, a harma-
dik a demokrácia hiányáról. De hogyan jöhetett létre a személyi kultusz, ho-
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gyan jöhetett létre a dogmatizmusnak ez a kíméletlen egyeduralma, amely meg-
bénította nemcsak életünket, de gondolkodásunkat is? Mi az oka a demokrácia 
hiányának? Ezeket az okokat kell kutatnunk és egymás közti összefüggéseiket, 
ha azt akarjuk, hogy valami tisztességes eredményre jussunk. Ebből a szem-
pontból nézve mondom azt, hogy vitáink nem elégítenek ki, mert nem elég mé-
lyek és nem elég magasak. 

Hadd előlegezzem itt mindjárt megjegyzéseim elején személyes nézetemet 
arról, hogy melyik az az általános irány, amelyben keresni kell, hogy valami 
tisztes haszonhoz jussunk. Azt hiszem, bajaink kútforrása a szabadság hiá-
nya. (Élénk taps.) Hogy félreértés ne essék, szabadságon én az egyénnek a 
szocialista társadalom kötelességei által korlátozott szabadságát értem. 
(Felkiáltások: "Mi is!" — Taps.) Mind gazdasági, mind érzelmi, mind szelle-
mi területen. Azt hiszem, a baj ott van, hogy társadalmunkban az egyén sza-
badsága nincs arányban társadalmi kötelezettségeivel. (Taps.) Ha egyetértünk 
abban, hogy vitáinkat akár ilyen irányban, vagy más alapvető gondolat irá-
nyában kell kifejleszteni, akkor azon mód szembetűnőbbé válik, hogy hol ej-
tünk hibát, amikor most eszméinket cserélgetjük. Bírálatunk éle majdnem ki-
zárólagosan személyek ellen fordul, akár hangosan kimondjuk a nevüket, akár 
nem nevezzük meg őket, személyek ellen és nem elsősorban gondolatok ellen, 
amelyeket képviselnek. (Közbeszólás: "Összefüggenek!" — Felkiáltások: "Hor-
dozóik!") Tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy egy hibás gondolatot 
úgy lehet a legkönnyebben nyakoncsípni, ha elkapom annak az élő személynek a 
nyakát, amely teljes és többnyire igen tekintélyes testsúlyával kifejezi 
(Derültség.) és alkalmazza ezt a hibás gondolatot. (Derültség és taps.) To-
vábbi megjegyzéseim során magam is kénytelen leszek személyes példákkal il-
lusztrálni gondolataimat. Azt is elismerem természetesen, hogy amíg ezeket 
a hibákat szóban és főképp gyakorlatban megtestesítő személyek a helyükön 
maradnak, addig a politikai bírálatnak az a dolga, hogy a lehető leggyorsab-
ban távozásra bírja őket. (Úgy van! Úgy van! — Élénk taps.) Sőt, tovább me-
gyek, hallottunk és hallani most is olyan hangokat, hogy hagyjuk már abba a 
hibák felhánytorgatását, és hogy építő kritikát kérünk. Ha a szavaknak van 
valami értelmük, akkor én is építő kritikát követelek, amikor a lényeges 
gondolatokra szeretném irányítani a figyelmet, de ennek az építő kritikának 
az égvilágon semmi köze ahhoz, amit ők követelnek. (Úgy van! Úgy van! — 
Taps.) Vannak ezek között az elvtársak között, akik egy évtized óta hibát 
hibára halmoznak, de a rövid két hónapja tartó országos bírálat már megfekszi 
a gyomrukat. (Élénk taps.) Már megálljt kiáltanak, nem szólva azokról, akik 
ha a politikai körülmények ezt megengednék, a legszívesebben az ügyészt és a 
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rendőrséget hívnák. (Úgy van! Úgy van! Taps.) Optimista vagyok abban, elvtár-
sak, hogy ennek az elmúlt rendőrségi korszaknak egyszer s mindenkorra vége 
szakadt, és ha ma egy tisztességes ember a szocialista haza építésében a sza-
vát hallatja, akkor tisztességtelen eszközökkel nem lehet többé elhallgattat-
ni! (Úgy van! Úgy van! — Hosszan tartó, élénk taps.) 

Elvtársak! Én nagyon örülök a tapsnak, de nem fogok a beszédem végére 
érni! (Felkiáltások: Nem baj! Halljuk!) Optimista vagyok abban is, hogy a-
zért azok, akik ma gondolkodásunknak és politikai cselekvésünknek, egyszóval 
a szocialista demokráciának a fő kerékkötői, igen rövid időn belül el fognak 
távozni a színpadról. (Úgy van! Úgy van! — Élénk taps.) (Közbeszólás: Na-
gyon optimista, Déry elvtárs!) De nem vagyok optimista abban, hogy a mögöt-
tük soron következő kisebb kerékkötőktől megszabadulunk-e belátható időn be-
lül. (Taps. ) Amíg bírálatunk szinte fő súlyával személyek ellen, a hibás po-
litikai gyakorlat ellen fordul, és nem vizsgálja meg azt szigorúan marxista-
leninista módszerrel, vajon nincsenek-e eszméink rendszerében is bizonyos 
tévedések, addig óhatatlanul csak azt az egy sovány eredményt fogjuk elér-
hetni, hogy a rosszat egy kisebb rosszal cseréljük fel, és az ország szekerét 
sánta versenyparipák helyett sánta szamarak fogják húzni. (Taps.) Itt, Isten 
látja lelkemet, nem szívesen védem meg mai vezető politikusainkat, de ha azt 
nézem, hogy ki mindenki támadja ma őket, olyanok, akik azelőtt szemöldökrán-
tásra lépegettek és visszatartott lélegzettel figyeltek hátuk minden rezze-
netére, de ma hirtelen elejtik őket, hogy helyükre kerülhessenek, ha ezt lá-
tom, akkor szinte kedvem kerekedik megvédeni a régit ez ellen a csírázó új 
ellen. (Taps.) Szinte-szinte az a meggyőződés kerekedik bennem felül, hogy 
tiszteletreméltóbb a régi tévedés, mint ez az új kapaszkodás. A feladat a-
zonban az, elvtársak, hogy mindkettővel leszámoljunk. (Felkiáltások: Ez az! 
— Élénk taps.) A feladat az, hogy nemcsak az б hibáikat, hanem a magunkéit 
is elemezzük és kigyomláljuk elsősorban azokat a hibákat gondolkodásunkból, 
amelyeket azért követhettünk el a múltban, mert a múltban is csakúgy, mint 
most, túlságosan a felületi jelenségekre függesztettük tekintetünket. Vizs-
gáljuk meg a mai helyzetet. A vitákban részt vevő és az azokat hallgató elv-
társak nem figyeltek fel egy különös körülményre. Nem veszik észre, hogy 
csak azért vitázhatnak, mert, hogy úgy mondjam, felsőbb engedélyük van a vi-
tára. Nem veszik észre, hogy többé-kevésbé önkéntelen protagonistái egy já-
téknak, amelyet nem ők terveztek. (Közbeszólás: Már nem! — Felkiáltás: Túl-
megy a játék a tervezőn!) 1500-2000 ember, nagyjából mindig ugyanazok, az 
egyik vitáról a másikra járnak, és egyik gyűlésen az egyik szakmai réteg, a 
másikon a másik adja ki keservét, és ezzel többé-kevésbé meg is nyugszik, mert 
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visszanyerte szólásszabadságát, bíráló szabadságát és vele együtt reményeit 
is. Puffogtatjuk szavainkat, örömünk telik bennük, mint egy gyermeknek a vá-
sári trombitában, és nem vesszük észre, hogy szavaink szavak maradnak, remé-
nyeink egyelőre meddők, és a gyakorlati tények körülöttünk nemigen változnak. 
(Közbeszólás: Elég baj! — Taps.) Nem tudom magamtól elhárítani a gyanút, 
hogy mindez egy jól átgondolt lélektani terv keretében engedélyeztetik és 
támogattatik, mert ha a hazánkban túlságosan megnőtt a gőz nyomása, akkor ki 
kell nyitni egy szelepet. Megkaptuk a szólásszabadságot egy-egy óvatosan el-
helyezett fék segítségével, és most már lecsillapulva, sőt tetszelegve hall-
gatjuk a saját hangunkat, köröskörül az országban azonban nagyjából minden 
marad a régiben. Nem hozok fel példákat, erről a jelenlevők mindegyike a ma-
ga szakmájában többet tudna, de mi lehet ennek mégis az eredménye? Az, hogy 
a cselekvés elsőszülöttségi jogát eladjuk egy-egy jó szónoklat lehetőségé-
ért. (Taps.) Vizsgáljuk csak meg, hogy milyen eredményre jutunk, ha szemé-
lyeken keresztül mérjük le a mögöttük álló gondolatokat. A magam területéről 
veszem a példákat, egyrészt mert itt ismerem legjobban a szereplő személye-
ket, a legjobban az anyagot és ugyanakkor a legjobban a magam reakcióit az 
eseményekhez. 

Révai, Darvas, Horváth Márton elvtársak példáit vizsgálom. Előre kell bo-
csátani, hogy bár teljes szókimondással és őszinteséggel fogok beszélni, 
nincs bennem ellenük irányuló semmiféle személyes indulat, legfeljebb egy 
régvolt indulat emléke, de túlságosan el vagyok foglalva a magam munkájával, 
hogysem időt fordíthatnék ilyesfajta emlékekkel való bíbelődésre. Abban a 
majdnem indulat nélküli állapotban tehát, amelyben ma velük kapcsolatban le-
ledzem, milyen vélemény, milyen ítélet alakult ki bennem a múlt, jelen és 
jövőbeni szereplésüket illetően? 

Horváth Márton elvtárs az elmúlt esztendők során gyakran változtatott 
pozíciót az irodalompolitika, sőt a politika vonalán. Szándékosan mondok po-
zíciót és nem véleményt, mert nem ismerem Horváth Márton elvtárs véleményét 
az általa képviselt véleményekről. (Zaj.) Horváth Márton elvtárs az utóbbi 
évek során több alkalommal abba a gyanúba keveredett, hogy úgynevezett jobb-
oldali nézeteket vall, és ilyen alkalmakkor rendkívüli elismeréssel szólt az 
én munkásságomról. A közbeeső alkalmakkor azonban, amikor úgynevezett balol-
dali pozíciót foglalt el, a legélesebb, szinte becsületbevágó és már-már 
személyes biztonságomat veszélyeztető támadásokat intézett ellenem. (Közbe-
szólás: Milyen esetben?) Nem hallottam a -közbeszólást! (És most?) Az előbbi-
re közismert arisztokratizmusomnál fogva nem idézek példát, az utóbbira pe-
dig csak az ismert decemberi párthatározatot említem meg tanúnak, amelynek 
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létrejöttében és kidolgozásában Horváth Márton elvtársnak tudvalevőleg sze-
repe volt, és amely nyilvánvalóan egy irodalmi Rajk-pernek készítette elő a 
talajt. (Úgy van! Úgy van! — Taps. — Közbeszólás: Miért van ez még ma is 
érvényben? — Micsoda? Horváth Márton vagy a határozat? — Derültség. — Mind 
a kettő!) Szerencsére a szovjetunióbeli és a külpolitikai események ennek a 
szép tervnek útját állták. Ha nincs a XX. kongresszus — Déry, Zelk és társai, a 
párthatározat sommásan így nevezett bennünket a Rajk és társai példájára — , 
mondom, ha nincs XX. kongresszus, akkor nem tudom, hogy ma hol van a la-
kóhelyem. (Közbeszólás: Vácon! Kistarcsán!) De XX. kongresszus szerencsére 
volt. Amikor azonban Horváth elvtársat az írószövetség áprilisi taggyűlésén 
több írótársam meginterjúvolta arról, hogy vajon mi lehet az oka nézetei haj-
lékonyságának, akkor Horváth elvtárs azt felelte, hogy б a Központi Vezető-
ségnek tagja, és az a kötelessége, hogy a párt mindenkori határozatát képvi-
selje. (Zaj.) Mit lehet erre felelni, elvtársak? Nem szándékom a válasz jó-
hiszeműségében kételkedni. Ha a párt megváltoztatja álláspontját, és akár 
többször is egymás után, akkor a központi vezetőségi tagoknak, a többi párt-
hivatalnokoknál és az egyszerű párttagoknál fokozottabb mértékben kötelessé-
gük, hogy képviseljék és megvédjék a párt mindenkori álláspontját. Még akkor 
is, ha történetesen nem értenek vele egyet. Mi következik ebből? Nyitva ha-
gyom a kérdést általános elvi síkon, de megfelelek rá in concreto: Horváth 
Márton elvtárs jelen és jövő szerepét illetően nincs benne bizalmam. (Felki-
áltások: Nekünk sincs. — Pisszegés.) Pontosan, személy szerint, teljesen 
korrektnek tartom magatartását, de mint íróra nem merném rábízni az irodalom 
ügyét. (Taps.) Úgy hallom, hogy Horváth Márton elvtárs a múlt héten az író-
szövetség vezetőségi ülésén önbírálatot mondott. Én magam nem hallottam, 
mert nem voltam jelen, és itt zárójelek között közölnöm kell az elvtársak-
kal magyarázatképp, hogy a decemberi párthatározat óta nem veszek részt az 
írószövetség munkájában, nem tekintem magam az írószövetség tagjának mindad-
dig, míg elégtételt nem kapok a párthatározat megalázó tévedéseiért. (Élénk 
taps.) Mondom, nem voltam jelen, de úgy hallom, Horváth Márton elvtárs funk-
cióját kötötte ahhoz, hogy az irodalomról vallott nézeteit képviselni tud-
ja... Tegyük föl, Horváth Márton elvtárs továbbra is benne marad a Központi 
Vezetőségben és a párt nem fogadja el nézeteit. Mi történik akkor? Minthogy 
pártfunkcióról nem lehet lemondani, Horváth Márton elvtárs kénytelen lesz 
továbbra is képviselni a pártvezetőség régi álláspontját, vagy esetleg egy 
új, még baloldalibb, még merevebb álláspontot. 

Elvtársaim! Tisztelt Barátaim! Nem veszik itt észre, hogy valami szemé-
lyen kívüli, valamilyen szerkezetbeli hiba akadt a kezem közé? Mi ez a hiba? 

95 



Vagy vegyük Révai elvtárs esetét. Ha Horváth Márton elvtársban — szemé-
lyi jóhiszeműségét feltételeztem — nem lehet bizalmunk, mert gyakran változ-
tatja álláspontját, akkor Révai elvtársban azért nem bízhatom meg, mert túl-
ságosan hű önmagához. (Hollós Ervin: Bízunk Révaiban és a pártban! Ne rágal-
mazza a pártot! — Hosszantartó, nagy zaj. — Halljuk! Halljuk!) 

Huszár Tibor: Kérem, elvtársak!... (Hollós Ervin: Nem engedjük a párt 
vezetőit lejáratni!) Kérem az elvtársakat, hogy hallgassák meg Déry elvtár-
sat! (Taps.) 

Déry Tibor: Elvtársak, én az elején azt mondtam, hogy engem nem zavarnak 
a közbeszólások. Valóban nem zavarnak. (Közbeszólás: De minket zavar ez a 
beszéd. — Hollós Ervin: Bennünket ez zavar! Meg lehet felelni. — Közbeszó-
lás: Magának mi köze az újságíráshoz? — Nagy zaj és állandó közbeszólások. 
Felkiáltások: Éljen Déry! Taps, majd ütemessé váló élénk taps és felkiáltá-
sok: Halljuk Déryt! Hollós menjen ki!) 

Tánczos Gábor: Engedjék meg, kedves elvtársak, hogy a Petőfi Kör vezető-
sége nevében egy egészen rövid megjegyzést tegyek. Meg szeretném kérni az 
összes jelenlévő elvtársakat, (Zaj és közbekiáltások.) ... fontossági sor-
rendet nem téve..., hogy hagyjuk Déry elvtársat... (Nem engedjük Révait! — 
Nagy zaj.) 

Csak egy kérdésem lenne. A jelenlevő hatezer elvtárs kívánja-e, hogy mai 
vitánkat folytassuk? (Igen!) Én kívánom, a Petőfi Kör vezetősége kívánja, 
éppen ezért hagyjuk végigbeszélni zavarás nélkül Déry elvtársat, mint ahogy 
végig hagyunk beszélni zavarás nélkül bárkit. (Élénk taps.) Déry elvtárs le-
het, hogy úgy bírálja Révai elvtársat, ami sokaknak nem tetszik, mindenkinek 
jogában van ezt a kritikát visszautasítani. De mindenkinek jogában van Ma-
gyarországon mindenkit irodalmi, kulturális kérdésekben a jelen esetben, a-
mikor a sajtó problémáiról van szó, megbírálni. (A pártvezetőség határozatát 
nincs joga! Halljuk Déryt!) Javaslom, adjuk vissza a szót zavartalanul Déry 
Tibor elvtársnak! (Élénk taps.) 

Déry Tibor: Elvtársak! Én a közbeszólásokhoz a következő megjegyzést te-
szem: én igen élesen, de igen tisztelettudóan bírálok személyeket, ettől ma-
gamat nem hagyom eltéríteni. (Élénk taps.) Tag vagyok, a kommunista párt 
tagja, és jogom van a bírálatra. (Úgy van! Úgy van!) Jogom van arra, hogy 
megbíráljam Révai elvtársat vagy bárki mást, ugyanúgy, mint ahogy Révai elv-
társnak joga volt és joga van ahhoz, hogy engem megbíráljon. (Úgy van! — 
Taps. — Sztálint szabad bírálni, Révait nem?) Itt nincsenek rangkülönbsé-
gek, rangfokozatok, hogy X bírálhatja Y-t, de Y nem bírálhatja X-et. (Úgy 
van! — Taps. — Hollós menjen! — Taps. Állandó zaj.) 
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Elvtársak! Én tehát változatlanul fel fogom olvasni Révai elvtársról szó-
ló bírálatomat, úgy, ahogy azt megírtam. Arra kérem azokat az elvtársakat, 
akik nem értenek velem egyet, hogy ne csak közbekiáltásokkal mondják meg a 
véleményüket, hanem jöjjenek fel ide a pódiumra, indokolják meg, hogy miért 
nincs igazam. (Taps.) Tehát folytatom. Mondom, hogy Révai elvtársban azért 
nem bízhatom meg, mert túlságosan hű önmagához. Vaskövetkezetességgel tart 
ki hibái mellett. (És marxista meggyőződése mellett! Szektáns meggyőződése 
mellett!) Nem feladatom itt Révai elvtárs írói arcképének megfestése, de tu-
dom, hogy még ma is sokan vannak, akiket lefegyverez gondolkodásának bizo-
nyos tagadhatatlan nagyvonalúsága és erőszakos bája. Helyénvalónak tartom 
felhívni a figyelmet arra, hogy gyakorolt politikusi munkája mindkettőt nél-
külözi. Mit tartsunk az olyan politikusról, akinek keze munkája csak gondo-
latainak fonákját valósítja meg? Mit tartsunk az olyan kommunistáról, aki a 
valóságot rosszul ismeri? Művészetről, irodalomról, kultúráról beszélek, te-
hát arról a területről, amelyen Révai elvtárs a szemünk láttára működött. 
Állítom, hogy Révai elvtárs nem ismerte a magyar valóságot. (Bizonyítsa be!) 

Huszár Tibor: Kérem az elvtársakat, hogy türelemmel hallgassuk... (Köz-
beszólás: Öt-hat embert kivéve úgy hallgatjuk! — Megígérte, hogy tisztelet-
tudó lesz!) 

Déry Tibor: Megígértem, elvtársnő! Ez az állításom, hogy valaki nem is-
meri a magyar valóságot, ez becsületbe vágó? (Közbeszólás: Nem! Csak nem fe-
di a tényeket!) Állítom, hogy nem ismerte a kortársi magyar irodalom lehető-
ségeit és bennük azokat az erőket, amelyek az б erőszakos beavatkozása nél-
kül a saját jószántukból a szocializmus érdekében sorakoztak volna fel. Ál-
lítom, hogy Révai elvtárs gyakorlati munkája különbözött elméleti fejtegeté-
seitől. Állítom, hogy Révai elvtárs felelős a magyar irodalomnak és művészet-
nek azért a fokozatos elsorvasztásáért, amely a fordulat évében, 1948-ban 
kezdődött és egészen a legutóbbi időkig tartott, (ügy van! Úgy van! — Taps.) 

Helyénvaló volna, ha végre leszámolnánk egy tetszetős áligazsággal is, 
amellyel a dogmatizmus, a nemzeti önérzetet bujtogatva, állandóan hátbatámad-
ja az igazságot. Kétségbevonhatatlan gazdasági és szociális eredményeink min-
tájára úgynevezett fiatal irodalmunk úgynevezett eredményeire hivatkozik. 
Véleményem szerint irodalmunk nem fiatal, mert már van vagy 800 esztendős. 
Azt tartom továbbá, hogy annak az irodalmi korszaknak, amely felszabadulá-
sunk után kezdődött, és amelynek a fiatal irodalmunk nevet adják, állítom, 
hogy nincsenek eredményei. Ha mégis megszületett ebben az időben egy-egy jó, 
sőt kiváló mű, az nem irodalompolitikánk következtében, hanem annak ellenére 
jött létre. (Úgy van! Úgy van!) Egyébként pedig eredmények dolgában úgy ál-
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lünk, hogy ha — tegyük fel — egy képzeletbeli utazó bármelyik régebbi kor-
szakunkból mai irodalmunk művei közé érkeznék, körülbelül úgy érezné magát, 
mintha Gulliver az óriások birodalmából közvetlenül a törpék országába ér-
keznék. A helyzet annyiban is hasonló, hogy most is, mint annak idején Lil-
liputban, kizárólag arról vitáztatnak bennünket, hogy vajon a tojást a he-
gyesebb végén vagy a vastagabb végén kell-e feltörni? Irodalmi politikánk 
szinte tévedhetetlen biztonsággal támadta a gyakorlatban mindazt, ami jó még-
is született abban a korszakban, és támogatta — bár olykor alig rejtett meg-
vetéssel — mindazt, ami silány. Közismert dolog, hogy mások, érdemesebbek 
között, Révai elvtárs engem is támadott. Álszemérem volna ezt elhallgatni, 
de noha évekre kiütötte kezemből a tollat, ma már — mint említettem — 
nincs bennem személyes indulat ellene. Ma már csak mosolyogva gondolok visz-
sza arra, hogy amikor külföldön irodalompolitikánk közbelépésére egyetlenegy 
könyvemet nem lehetett kiadni — az egy Németország kivételével, egyébként a 
helyzet még ma is változatlan — , mondom, hogy amikor könyveimnek minden kül-
földi kiadását hivatalosan megakadályozták, akkor Kínában megjelent könyv 
alakban Révai elvtársnak a Feleletről szóló több ív hosszú bírálata. (De-
rültség. ) Maga a regény persze nem. Ennek a módszernek az irodalompolitiká-
ban... (Zaj. ) A magam nevében bejelentem, de azt hiszem, hogy írótársaim, az 
egész magyar irodalom nevében is megtehetem, hogy ezt a fajta, ilyen fajta 
irányítást többé nem fogadunk el. (Közbeszólások: Nem ám! — Taps.) Révai 
elvtársban tehát nincs bizalmam, a fent mondottakat egy mondatban összegezve 
azért nincs, mert nem alkuszik, mondhatnám úgy is, hogy azonosítja magát té-
vedéseivel . 

Más a helyzet Darvas elvtárssal. Ha egyéni érzelmeimre hallgatok, hármuk 
közül őt terhelném meg a legnagyobb felelősséggel. Révai elvtárs, Horváth 
elvtárs is elsősorban politikusok. (Közbeszólás: Maga mit vállal?) 

Tánczos Gábor: Az ilyen közbeszólókat ki fogjuk vezetni. 
Huszár Tibor elnök: Nagyon kérem a közbeszóló elvtársakat, tartózkodja-

nak a közbeszólásoktól. Mindenkinek lehetőséget fogunk adni arra, hogy ki-
fejtse álláspontját. (Közbeszólások: Idő!) 

Déry Tibor: Tegye fel a kérdést, elvtárs, hogy kívánnak-e tovább meghall-
gatni. Tessék megkérdezni. (Halljuk! Halljuk!) 

Tehát Révai elvtárs és Horváth elvtárs elsősorban politikusok, Darvas 
elvtárs azonban mindenekelőtt író, akármennyit politizált is életében; és 
minthogy író, hármuk közül б tudja a legpontosabban, vagy neki kellene a 
legpontosabban tudnia, nemcsak agyvelejével, de zsigerével, bőrének minden 
pórusával is, hogy mi forog kockán. Ha író, tudnia kellene. Meggyőződésem 
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szerint tudta is, és mindvégig ez ellen a tudása ellen cselekedett. Valameny-
nyi népművelési miniszterünk közül Darvas elvtárs hozta a legnagyobb csaló-
dást a magyar irodalomra. Kétféle érdeket igyekezett szolgálni: az irodalom 
és a politika érdekeit, amelyek az elmúlt évtizedben megint csak nem voltak 
azonosak, és megint csak a politika hibája, hogy nem lehettek azok, és ami-
kor lelkiismerete a kettő kereszttüzébe került, akkor mindig a meggyőzőbb 
hatalommal rendelkező politika javára döntött. Mint általában azoknál, akik 
két urat szolgálnak, döntései, egész magatartása az állandó lelkiismeretfur-
dalások nyomát viselték. Sajnos, Darvas elvtárs beérte ezzel, és nem tudta ma-
gát rászánni arra, hogy levonja belőlük a kézenfekvő következtetést. Végig-
gondolva írói pályáján, amelynek természetesen csak részleteit, a nyilvános-
ság elé kerülő töredékeit ismerem, úgy látom, hogy ennek a pályának minden 
szabad szemmel látható részlete, Darvas elvtárs minden cikke, beszéde, sőt, 
ezen belül szinte minden mondata ennek a szerencsétlen kétlakiságnak a jegyé-
ben született. író lévén, emlékeztetni szeretnék arra, hogy én a felsorolt 
három példáról mindig személyes véleményemet, egyéni ítéletemet mondtam, te-
hát író létére — és hozzáteszem: kommunista író létére — nem tagadhatom meg 
bizonyos együttérzésemet ezzel az emberi konfliktussal, bár meg kell állapí-
tani, hogy szerintem mind ez ideig nem jutott el... egy írószövetségi önbí-
rálattal nem lehet megvásárolni a katarzist. 

Tisztelt Elvtársak! Miért hoztam fel és miért időztem olyan sokáig név 
szerint megnevezett személyeknél, holott megjegyzéseim elején éppen azt ki-
fogásoltam vitáinkban, hogy túlságosan is a külszínhez, azaz egyes személyek-
hez, egyes eseményekhez tapadunk? Példának hoztam fel e három elvtársról al-
kotott véleményemet, annak bizonyítására, hogy az egyes személyeket, az egyes 
eseteket tárgyaló bírálat önmagában nem elegendő és nem helyettesítheti azt 
az átfogó, a jelenségek lényegét kutató kritikai gondolkodást, amelyre ok-
vetlenül szükségünk van, ha ki akarunk lábalni mai süppedékes helyzetünkből. 
Mert végeredményben mit találtam a személyi példák vizsgálatánál? Van itt, 
akitől azért vontam meg bizalmamat, mert túl gyakran változtatja nézeteit és 
álláspontját, van, akitől azért, mert túl mereven ragaszkodik általam téves-
nek ítélt meggyőződéséhez, van, akiben azért nem bízom, mert maga sem bízik 
magában. Három különböző eredmény, amelyeknek nincs semmiféle közös vonásuk, 
és amelyekből legfeljebb egyéni, emberi hibákra vagy erényekre következtet-
hettem, de nem jutok egy lépéssel sem messzibbre abbeli igyekezetemben, hogy 
felfedjem közös bajaink eredőjét. Teljesen nyilvánvaló számomra, elvtársak, 
amikor ezt a mi sokat szenvedett országunkat nézem, és amikor összehasonlí-
tom azt, ahol ma vagyunk, azzal, ahol lehetnénk, amikor egyfelől a nép sebe-
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it, másfelől erejét vizsgáljuk, teljesen nyilvánvaló akkor számomra, elvtár-
sak, hogy jelenlegi gyakran áldatlan, gyakran nyomorúságos állapotunkat csak 
kis részben köszönhetjük emberek tévedéseinek. Ez is szerepet játszott termé-
szetesen, és nincs sürgősebb dolgunk, mint ezektől a konok tévedőktől megsza-
badulni. (Taps.) De meggyőződésem, hogy a nemzet nagy többsége és pártuk túl-
nyomó nagy többsége egészséges, tisztességes, életerős emberekből és asszo-
nyokból áll, akik mai hányattatásaikat semmi másnak nem köszönhetik, mint 
hogy nem tudnak velük bánni. Meg kell keresni szocialista rendszerünkben a-
zokat a hibákat, amelyeknek következményeképp nemcsak a vezetés él rosszul a 
hatalmával, hanem mi magunk sem tudunk egymással bánni azzal az emberséggel, 
amelyet egymástól megérdemlőnk. Szerkezetben hibákról van itt szó, amelyek 
szükségtelenül megnyirbálják az egyén jogait és feleslegesen növelik terheit. 
Mint író szólok ezekről a dolgokról, akinek egyetlen témája és az anyaga az 
ember. Az én elégedetlenségem és az én bírálatom akkor kezd működni, amikor 
boldogtalannak látom az embert. Nem vagyok közgazdász, nem vagyok politikus 
és nem ártom magam egyik mesterségbe sem, de az emberszeretetem politizál. 
Abban a pillanatban jelzéseket és figyelmeztetéseket ad le, egyre hangosab-
ban és szenvedélyesebben, amikor szeretetem és mesterségem tárgya, az ember, 
szükségtelenül szenvedni kezd. (Taps.) Szocializmust akarunk teremteni ebben 
a mi hazánkban, és eközben megtörténik az a példátlan eset, hogy éppen azt 
felejtjük ki, sőt, vonjuk ki a rendszerünkből, ami pedig a szocializmus a-
lapja: az emberben való bizalmat. (Taps.) A mai vezetésnek talán legsúlyo-
sabb hibája, hogy nem bízik az emberben, nem bíznak bennünk, a bizalmatlan-
ságra építik gondolkodásukat, módszereiket, gyakorlatukat, lebecsülik azok-
nak az embereknek értelmi képességeit, akikkel meg akarjuk teremteni a szo-
cializmust, nemcsak a tisztességüket, hanem az igazságérzetüket, egyszóval a 
nép erkölcsi erejét, a gondolkodásra és az alkotásra való képességeit is. Mi 
lehet erre a felelet? Az, hogy megfelelünk ennek a várakozásnak. Az, aki 
rosszat vár az embertől, az rosszat kap, a bizalmatlanságra természetes em-
beri védekezés méltónak mutatkozni rá, ha tolvajnak tartasz, hát akkor majd 
az leszek. De mi, elvtársak, akik eredendően bízunk az emberben, bízunk né-
pünkben és hazánkban, és bízunk a magunk teremtő erejében, nekünk most az a 
dolgunk, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek között az ország 
megfogyatkozott élet- és munkakedve új erőre kap, a munkásságé csakúgy, mint 
a parasztságé, és a mienk, az értelmiségé. Ennek egyetlen módja, hogy gon-
dolkozzunk, gondolkodásunkban pedig az első lépcső a bírálat. Bírálat termé-
szetesen az élő személyekről, akik rosszul végzik a dolgukat, de bírálata az 
eszméknek is, amelyek rossz munkájukat lehetővé teszik, sőt, néha egyenesen 
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kényszerítik őket a rossz munkára. A személyekről szóló bírálatukban arra 
kérem az elvtársakat, hogy legyenek arányosak és méltányosak. Közemberein-
ket, azaz párt- és kormányhivatalnokainknak túlnyomó nagy részét ne terhel-
jük meg azzal a felelősséggel, amely elsősorban a vezető réteget illeti meg. 
(Taps.) Ne szedjünk megint ártatlan áldozatokat, és a vezetőség bírálata 
közben se feledkezzünk meg arról, hogy közülük sokaknak csak a beletörődés 
a vétkük, az, hogy jobb meggyőződésük ellenére vélt kötelességükből vagy hű-
ségből egy rosszabb meggyőződés szolgálatába szegődtek. (Taps.) Abban a lel-
kiállapotban, amelyben nagy, országos bírálatunkat végig kell vinni, a re-
mény és a gyanú, a bizalom és az éberség között mi az emberben való bizalom-
ból induljunk ki, ahogy szocialistához illik. (Taps.) Bizalomból, mondom, 
ami azonban nem tűri el, hogy bekössék a szemét. (Taps.) Gondolkodásunknak 
teljes frontját pedig fordítsuk elveink és eszméink felé, ezeknek tüzetes 
kivizsgálására és ellenőrzésére gyűjtsük össze erőinket. A szocializmus alap-
ján állunk, jogunk van erre. A szólásszabadság, amelyet most kaptunk, jelent-
sen most elsősorban gondolkodási szabadságot, és igyekezzünk most megvédeni 
mindkettőt akkor is, ha esetleg újabb kísérletek történnének elfojtására. Az 
elmúlt években az a gyakorlat alakult ki, hogy rendszeresen megismétlődő i-
dőközökben, mint egy-egy karlsbadi kúrában, amely a könnyebb emésztést hiva-
tott elősegíteni, fentről kijelölték az ország számára, a párttagság számá-
ra, hogy min gondolkodhatunk, mit bírálhatunk. Az a gyanúm — említettem már 
— , hogy most is egy ilyen lélektani elterelést akarnak velünk végrehajtani, 
de az elvtársak ne feledkezzenek meg arról, hogy az egyszer már elnyert sza-
badságot megtartani könnyebb, mint az elveszettet újra megszerezni. Minden 
erőnkkel ragaszkodnunk kell ahhoz a törvény szerint kijáró szocialista jo-
gunkhoz, hogy rendünkön belül megfontolt, higgadt, lelkiismeretes bírálatunk 
elé vonhassunk mindent, amit arra érdemesnek, mindent, amit szükségesnek, 
odavalónak tartunk. Körömszakadtáig védjük meg ezt a jogunkat, semmilyen po-
litikai manőverrel, frázissal ne engedjük elütni, mert ez az első feltétele 
annak, hogy tévedéseinket kiigazítsuk, mulasztásainkat pótolhassuk és meg-
teremthessük az ember számára azt a gazdasági és szellemi szabadságot, amely 
szocialista hazánkban megilleti. E nélkül a szabadság nélkül az élet egy fa-
batkát sem ér. (Taps. ) 

Tisztelt Elvtársaim! Kedves Barátaim! Mi itt most a DISZ Petőfi-körében 
vitatkozunk az ifjúság vendégeiként. Nem szeretem a szónoki fordulatokat és 
nem ilyesféle hatásra pályázom, amikor azt mondom, hogy bízom az ifjúságban. 
Arra kérem a fiatalokat, a magyar ifjúságot, ne feledkezzék meg elődjéről, a 
márciusi ifjúságról. (Élénk taps.) 48-as ifjúságnak szoktuk nevezni. Azt sze-
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retném, elvtársak, ha volna egy 56-os ifjúságunk is, amely e nemzetnek se-
gítségére lenne a jövő meghódításában. (Élénk, majd ütemessé váló taps.) 

M 

( . . . ) 
Losonczy Géza: Elvtársnők! Elvtársak! Abban a szerencsés helyzetben va-

gyok, hogy mondanivalóim java részét elmondották már itt mások. Ennek elle-
nére engedjék meg, hogy részben a mai vitához egynéhány megjegyzést tegyek, 
részben pedig a vita tulajdonképpeni tárgyával kapcsolatban elmondjak egy-
két gondolatot, amit elmondtam volna mint vitavezető, és úgy is, mint e vita 
egyik felszólalója. 

Minek tulajdonitható még az a Petőfi Kör történetében is szokatlanul 
nagy érdeklődés, amely a jelenlegi vita iránt megnyilvánult? A vita tárgyá-
nak vagy talán az előadók személyének, vagy talán valamilyen más körülmény-
nek? Azt hiszem, hogy a vita iránti szokatlanul nagy érdeklődés elsősorban 
a jelenlegi helyzettel magyarázható, az általános helyzettel és ezen belül a 
tájékoztatás és a sajtó helyzetével, amely egyben kifejezője annak, hogy hol 
tartunk jelenleg a XX. kongresszus szellemének megvalósítása útján. Az itt 
felmerült kérdések politikailag alapvetően tisztáztak egy kérdést, amelyet 
ennyire élesen az én tudomásom szerint nem vetettek még fel a Petőfi Kör ed-
digi vitáin, ez pedig az elmúlt hat-nyolc esztendő periodizálásának kérdése. 
Hogy 1949 és 1953 között pártunk egy hibás és szektás úton járt, erről be-
szél a mindeddig közzé nem tett júniusi határozat. Ugyanakkor az, hogy 1953 
júniusa óta a XX. kongresszusig egységes volt-e az utunk, folyamatos és tö-
retlen volt-e a júniusi út, mint hallottuk nemegyszer állítani, vagy pedig 
ezen az úton törést jelentett 1955, arra vonatkozóan itt, ezen a vitán hal-
lottunk először világos és félreérthetetlen állásfoglalást. Ha nem látjuk 
1955 szerepét a maga valóságában, tehát mint törést a júniusi úton és egy o-
lyan fordulatot, amely tartalmazta 1949—1953 restaurációjának igen lényeges 
elemeit, akkor lényegében nem tudjuk világosan áttekinteni a mögöttünk lévő 
periódust, és ennek következtében nyilvánvalóan nem tudnók helyesen felmérni 
az előttünk lévő feladatokat sem. Az az éles és kemény bíráló hang, amelyet 
Déry Tibor elvtárs ütött meg itt, azt hiszem, feltétlenül jogosult mindazok-
nak a szemében, akik az elmúlt évek valóságos kultúrtörténetét ismerik és e-
zen belül azt a sorsot, amely más írókkal, igen számos íróval együtt Déry 
Tibor elvtársnak is osztályrészül jutott. Lehet beszédének és felszólalá-
sának egyik-másik részével nem mindenben egyetérteni, de hogy ez a felszóla-
lás egy író részéről, aki a nyilvánosságtól és ezen belül is a sajtónyilvá-
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nosságtól őt és a magyar kultúrát érintő kérdésekben jó öt esztendeje el 
volt zárva, annak erkölcsi jogosultságát kétségbe vonni nem lehet. Foglaljon 
— ismétlem — bárki bármiképpen állást ehhez a beszédhez, én a magam részé-
ről minden lényeges pontjában egyetértek ezzel a felszólalással. (Élénk 
taps.) Megvallom, számomra szubjektíve mindig jólesik, valahányszor elvtár-
saink, vezető funkciót betöltő elvtársaink részéről hallja az ember azt, 
hogy nincs olyan erő, amely vissza tudná rántani politikánkat, a pártot a 
XX. kongresszus előtti periódusba. Jólesett hallanom ezt ugyancsak a Petőfi 
Kör rendezésében történt régi harcosok és fiatal értelmiségiek találkozóján 
Kiss Károly elvtárstól, és azt hiszem, hogy minden ilyen kijelentésnek meg-
van a maga pozitív értéke, és hiba volna ezt nem értékelni eléggé. Nekünk a-
zonban az elmúlt hat-hét év tapasztalatai alapján, amikor a párt nemcsak el-
indult a júniusi úton és ért el eredményeket ezen az útón, hanem bizonyos 
visszahúzó erők hatására megállt és visszafordult ezen az úton, az 1949— 
1953-as, már a júniusi határozat által elítélt periódushoz, hibákhoz, azt 
hiszem, hogy az volna elsősorban a teendő, és minden kérdést, így a sajtó és 
tájékoztatás kérdését is elsősorban abból a szempontból kellene vizsgálnunk, 
hogy mi nyújt biztosítékot az illető területen maximálisan egy újabb szek-
tás, sztálinista restauráció ellen. (Úgy van! Úgy van! — Taps.) Ha megvizs-
gáljuk az 1953 júniusa és 1955 tavasza közti periódust, akkor a megállás, 
illetőleg a törés igen számos forrása és oka közt, azt hiszem, különös hang-
súllyal megállapíthatunk két elemet, két tényezőt. Az egyik az, hogy 1953 
júniusa után nem történt meg éppen azért, mivel a dogmatizmus kellőképpen 
nem volt felszámolva, noha óriási csapást mért rá a júniusi határozat, a so-
ron lévő elvi problémák, a gazdasági élet, a kulturális élet, a bel- és kül-
politika elvi kérdéseinek megfelelő tisztázása. Másrészről, hogy június sor-
sát nem sikerült eléggé letenni a párttagság százezreinek és a dolgozó nép 
millióinak kezébe. Ezeket a tényezőket, elemeket is számba kell vennünk, a-
mikor arról van szó, hogy hogyan szilárdítsuk meg június szellemét és a XX. 
kongresszus szellemét, most, ebben a periódusban, hogyan tegyük a XX. kong-
resszus szellemét véglegessé és visszavonhatatlanná. E szempontból kívánnék 
a sajtó és tájékoztatás néhány problémájáról szólni. 

Konkrét példákkal illusztrálták előttem, és ebben a tekintetben semmiféle 
vita nem volt, egyetlenegy felszólaló és egy másik felszólaló között sem, 
hogy a tájékoztatás állapota a mai sajtóban messzemenően nem kielégítő, sem 
belpolitikai, sem külpolitikai, sem pedig gazdasági és kulturális tekintet-
ben. Én nem akarom ezeknek a példáknak számát tovább szaporítani, inkább egy 
szempontot szeretnék az elmondottakhoz hozzátenni: nem kielégítő morálisan 
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sem. Engedjék meg, hogy erre vonatkozólag egy-két példát említsek. Itt van 
a Nagy Imre-kérdésnek a sajtóban való tárgyalása 1955 folyamán. Tagadhatat-
lan, hogy pártunkon belül ma is vannak nézeteltérések ennek a kérdésnek a 
megítélésében, bár az is vitathatatlan, hogy a XX. kongresszus óta mind szé-
lesebb és szélesebb rétegek vélnek tisztábban látni, vagy látnak valóban 
tisztábban ebben a fontos problémában. Én most nem is a kérdés érdemi ré-
széhez akarok hozzászólni, de mindenképp fel akarom vetni a sajtómorál, a 
sajtóerkölcs szempontjából azt, hogy lehetséges-e, helyesebben erkölcsös-e 
támadni valakit anélkül, hogy meghallgatnók és véleményének, védekezésének 
ugyanolyan nyilvánosságot biztosítanánk, mint az ellene elhangzott támadá-
soknak. (Úgy van! Úgy van! — Élénk taps. — Közbeszólás: A Központi Vezető-
ség sem hallgatta meg! — A jelenlegi körülmények közt hogyan lehetséges a 
Rajk-per? Ezért kell, hogy a gyilkosok...) 

Vitás kérdések merültek fel itt a párt és a népfront, a szövetkezet-fej-
lesztés, a nehézipar fejlesztése és más kérdésekben. Egyesek, akik figyelem-
mel kísérték a sajtót, úgy mondják, hogy Nagy Imre személyét és politikáját 
még az áprilisi határozaton messze túlmenően támadta a pártsajtó és nem 
pártsajtó az 1955-ös év folyamán. (Úgy van!) De miért nem lehet eleget ten-
ni a sajtóerkölcs és a nép ama követelésének, hogy hallgassák meg ebben a 
kérdésben Nagy Imrét is, mivel kétségtelen, hogy anélkül... (Úgy van! Úgy 
van! — Élénk, majd ütemessé váló taps. — Ütemes felkiáltások: Vissza a 
pártba! — Percekig tartó taps és ütemes felkiáltások: Vissza a pártba! Hosz-
szan tartó, nagy zaj. Élénk taps. — A karzaton felállnak az emberek. Nagy 
zaj. - Halljuk! Halljuk!) 

Felvetődik az a kérdés, hogy annak idején, amikor a Központi Ellenőrző 
Bizottság Nagy Imre elvtárs kizárását elhatározta, az erről az elhatározás-
ról szóló közlemény miért nem jelent meg a párt központi lapjában, miért 
kellett neki megjelennie a Pártépítés című folyóiratban. (Közbeszólás: Rossz 
a lelkiismeretük!) 

Ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban szeretném egészen röviden megemlíte-
ni a Szabad Népben 1956. április 15-én megjelent A pártdemokrácia fejleszté-
séért című cikk egyes részleteit, amelyben anélkül, hogy idéznének a szóban 
forgó elvtársaktól, megbélyegzik őket, mint olyanokat, akik a XX. kongresz-
szus utáni taggyűlésen pártellenes felszólalásokat mondottak, azzal, hogy 
céljuk nem az építő bírálat, hanem zavarkeltés és hisztéria volt. (Közbe-
szólás: Kapott igazságot Litván?) Meg akarom említeni, hogy az én tudomásom 
szerint a cikk szerzője sajnálkozását fejezte ki e miatt a cikk miatt. (Nagy 
zaj.) Ezt az említett két példát is csak azért hoztam fel, számtalan más 
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egyebet lehetne felhozni, hogy a vita eredményeihez, eddigi eredményeihez 
hozzátegyem még azt az előbb említett szempontot, de igen nyomatékosan, hogy 
véget kell vetni ennek az igen rossz értelemben vett pártos újságírásnak, és 
vissza kell térni a tárgyilagos, a lenini értelemben vett pártos újságírás-
hoz, amikor mindenkinek, akit támadunk, joga van arra, hogy pontosan megje-
löljék, minden összefüggésével együtt, meghamisítás nélkül, hogy mit mondott 
az illető (Úgy van! Úgy van!), és mindenkor módot adjanak neki arra, hogy ál-
lást foglalhasson arról a cikkről, amely az б megtámadását tartalmazza, és a-
mennyiben valótlant tartalmaz, helyreigazítást kérhessen. Vissza kell térni 
itt is, e tekintetben is a normális sajtóerkölcshöz. (Úgy van! Úgy van! — 
Taps.) 

Külpolitikai tekintetben egy kérdést szeretnék megemlíteni: a Togliatti-
nyilatkozat kérdését, amelynek a sajtóban meg nem jelenése számomra is rej-
télyes. Itt nem pusztán arról van szó, hogy a Togliatti-beszédet meglehető-
sen rövidítve, és azok szerint, akik a teljes szöveget ismerik, egy és más 
ponton nem teljesen híven közölte a Szabad Nép. Nem látszik teljesen érthe-
tőnek az az intézkedés, hogy amikor az Unitéban emlékezetem szerint vasárnap 
múlt egy hete, megjelent ez a cikk, nálunk mégis csak jó négy-öt nappal vagy 
még többel később közölték ezt a cikket. Továbbá — mondjuk — az a "tanács" 
a Szabad Nép melletti sajtóhoz, tehát a Népszavához és a Szabad Ifjúsághoz, 
hogy még ezt a kivonatos szöveget se közöljék. А XX. kongresszusról már szá-
mos párt foglalt állást, itthon Hruscsov elvtársnak а XX. kongresszuson mon-
dott beszédét csak meglehetősen szűk körrel ismertették, csak egy hivatalos 
szövegben tették közzé, hogy kikerüljenek abból a kínos helyzetből, hogy a 
burzsoá hírügynökségek nyomán kellett nekik is közölni sajtójukban s így to-
vább. Azt hiszem, hogy ez a néhány ténykiegészítés ahhoz, amit itt a vitában 
az elvtársak felhoztak, már önmagában véve is elég világosan tükrözi, hogy 
igen-igen komoly teendőink vannak még ahhoz, hogy az újságokból nálunk, Ma-
gyarországon, szavahihető, hiteles hírközlő orgánumok váljanak. Nem beszélve 
bizonyos mértékben tanúsított sajátságos titkolózásról, amelynek indokoltsá-
ga már nem is látszik teljesen világosnak. 

Én nem akarom itt felvetni azt a kérdést, amelyet itt az elvtársak fel-
vetettek: az 1949—1953-as periódusban mártírhalált halt emberek temetése és 
nevének közzététele a sajtóban. Rákosi elvtárs a Sportcsarnokban mondott be-
szédében megbélyegezte az angol szociáldemokrata vezetők eljárását, akik 
Hruscsov elvtársnak provokatív formában vetették fel a Kelet-Európában be-
börtönzött szociáldemokraták ügyét. Én ebben a kérdésben Hruscsov elvtárssal 
és Rákosi elvtárssal teljesen egyetértek. Rákosi elvtárs itt megjegyezte még 
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azt: Noha az illetők már akkor szabadlábon voltak. De az emberben felmerül a 
kérdés, hogy amennyiben az országok közötti információk kicserélését nem 
kémkapcsolatokra vagy követségi jelentésekre építjük, akkor valójában honnan 
tudhatták volna azt az angol szociáldemokraták, hogy a magyarországi bebör-
tönzött szociáldemokraták szabadlábon voltak? (Élénk taps.) E tekintetben is 
vissza kellene térni — ismétlem — a teljesen normális, újságszerű tárgy-
közléshez. Ez egy rendkívül fontos politikai esemény volt, ugyanúgy, mint a 
szóban forgó elvtársak teljes rehabilitálása az elmúlt időkben. Ezekről az 
eseményekről a sajtónak, a délutáni sajtónak aznap, a reggeli sajtónak más-
nap, teljesen normálisan hírt kellene adnia ugyanúgy, mint ha a Togliatti-
beszéd megjelenik vasárnap reggel, akkor már a hétfői lapban egy rövid tudó-
sítás benne lehet, a keddi lapok pedig szerkesztőbizottságaik belátása sze-
rint hosszabb vagy rövidebb, de mindenesetre hű kivonatokat adhatnak az e-
gész beszédből és mindarról, ami ezzel kapcsolatban fontos. 

Szeretném ezzel kapcsolatban felvetni, hogy hogyan állunk jelenleg a tá-
jékoztatás és a sajtó vonalán a párt- és az állami irányítás kérdésében. E-
löljáróban hadd bocsássam azt előre, hogy vita énköztem és olyasvalaki közt, 
aki állítja, hogy szükséges a párt- és állami irányítás, természetesen ebben 
az elvi kérdésben nincs. Ellenben fel kell itt vetnem ennek az irányításnak 
a tartalmát az adott helyzetben, és az irányítás módszereit is. Tartalmilag 
az a kifogásunk a jelenlegi irányítás ellen, hogy nemegyszer nem a XX. kong-
resszus szellemében történik, mint azt az előbb említett Togliatti-eset is 
bizonyítja. Más példákat is idézhetnénk, példának okáért a Petőfi Kör vitái-
nak közlésével kapcsolatban. (Úgy van! Úgy van! — Taps. — Közbeszólás: Köz-
vetítsék, mert a munkásokat érdekli!) Módszereinkben a jelenlegi sajtóirá-
nyítás azért nem helyes, mivel túlságosan operatív és beavatkozó jellegű a-
helyett, hogy inkább elvi lenne. Én azokkal az elvtársakkal értek itt a vi-
tában egyet, akik hangsúlyozták azt, hogy a XX. kongresszus után, illetőleg 
óta lehetetlen észre nem venni a gondosan figyelő szemnek a magyar sajtó 
hangjában egy fontos változást, mégpedig a kongresszus szellemében. Tény, 
hogy igen-igen számos olyan kérdés, amelynek még az érintése is tabu volt, 
az 1955-ös esztendő folyamán került megtárgyalásra a sajtóban. A hang igen 
jelentős mértékben felfrissült, bár meg kell mondani, hogy számos lapnál ez 
az előretörés igen gyakori visszalépésekkel párosult. Az egyik legüdvösebb 
kezdeményezésnek ebben a tekintetben a már említett politikai bizottsági és 
miniszterelnöki sajtótájékoztatókat tartom. Néhány hete, talán négy-hat hete 
léteznek ezek a sajtótájékoztatók, amelyek teljes mértékben új jelenségek a 
magyar sajtó életében. Hallatlan jelentőségük abban van, hogy — véleményem 
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szerint — csírájukban magukban rejtik egy sokkal magasabbrendű, nem admi-
nisztratív, nem beavatkozó sajtóirányításnak a lehetőségét. Ha Ács elvtárs 
vagy pedig a miniszterelnök összehívja a vezető újságírókat és a valóságnak 
megfelelően informálja őket, valamint informálódik tőlük, ha a sajtó kérdé-
sét baráti jellegű eszmecseréken lehet tisztázni, akkor nyilvánvaló, hogy 
hovatovább feleslegessé válik az agitációs osztály egyik vagy másik munka-
társának vagy funkcionáriusának úgyszólván napi beavatkozása a sajtó életé-
be. A beavatkozások közt előfordulnak helyesek és jók, de hangsúlyoznom 
kell, hogy nemegyszer hátráltató, visszahúzó tényezőkként, elemekként szere-
pelnek. Ezeken a vitákon igen sokszor felvetődött az a probléma, hogy a bi-
zalom megrendült az utóbbi időben. Véleményem szerint a közélet különböző 
területein és a népben a bizalom oly mértékben fog helyreállni, amilyen mér-
tékben a Központi Vezetőség bizalmat kölcsönöz a népnek és a különböző szer-
veknek. Amilyen mértékben rájuk bízza az ország gazdasági, politikai ügyei-
nek intézését, amilyen mértékben nem tekinti őket kiskorú gyermekeknek és 
szívesen tájékoztatja őket; amennyiben a lapok szerkesztőbizottságai saját 
belátásuk szerint működhetnek, mentesen az állandó kisebb-nagyobb operatív 
jellegű beavatkozástól, kétségtelen, hogy olyan mértékben fog növekedni a 
sajtó önálló hangja, olyan mértékben lesz hívebb a hírközlés és a közügyek 
megtárgyalása tekintetében a magyar sajtó. 

Általában szükség volna magának a sajtó jellegének egy részletesebb és 
alaposabb megvitatására. Itt az ideje szakítani azzal az elképzeléssel, hogy 
az újság nem egyéb, mint a párthatározatok illusztrálásának és népszerűsíté-
sének a szerve. Igen hosszú ideig ez volt a felfogás, most kezd előtérbe 
nyomulni az a másik felfogás, hogy emellett a sajtó a közvélemény szerve is, 
amelynek hasábjain mindenféle probléma megvitatása teljesen jogosult. Máté 
elvtárs foglalkozott itt bizonyos klasszikus újságírói műfajok, így a publi-
cisztika meglehetős elsorvadásával. Mi ennek az oka? Véleményem szerint a-
lapvető oka az, hogy az ország politikai helyzetének előbb vázolt alakulása 
során az újságírók tényszerűen és elemző módon nem nyúlhatnak hozzá az or-
szág élete politikai alapproblémáihoz. Lehet-e vajon elemző módon, történe-
tileg is tényszerűleg tárgyalni olyan hallatlanul fontos kérdést, hogy csak 
néhányat említsek, mint a magyar—jugoszláv viszony, a Rajk-ügy, a Nagy Im-
re-kérdés, a XX. kongresszus után kialakult problémák, a személyi kultusz 
kérdése, az ország alapvető gazdasági kérdései, valóban őszintén és az igaz-
ságnak megfelelően a bürokrácia elleni harc és a racionalizálás kérdése és 
így tovább, és így tovább. Mindaddig, míg ebben a tekintetben egy igen lé-
nyeges és alapvető változás nem történik, addig nyilvánvaló, hogy az újság 
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úgy is mint hírközlő szerv, amelytől tárgyilagos és tényszerű, gyors és pon-
tos hírszolgálatot lehet várni, úgy is mint a közügyek megvitatásának szerve, 
valódi hivatását betölteni nem tudja. 

Elvtársak! Szeretnék egy-két dolgot, ami a vitában nem merült fel, meg-
említeni azzal kapcsolatban, hogy a magyar sajtó milyen kórosan és torzul 
fejlődött a személyi kultusz következtében az elmúlt hat-hét év alatt. Az 
iparban, a közlekedésben, a mezőgazdaságban az 1938-as békeesztendőt szoktuk 
kiindulópontnak tekinteni és előrehaladásunkat vagy helyzetünket ehhez az 
esztendőhöz szoktuk hasonlítani. 

Hogyan állunk a sajtó terén 1938-as vonatkozásban? Vegyük először a na-
pilapokat az egész országban. 1938-ban 60 napilap volt, 1956-ban 21. Buda-
pesten 1938-ban 21 napilap jelent meg, ezek közül 14 reggeli és 7 napközi 
lap, 1956-ban 5 napilap. Vidéken 1938-ban 49 napilap jelent meg, 1956-ban 
16. A vidéki hetilapok száma 1938-ban 216 volt, jelenleg, 1956-ban 3. A hét-
fői lapok száma Budapesten 1938-ban 6, jelenleg, 1956-ban egyetlen egy sem, 
illetőleg a Szabad Nép hétfőn megjelenő száma. 

Kölön kívánom megemlíteni, bár ezt 1938-as adattal nem tudom illusztrál-
ni, hogy 1947-hez viszonyítva, amikor kb. hat-hét politikai hetilapunk volt, 
jelenleg egyetlenegy sincs. De hogy a jelenlegi állapot nemcsak 1938-hoz ké-
pest jelent visszaesést, hanem előzőleg is, hosszú-hosszú évtizedekre visz-
szamenőleg, azt illusztrálja a következő néhány szám: Mint említettem, Buda-
pesten jelenleg, 1956-ban 5 napilap jelenik meg. 1949-ben 8 napilapunk volt, 
1946-ban 9, 1938-ban 21, 1913-ban, az első világháború előtti esztendőben 
24, 1868-ban, egy évvel a kiegyezés után 10, 1848-ban pedig 8 magyar nyelvű 
napilap volt. 

Oldalterjedelem tekintetében a magyar sajtó a második világháború hábo-
rús esztendei alatt sem volt olyan ínséges és nyomorúságos helyzetben, mint 
ma. A második világháború előtt a budapesti napilapok átlag oldalterjedelme 
hétköznap 12-20 oldal, vasárnap 20-32 oldal volt, a Pesti Napló, a Budapes-
ti Hírlap és a Pesti Hírlap heti mélynyomásos melléklettel jelent meg. A há-
ború alatt, amikor sajtókorlátozás volt, egyetlen budapesti lap sem jelent 
meg hétköznap 8-10 oldalnál kisebb terjedelemben, ma a Szabad Ifjúság, a 
Népszava és az Esti Budapest hetenként egyszer-kétszer négy oldalon jelenik 
meg, más alkalmakkor 6 oldalon jelenik meg, vasárnap kap 8 oldalt. 

Megemlítem még a papírfelhasználással kapcsolatban a következőket: 1956-
ban az ország hazai összes papírtermelése, hozzászámítva az importot és a 
készletet, nagyjából 124 millió tonna. Ebből napilapra 11 millió tonna jut 
csupán, tehát ennek mindössze egy tizede, folyóiratokra az adatok szerint 
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6 millió, a könyv és a brosúra — kár, hogy ezt a kettőt együtt veszi a ki-
mutatás — 8 milliót kap. Összesen tehát ez a három kulturális kategória: 
napilapok, folyóiratok, könyvek és brosúrák kb. 20 millió tonnát vesznek i-
génybe az évi 124 millió tonnából. 

Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg egy kérdést, amit különösen fontos-
nak tartok, bár ez a jelenlegi helyzet korántsem ebből az egy szempontból 
tarthatatlan és káros, ez pedig a művészettel és az irodalommal való kapcso-
lat. 6-8 oldalas lapon nem lehet rendes és normális szépirodalmi rovatot 
nyitni, nem lehet a művészettel kapcsolatot létesíteni rendszeresen és meg-
felelő terjedelemben. Eltekintve azoktól a szubjektív okoktól, amelyek az 
irodalommal való viszony megromlására vezetnek, az elmúlt időkben itt van 
még az az objektív ok is, amely egyik oka a magyar napilapok és a magyar 
sajtó hallatlan elszürkülésének, ama hagyomány megsemmisülésének, amely a 
múltban megvolt, és amelyet okvetlenül helyes hagyományként kell értékelni, 
nevezetesen az irodalom szoros kapcsolata a sajtóval. 

Mindezek alapján néhány gyakorlati javaslatot szeretnék tenni a sajtó 
vonatkozásában. Azt hiszem, nem túlzott követelés az, hogy 15 évvel a fel-
szabadulás után, tehát 1960-ra, érjük el a napilapok, hetilapok és folyóira-
tok száma, oldalterjedelme tekintetében az 1938-as színvonalat, példányszám 
tekintetében pedig haladjuk meg. Még erre az évre javasolnám egy új néplap 
megindítását, ahhoz hasonlóan, mint amilyen a Friss Újság volt megszünteté-
se előtt. Nyilvánvaló, hogy jelenleg mind a Szabad Nép, mind a Szabad Ifjú-
ság, mind a megyei lapok és a budapesti lapok színvonala nem néplap-színvo-
nal, ezért volna elsősorban egy új néplapra szükség akkor, amikor a sajtó-
struktúra kiegészítéséről szólok. Feltétlenül szükséges volna még az ősszel 
két új hetilap megindítása. Ezek a viták is mutatják azt, hogy mennyi prob-
léma, mennyi kérdés halmozódott fel az emberekben, mennyi a vélemény, amely 
egyetlenegy helyen sem találhat kinyomtatásra és megvitatásra. A hetilapok, 
amelyek nem elsősorban hírközlő szervek, hanem a közügyek megvitatásának 
szervei, volnának a legalkalmasabbak ilyen szükséglet kielégítésére. 

További javaslatom: az összes meglévő lapok oldalterjedelmének emelése 
egy-két hónapon belül hétköznap 8, vasárnap 12 oldalra, valamint az Esti Bu-
dapest országossá tétele. 

Feltétlenül szükség volna az itt már elhangzott követelések közül külö-
nös nyomatékot adni az Újságíró Szövetség kérdésének. Vas elvtárs az újság-
íróknak tett szemrehányást amiatt, hogy az Újságíró Szövetség közgyűlését 
mind a mai napig nem hívták össze, noha az alapszabályok erre köteleznék a 
vezetőséget. Nem ez ennek az oka. Az újságírók egyszerűen nem tudják kérésü-
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ket hol kifejezni, mivel az Újságíró Szövetségben lényegileg semmiféle olyan 
fórum nincs, ahol az újságírók a saját közös ügyeiket megbeszélhetnék. (Úgy 
van!) Az Újságíró Szövetség elnöksége vagy az elnökségben lévő irányadó és 
hangadó csoport valami teljes lefitymálásával magának az alapszabályoknak és 
a törvényességnek, állandóan halogatja a közgyűlés összehívását, függetlení-
ti magát a tagság akaratától — nem tudni, csak sejteni, hogy mi okból. Kívá-
natos volna, hogy — tekintettel az előttünk lévő két nyári hónapra — még ez 
év szeptemberében teljes tisztújító közgyűlést tartson a Magyar Újságíró Szö-
vetség. (Taps.) Új alapszabállyal, új szervezeti szabályzattal. (Közbeszó-
lás: Új vezetőséggel!) Tekintve, hogy az újságírók különböző pártszervezetek-
ben vannak szétparcellázva, javasolnám vagy közös pártaktíva megteremtését 
az Újságíró Szövetségen belül, vagy pedig közös pártszervezet megteremtését. 
(Taps.) 

Szeretném még megemlíteni a teendők közt a nyomda- és papíripar általá-
nos felülvizsgálását, a nyomdaipari dolgozók helyzetének megjavítását, az 
önálló újságíró szakszervezet létrehozatalát, szintén még az ősz folyamán. 
(Taps.) 

Szeretnék szóvá tenni még egy-két kérdést, ha szabad úgy mondani, törté-
neti vonatkozásban, a jelenleg kialakult sajtóhelyzettel kapcsolatban. Azt 
hiszem, a sajtóhelyzet nagyjában-egészében minden lényeges vonása a vita so-
rán megvilágítást nyert. Én az előbb az 1938-as adatokat hasonlítottam ösz-
sze az 1956-os sajtóadatokkal. Ez nem tükrözi egészen híven a fejlődést. 
1945-ben és 1946-ban, a felszabadulás után a magyar sajtó fejlődése nagyjá-
ban-egészében helyes utakon indult el, a lapstruktúra is egészében egészsé-
gesnek volt mondható. Mikor következett be a törés ebben a tekintetben? A 
törést 1949 hozta a sajtó államosításával. Szeretném néhány vonatkozásában 
elemezni ezt a tényt, tekintve, hogy a sajtó egész további fejlődésére és 
a jelenlegi helyzetre vonatkozóan igen nagy a jelentősége. A sajtó államosí-
tása óriási történelmi jelentőségű vívmánya és győzelme a népi demokratikus 
forradalomnak. Felszámolta azt az állapotot, hogy magánkézben, burzsoá kéz-
ben lehessen napilap, hetilap vagy folyóirat. Ugyanakkor nem kellett volna 
szükségszerűen együtt járnia száz vagy százharminc heti- és napilap megszű-
nésével, mégis ez a kettő egybekerült. Nyilvánvaló, hogy összefüggésben volt 
a sajtóreformnak ez az összekapcsolása a napilapok és hetilapok megszünteté-
sével, azzal a szektás sztálinista szellemmel, amely az egész korszak ural-
kodó vonása volt, és amely nem vette tekintetbe azt, hogy akkor, amikor a 
koalíciós pártok elhalása felé halad az irányzat, ez nem jelentheti egyben 
egy olyan szemlélet érvényesülését, hogy a napilapoknak és hetilapoknak más 
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funkciói nem voltak, csak az, hogy ez volt a pártsajtó. Ezek a napilapok és 
folyóiratok hozzátartoztak, szerves részei voltak a magyar kultúrának, a ma-
gyar haladó kultúrának, és kétségtelen, hogy helytelen volt az a szemlélet, 
amely az államosítást egy óriási méretű lap-megszüntetéssel és ennek kapcsán 
újságírói munkanélküliséggel kapcsolta össze. Ez gyökeresen helytelen lépés 
volt egy olyan periódusban, amikor szavakban hirdettük a nemzeti hagyományok 
figyelembevételét, a gyakorlatban azonban teljesen megfeledkeztünk arról. 
Szeretném hangsúlyozni azt, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélek, ak-
kor önkritikusan szólok, tekintve, hogy ebben a periódusban vezető szerepet 
töltöttem be, az egyik vezető helyet töltöttem be a magyar sajtó irányításá-
ban. Nem láttam ezekben a kérdésekben tisztán, és ez vezetett ahhoz — ter-
mészetesen ezzel a felfogással nem álltam egyedül — , hogy ebben az eszten-
dőben, a sajtó államosításával indult meg sok tekintetben a magyar kultúra e 
szép ágának, a magyar sajtónak az igen nagymérvű hanyatlása, amely napjaink-
ra — mint az előbbi összehasonlításból kitűnik — hallatlan méreteket ért 
el. Különös fájdalommal tölt el az, hogy ebben a periódusban, a napilapok és 
hetilapok megszüntetésével kapcsolatban igen sok kiváló újságíró vált hosszú 
időre átmenetileg kenyértelenné, amire semmivel nem szolgált rá, mivel hosz-
szú idő óta, kipróbáltan barátja volt pártunknak, híve a népi demokratikus 
és szocialista átalakulásnak. Igen gyakran az egyéni jószándék akkor már az 
egyre inkább elhatalmasodó bürokrácia falaiban elakadt, mégis fájlalom azt 
az embertelenséget, amellyel ezeket az újságíró elvtársakat és elvtársnőket 
kezelték. Hadd használjam fel ezt az alkalmat arra, hogy kijelentsem efelet-
ti őszinte sajnálkozásomat és minden készségemet, hogy bárcsak minél előbb 
jóvátehető legyen mindaz, ami ebből a periódusból mind a mai napig elinté-
zetlenül maradt, az utóbbi talán már nem teljesen, vagy részben sem az én 
hibámból. 

Mivel az előbb említettem a magyar sajtó helyzetével kapcsolatban egy-
két olyan példát, amellyel rá akartam világítani arra, hogy fokozottabban 
vagy teljesebben érvényesíteni kell a sajtómorált, ugyanebből a periódusból 
engedjenek meg egy olyan példát felhozni, amely velem kapcsolatos. (Halljuk! 
Halljuk!) A Népművelési Minisztérium kollégiuma 1949 őszén emlékezetem sze-
rint több ülésen foglalkozott a magyar zenepolitika, ezen belül az Operaház 
kérdéseivel. Megvitatásra kerültek ott a zenekultúra és ezen belül az Opera-
ház elvi és igen sok tekintetben gyakorlati kérdései is, amelyek kapcsán ha-
tározat született. A határozat egyik része az volt, hogy ezt a határozatot 
a Szabad Nép számára nekem kell megírni cikk formájában. Ez a cikk annak i-
dején meg is jelent, és valószínűleg a jelenlévők közül is, s azok közül is, 
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akik nincsenek jelen, vannak olyari zenészek, zenei érdeklődésű emberek vagy 
általában a kultúra iránt érdeklődők, akik emlékeznek erre. Ez a cikk számos, 
alapvetően helytelen megállapítást tartalmaz, s amit főleg sajnálok, első-
sorban a halhatatlan magyar géniusszal, Bartók Bélával kapcsolatban. Elolvas-
va ezt a cikket — ma délután, készülve erre a mai felszólalásra — , noha a 
cikket én írtam, és természetesen akkor egyetértettem vele, megdöbbentett 
nemcsak a cikk tartalmi helytelensége, hanem az az iskolamesteri, álpedagó-
giai fölény, amely megállapításaiból sugárzik, és amellyel kapcsolatban ne-
kem most, amikor első ízben van alkalmam a Petőfi Kör jóvoltából széles 
nyilvánosság előtt fellépni, szégyenkezéssel kell bocsánatot kérnem Bartók 
Béla halhatatlan emlékétől. (Taps.) Ennek önmagában véve a sajtóhoz és az 
eddig tárgyalt kérdésekhez nincs különösen köze. Visszagondolva azonban a 
szóban forgó kollégiumi ülésekre, meg kell említeni azt, hogy ezeken az ülé-
seken részt vett az Operaház akkori és jelenlegi igazgatója, dr. Tóth Aladár 
is, aki ott számos felszólalásban próbálta meggyőzni a kollégiumot arról, 
hogy ezek helytelen dolgok, és Bartók Bélának végül haza kell találnia a ma-
gyar nép fővárosába és a magyar népi demokráciába. Utána volt egy megbeszé-
lés a pártban, ahol Tóth Aladár már könnyes szemmel fejtegette, hogy ez még-
is lehetetlen dolog. Mivel nem zenészekről volt szó, primér esztétikai, ze-
neesztétikai kategóriákkal nem tudott nekünk érvelni. Könnyes szemmel kérte, 
hogy ne folytassuk ezt a politikát, ne irtsuk ki Bartók Béla egyes műveit, 
így A csodálatos mandarint az Operaház színpadáról. Minden hiábavaló volt, 
nem sikerült meggyőznie azokat, akiknek a kezében — így az én kezemben is — 
ezeknek a kérdéseknek az elintézése abban az időben összpontosult. De vajon 
miután az én cikkem megjelent, miért nem jelenhetett volna meg elvileg Tóth 
Aladár elvtársnak más véleményt képviselő cikke, amely rögtön elvette vol-
na ennek az egésznek dogmatikus és parancsoló ízét? Természetesen ilyen kö-
rülmények között Tóth Aladár elvtárs bizonyára nem is gondolt arra, hogy a 
sajtó hasábjai az б számára is nyitva vannak, az б álláspontjának is van lét-
jogosultsága, sőt, mint utólag mindenki előtt kiderült, elsősorban az б ál-
láspontja volt ebben a kérdésben a helyes. Meg kell említeni itt, hogy a 
kollégiumi ülésen csak igen-igen pártszerűségből értett egyet ezzel a hatá-
rozattal Mihály András elvtárs, akinek ez a "bizonytalansága" később még 
számos kellemetlen órával és következménnyel is járt. S ha már ennél a kér-
désnél tartunk, magammal kapcsolatban még szeretném megemlíteni azt, hogy 
sajnálattal gondolok vissza az emberi magatartásnak egy bizonyos eltorzulá-
sára ebből a periódusból, amely nem is lehetett másként olyan embereknél, 
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akik lényeges ponton nem álltak, nem tudtak szemben állni kritikailag ennek 
a korszaknak a hibáival. 

Egyéb kérdésekről, mint a nevemmel igen gyakran összekapcsolt selejtlis-
ta-ügy és könyvek bezúzatása, önkritikailag nem tudok nyilatkozni, mivel eh-
hez a kérdéshez semmi közöm. (Tudjuk!) 

Visszatekintve erre a periódusra, amelynek érdemeiben is, de hibáiban is 
mindenesetre részem volt nekem is, sok száz és ezer elvtársammal együtt sze-
retne az ember felsóhajtani a nagy proletárköltő, Benjámin László versének 
egyik sorával: "És mint érted én, óh szégyenlős világ, lesz ki értünk is szé-
gyenli magát?" 

A továbbiakban szeretnék (Közbeszólás: Röviden!) néhány befejező szót 
mondani egy pár olyan kérdéssel kapcsolatban (Halljuk! Halljuk!), amelyek 
itt a vitában felmerültek, és csak közvetve kapcsolódnak a sajtó kérdéséhez. 
A mai helyzettel kapcsolatban is számos felszólaló említette, hogy előrehala-
dásunk egyik legfőbb gátja az, hogy létezik az ország közéletén belül egy 
szektás ellenzéke a XX. kongresszus vonalának (Úgy van! Úgy van!), amelyik 
a kongresszus útján való előrehaladásunkat ott akadályozza, ahol tudja. (Mag-
netofonnal is!) Legyen szabad ehhez hozzátennem azt, hogy figyelemmel kísér-
ve az eseményeket, az a véleményem, hogy ezeknek a szektás erőkenk az ereje 
nem számszerűségükben, nem az elvi fölényben vagy ehhez hasonlókban (Hatal-
mukban!), hanem elsősorban a leninista erők igen gyakori határozatlanságában 
van, alapvető elvi dolgokban. Ha a Központi Vezetőségünkben, általában a 
párton belül is és a Központi Vezetőségben lévő lenini erők az eddiginél 
bátrabban és határozottabban fordulnak a párttagsághoz és az ország népéhez, 
és azt mondják: magyar nép, légy segítségünkre a XX. kongresszus vonalának 
megvalósításában így és így, a XX. kongresszus vonala is sokkal erőteljeseb-
ben, sokkal gyorsabban fog előrehaladni, mint ahogy eddig történt. 

Hadd hivatkozzam befejezésül Nógrádi elvtárs szavaira, aki megállapítot-
ta itt, hogy a sajtónak abban a hatalmas átalakulásban, amelyet a XX. kong-
resszus hozott, már a tényekben is, de főként lehetőségeiben egyik döntő 
előrehajtó erejének kell lennie. Ezért kellene minden erővel odahatni, hogy 
mindazok az előrevivő gondolatok, amelyek a vita során eddig felmerültek, 
ténylegesen meg is valósuljanak. Különös hangsúllyal kívánom itt megemlíteni 
a sajtóból eltávolított újságírók kérdését, közülük elsősorban azokét, aki-
ket gálád módon még foglalkozásuk folytatásától is eltiltottak. Elsősorban 
ezeket kell rehabilitálni és visszahozni a sajtóhoz. Képtelenség és nem e-
gyeztethető össze az emberek erkölcsi érzékével az, ha egy magas szakképesí-
tésű orvost azzal büntetnek, hogy foglalkozásától eltiltják, ugyanilyen kép-
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telenség, hogyha Vásárhelyi Miklóst, Gimes Miklóst, Fazekas Györgyöt, Boldi-
zsár Ivánt és más elvtársakat a sajtótól távoltartanak. (Zaj. ) Nekem az vol-
na a javaslatom, hogy talán fel lehetne kérni az Újságíró Szövetséget arra, 
hogy ugyanilyen keretben — mondjuk, egy héten belül — folytassa ezt a je-
lenlegi vitát, mivel itt az elnökségen még vagy hatvan-hetven felszólalás 
van, sokan nem tudták elmondani hozzászólásukat, sokkal többen, mint ahányan 
itt szót kaptak. Mivel a Petőfi Kör egyéb rendezvényei miatt a közgazdász 
vita és a történész vita példájára nem tudja itt egy következő estén foly-
tatni, ezért javaslom, hogy az Újságíró Szövetségben folytassuk a vitát. 
(Élénk, ütemes taps. — Közbeszólás: Az ifjúságot is hívják meg! Az üzemi 
dolgozókat is hívják meg!) 
(...) 

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK HATÁROZATA 

A Szovjetunió Kommunista Pártja történelmi jelentőségű XX. kongresszusá-
nak hatására, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1956. március 
12—13-i határozata alapján hazánkban megerősödött a pártdemokrácia, az ál-
lami és a társadalmi élet demokratizmusa, a szocialista törvényesség. A párt 
jelentős kezdeti eredményeket ért el a szektarianizmus, valamint a személyi 
kultusz maradványai elleni harcban, és egyre inkább érvényesül a kollektív 
vezetés lenini elve a pártmunkában. A munkások, dolgozó parasztok, értelmi-
ségiek építő bírálata, egészséges, alkotó vitái és javaslatai új lendületet 
adnak a szocializmus építésének. 

Különösen üdvözölni kell a pártszervezeteinkben kibontakozó termékeny 
vitákat. E vitákon sok helyes, egészséges, az eredmények növelésére és a hi-
bák kijavítására irányuló javaslat merült fel. 

Ezt az egészséges fejlődést azonban helyenként a párt és a népi demokrá-
cia ellen irányuló demagóg fellépések veszélyeztetik. A pártszervezetek, a 
kommunisták sok helyütt szembeszálltak az ilyen törekvésekkel. Egyes esetek-
ben azonban pártunk tagjai e kötelességüket elmulasztották, főként azért, 
mert azt hitték, hogy a helytelen nézetek elleni határozott állásfoglalásuk-
kal a bírálat elfojtásának látszatát keltik. A pártellenes elemek a párt, a 
kommunisták türelmén felbátorodva, egyre erősödő támadást indítottuk pártunk 
politikája és vezetése, s népi demokratikus rendünk ellen. 
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E támadások egyik gócpontjává vált a DISZ Petőfi Köre. Ennek vitaestjei 
kezdetben egészséges irányúak voltak, ezeket azonban az utóbbi időben egyes, 
pártunk politikájával szembehelyezkedő elemek egyre erősödő mértékben igye-
keztek felhasználni pártellenes nézeteik terjesztésére, arra, hogy megtévesz-
szék a közvéleményt, különösen az ifjúság egy részét, s ingadozó elemekből 
híveket toborozzanak maguknak. 

A legutóbbi Petőfi köri vita egyes felszólalói (Déry, Tardos) már odáig 
mentek, hogy tagadták a párt s a munkásosztály vezető szerepét, és burzsoá, 
ellenforradalmi nézeteket hirdettek. Néhány más felszólalóval együtt a párt 
és a népi demokrácia fejlődése során elkövetett hibákat demagóg módon, egy-
oldalúan kiélezték, teljesen elhallgatták, sőt tagadták pártunk és dolgozó 
népünk forradalmi vívmányait. Rágalmazták a párt- és állami funkcionáriuso-
kat, akiknek munkája összeforrott a magyar népi demokrácia nagy sikereivel. 
Ezek a felszólalók, számolva a XX. kongresszus, a lenini eszmék rendkívüli 
népszerűségével, úgy léptek fel, mintha a XX. kongresszus, a marxizmus—le-
ninizmus talaján állnának, hogy így is leplezzék párt- és népi demokrácia-
ellenes nézeteiket. Ezzel becsületes dolgozókat, köztük párttagokat is meg-
tévesztettek, akik nem ismerték fel azonnal, hogy rosszindulatú, pártellenes 
megmozdulással állnak szemben. 

A Petőfi Kör legutóbbi vitájának antidemokratikus jellegére jellemző, 
hogy szervezett csoportok botrányos módon zavarták a párt álláspontját kép-
viselő elvtársak hozzászólásait s a nagy számban megjelent becsületes kom-
munisták megnyilvánulásait. 

A párt és a népi demokrácia elleni fellépéseket főként egy bizonyos cso-
port szervezi, amely Nagy Imre körül alakult ki. 

A sajtó nem lépett fel a pártellenes nézetekkel szemben, egyes újságok 
és folyóiratok pedig megtévesztő, elvtelenül dicsérő tudósításokat közöltek, 
sőt esetenként provokációs tartalmú cikkeknek is helyet adtak. A párttagság 
körében több helyütt zavart keltett a Szabad Nép június 24-i számának hibás 
cikke, amely nem szállt szembe az ellenséges, demagóg nézetekkel, eltúlozta 
a Petőfi köri vita egyes egészséges vonásait. 

Az MDP Központi Vezetősége határozottan elítéli a Petőfi Körben lezaj-
lott pártellenes megnyilvánulásokat. Pártunk és egész dolgozó népünk elvár-
ja, hogy véget vessünk a párt- és népi demokrácia-ellenes jelenségeknek. 

A párt és a kormány az elmúlt hónapokban, a XX. kongresszus szellemében 
számos fontos határozatot hozott és további intézkedéseket készít elő a hi-
bák kijavítására, s további fejlődésünk meggyorsítására. Semmiféle demagógia 
nem akadályozhatja meg pártunkat abban, hogy tovább haladjon a szocialista 
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demokratizmus útján. Pártunk töretlenül tovább fejleszti az állami, a társa-
dalmi élet demokratizmusát, biztosítja az alkotó vitát, a pártszerű bírála-
tot, tántoríthatatlanul folytatja a pártélet lenini normáinak biztosítását, 
küzd a személyi kultusz, a dogmatizmus, a szektarianizmus minden megjelenési 
formája ellen és a szocialista törvényesség további megszilárdításáért. 

A Központi Vezetőség felhívja a kommunistákat, pártunk minden tagját és 
népi demokráciánk minden hívét, hogy szálljanak mindenütt síkra a párt és a 
kormány politikájáért. Mindenekelőtt felvilágosító munkával, meggyőzéssel 
védelmezzék a párt, a munkásosztály, a szocializmus ügyét, népszerűsítsék a 
párt célkitűzéseit. A legerélyesebben szálljanak szembe a párt- és népelle-
nes demagóg megnyilvánulásokkal, bárhol és bárki részéről jelentkezzenek is 
azok. 

A párttagok és pártszervezetek őrködjenek éberen a párt egységén, erő-
sítsék a pártfegyelmet. Legyenek tudatában annak, hogy a dolgozó nép ellen-
ségeinek kezére játszik, aki meg akarja bontani a párt egységét, s aki éket 
akar verni a Központi Vezetőség és a párttagság, a párt-, valamint állami 
funkcionáriusok és a nép közé. 

A Központi Vezetőség a forradalmi éberség fokozására hívja fel pártunk 
tagjait és a pártonkívüli dolgozókat, mert a pártellenes, demagóg nézetek 
hatására megnövekedett az ellenséges zavarkeltés veszélye. A poznani provo-
káció arra figyelmeztet minden magyar dolgozót, minden becsületes hazafit, 
hogy határozottan szálljon szembe a zavarkeltő kísérletekkel, és segítse a-
zoknak az erőknek szabad kibontakozását, melyek a marxizmus—leninizmus alap-
ján, a XX. kongresszus szellemében új sikerekhez vezetik népi demokráciánkat. 

A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége biztos abban, hogy pár-
tunk tagjai, a munkások, parasztok és értelmiségiek, a népi demokrácia min-
den híve egységesen sorakozik fel a párt vezetése és a kormány mellett, népi 
demokráciánk vívmányainak továbbfejlesztéséért, a szocializmus építéséért. 

Budapest, 1956. június 30. A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 

Szabad Nép, 1956. július 1. 
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A MINISZTERTANÁCS ÁLLÁST FOGLALT AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE HATÁROZATÁNAK 
MEGVALÓSÍTÁSA MELLETT 

A Minisztertanács július 3—4-i ülésén megvitatta a Magyar Dolgozók Párt-
ja Központi Vezetőségének június 30-i határozatát, teljes egyetértését fe-
jezte ki a határozatban foglaltakkal és egységesen állást foglalt a határo-
zat következetes megvalósítása mellett, az állami élet minden területén. 

A Minisztertanács megállapította, hogy az elmúlt hónapokban megerősödött 
az állami élet demokratizmusa, tovább szilárdult a szocialista törvényesség 
és megnőtt a dolgozók aktivitása. 

Az állami irányítás megerősítéséhez, annak eredményességéhez a munkások, 
a dolgozó parasztok, az értelmiségiek értékes segítséget nyújtottak építő bí-
rálataikkal és javaslataikkal. 

A kormány számos fontos határozatot hozott a túlzott központosítás csök-
kentése, az ügyintézés egyszerűsítése, a bürokratizmus következetes felszá-
molása érdekében, és további intézkedéseket készít elő, hogy eredményesebben 
haladjunk előre népi demokratikus rendszerünk fejlesztésének útján. 

E helyes intézkedések végrehajtását gátolják azok az opportunista, dema-
góg s nemegyszer népi demokrácia-ellenes fellépések, amelyek az utóbbi idő-
ben egyre gyakrabban és nyíltabban jelentkeztek. A Minisztertanács egyértel-
műen elutasítja ezeket a megnyilvánulásokat, az állami fegyelem lazítására 
irányuló törekvéseket, amelyek éppen abban az időszakban mutatkoznak meg, 
amikor a párt és a kormány komoly erőfeszítéseket tesz az államszervezet de-
mokratizmusának továbbfejlesztésére, a szocialista törvényesség megszilárdí-
tására. 

A Minisztertanács leszögezte, hogy még következetesebben kell törekedni 
az államszervezet demokratizmusának fejlesztésére, az ügyintézés egyszerűsí-
tésére, az egészséges bírálat erősítésére és széles körű kibontakoztatatá-
sára. 

A Minisztertanács felhívja az állami szervek vezetőinek és dolgozóinak 
a figyelmét arra, hogy határozottan és egyértelműen lépjenek fel az állam-
szervezet egységének megbontására, az állami fegyelem lazítására irányuló 
minden törekvés ellen. (MII) 

Szabad Nép, 1956. július 5. 
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A KÖZPONTI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 

A Központi Ellenőrző Bizottság vizsgálatot folytatott Déry Tibor író és 
Tardos Tibor újságíró ügyében. A KEB az ügyükben folytatott vizsgálat alap-
ján megállapította: 

A DISZ Petőfi Körének a sajtó kérdéseiről június 27-én megtartott nyil-
vános vitájában Déry Tibor és Tardos Tibor is felszólalt. Felszólalásukban a 
párt és népi demokrácia fejlődése során elkövetett hibákat demagóg módon, 
egyoldalúan kiélezték, elhallgatták, sőt tagadták pártunk és dolgozó népünk 
forradalmi vívmányait. Rágalmazták a párt- és állami funkcionáriusokat, a-
kiknek munkája összeforrott a magyar népi demokrácia nagy sikereivel. Ezzel 
becsületes dolgozókat, köztük párttagokat is megtévesztettek. 

Déry Tibor és Tardos Tibor párttagok visszaéltek a bírálat jogával, dur-
ván megszegték a pártfegyelmet. Felszólalásuk alkalmas volt arra, hogy a 
párt- és népi demokrácia-ellenes, zavartkeltő elemek körében mozgósító ha-
tású legyen. 

A KEB megengedhetetlennek tartja, hogy bárki is visszaéljen a demokrácia 
eszközével, s annak leple alatt pártellenes uszítást végezzen, hogy megbont-
sa a párt egységét és megrendítse a párt és a pártvezetés iránti bizalmat. 

A KEB Déry Tibort és Tardos Tibort a Magyar Dolgozók Pártjából kizárta. 

Pártélet, 1956. 7. sz. 

KÖZLEMÉNY A MÚOSZ ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL 

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöksége .megtárgyalta azt a 
javaslatot, amely a DISZ Petőfi Köre legutóbbi vitáján elhangzott, hogy a tá-
jékoztatás és a sajtó problémáiról szóló ankétot az újságíró szövetség foly-
tassa tovább. A szövetség elnöke megállapította, hogy a DISZ Petőfi Körének 
vitáján a felszólalások zöme eltért az ankét eredeti tárgyától, a vita szá-
mos vonatkozásban helytelen és káros volt. Az újságíró szövetség elnöksége 
ezért nem vállalja ennek a vitának a folytatását. 

Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a magyar újságírók mindazokat a 
kérdéseket, amelyek a tájékoztatással, a sajtóval és munkájukkal összefügge-
nek, a szövetségben eddig lefolytatott mintegy 200 előadás, vita és szakmai 
tanácskozás folytatásaként, az eddigieknél szélesebb körben megtárgyalják. 
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Az elnökség elhatározta, hogy július második felében a tájékoztatás és 
sajtó kérdéseiről vitát rendez. (MTI) 

Szabad Nép, 1956. július 1. 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG HATÁROZATA UTÁN 

Öt és fél esztendeje jelenik meg kéthetenként, majd hetenként a magyar 
írók lapja, az Irodalmi Újság. Öt és fél év alatt kialakult a lap olvasótá-
bora, s ez a tábor szinte kizárólag értelmiségiekből verbuválódott. Csak az 
elmúlt hónapokban változott meg a helyzet. Pontosabban: a XX. kongresszus 
után. Ahogy a lap hasábjain tért hódítottak a friss szellemű, nyílt, sokszor 
éles viták, ahogy a szerkesztőség szélesre tárta a kapukat, sokszor ellenté-
tes, néha téves, de mindenkor becsületes szándékú cikkek, nézetek előtt, úgy 
növekedett meg az érdeklődés az újság iránt, úgy alakult át az olvasótábor 
és az olvasók magatartása is. Soha még ennyi levél nem érkezett a szerkesz-
tőséghez, mint a XX. kongresszus után, soha ennyi munkás- és parasztolvasó 
nem nyilvánította még véleményét, bírálatát, soha ennyi javaslatot, soha 
ennyi spontán cikket nem hozott még a posta. Kétségtelen, hogy ez a sokrétű 
érdeklődés, a tervvitához vagy az irodalmi kérdésekhez érkező sok-sok hozzá-
szólás nem a lap érdeme, hanem annak az egyre inkább kibontakozó demokratiz-
musnak köszönhető, melyet a XX. kongresszus hatására a Magyar Dolgozók Párt-
ja erősített meg az állami és pártélet minden területén. Összefügg ez az ér-
deklődés azokkal a termékeny vitákkal, melyeket a Központi Vezetőség június 
30-i határozata is nyomatékosan üdvözöl bevezetőjében. 

A Központi Vezetőség határozata éppen e demokratizmus s az egészséges, 
népi demokráciánk fejlődését segítő viták érdekében ítél el mindenfajta párt-
és népellenes demagógiát, "bárhol és bárki részéről is" jelentkezzék az. 
Mindenki, akit az elmúlt hónapokban új erővel, lelkesedéssel töltött el a 
szocializmus ügyének az a ragyogó perspektívája, mely a XX. kongresszus ha-
tározataiból, a Szovjetunióban és hazánkban is azóta meghozott intézkedések-
ből tárult a szabad és boldog életet akaró gondolkodó ember elé — mélysége-
sen egyetért minden olyan ellenséges próbálkozás elítélésével, mely ezt a 
perspektívát, a mi ügyünk, a munkásosztály s az egész magyar nép szocialista 
építésének ügyét veszélyezteti. 

A minap munkásküldöttség kereste fel az Irodalmi Újság szerkesztőségét. 
Cikket hoztak, melyben megbírálják a lapban megjelent egyik munkáslevelet. A 
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munkásküldöttség elbeszélgetett a szerkesztőség tagjaival. Erről a beszélge-
tésről is érdemes lenne cikket írni. Mint cseppben a tenger tükrözte ez a 
találkozás azt az egyetértést, mely ma szellemi és fizikai munkásokat össze-
fűz a hibák kijavításának, a demokratizmus megszilárdításának, a magyar szel-
lemi élet új fellendülésének közös dolgaiban. Ez a beszélgetés is bizonyság 
volt rá, hogy irodalmunk problémái egyre inkább válnak nemzeti problémákká, 
hogy az írók műveit, cikkeit, felszólalásait komoly érdeklődéssel figyelik 
az üzemekben, s minden olyan megnyilvánulásuk őszinte helyeslésre talál, 
mely előbbre viszi közös dolgainkat, s mely országszerte erősíti az önálló 
marxista gondolkodást. 

Vannak persze olyan olvasói is a lapnak, akiknek "rokonszenve" igen ké-
tes eredetű. Ellenséges elemek ezek, akik a sorok között igyekeznek pártel-
lenes kétértelműséget tulajdonítani egy-egy írásnak. Efféle "rokonszenvezők" 
természetesen a XX. kongresszus anyagában is kikeresték azt, ami véleményük 
szerint az б szájuk íze szerint való, s lelkesen kapják fel mindenkor, ha a 
párt a nép elé tárja gondjait, felülvizsgálja elkövetett hibáit, a kijaví-
tás, a továbbhaladás érdekében. Ezeknek a "rokonszenvezőknek" már eddig is 
csalódniok kellett a magyar írókban s a magyar írók lapjában is. Rá kell éb-
redniük arra, hogy mi véleményünket nem a sorok között, de világos szavakban 
hirdetjük, s ezek a szavak nem az általuk óhajtott rombolás, hanem a mi épí-
tésünk szolgálatában állnak. S ettől sem az б bólogatásuk, sem egyes demagó-
gok hangoskodása nem fog eltéríteni bennünket. Az Irodalmi Újság szerkesztő-
sége is azt vallja, amit a Központi Vezetőség határozata oly félreérthetet-
lenül szögez le, s ezt üzeni az ilyen "rokonszenvezőknek": 

"Semmiféle demagógia nem akadályozhatja meg pártunkat abban, hogy tovább 
haladjon a szocialista demokratizmus útján. Pártunk töretlenül tovább fej-
leszti az állami, a társadalmi élet demokratizmusát, biztosítja az alkotó 
vitát, a pártszerű bírálatot, tántoríthatatlanul folytatja a pártélet lenini 
normáinak biztosítását, küzd a személyi kultusz, a dogmatizmus, a szektaria-
nizmus minden megjelenési formája ellen és a szocialista törvényesség továb-
bi megszilárdításáért." 

Nagy és igaz ügyről van itt szó, amely megérdemli a szenvedélyes harcot 
az igaz ügyért. Ha a vita ilyen hőfokán — szándékosan hadat üzenve a dogma-
tizmus és a megcsontosodottság minden formájának — előfordultak kevésbé sza-
batos megfogalmazások, ez valamennyiünket arra int, hogy a kifejezések pon-
tosságával is segítsük elő a XX. kongresszus szellemének még szélesebb körű 
elterjedését és győzelmét. 

Irodalmi Újság, 1956. július 7. 
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H Á Y G Y U L A 

NE FOLYTASSUNK SÉRELMI POLITIKÁT! 

Nem a kakas szavára kezd virradni, 
De a kakas kiált, merthogy virrad. 

(Madách) 

A Központi Vezetőség július 18—20-i határozatai fölötti jogos örömet, 
méltán kitörő lelkesedést most némelyek ilyenféle megjegyzésekkel szeretik 
megtoldani: "Lám, az íróknak lett igazuk", vagy pláne: "ez az írók sikere". 

Anélkül, hogy szerénykednénk, az irodalom tényleges szerepét, gondolom, 
nem árt mindjárt az elején leszögezni: azt a nagy történelmi előrelépést, a-
melynek a Központi Vezetőség határozatai adták meg az első kifejezést, olyan 
nagy erők vívták ki — a XX. kongresszus világraszóló hatása hazánkban, a 
magyar nép és elsősorban a magyar munkásosztály teremtő élniakarása, a párt 
minden megtörtént hibát eltörpítő egészséges, tiszta alkotó lendülete, a 
nemzetközi élet vaslogikája stb. — , amelyek között az irodalmi élet csupán 
mint egy, a magyar irodalom mai állása folytán nem jelentéktelen, de nem is 
túlbecsülendő együttható szerepel. Büszkék vagyunk erre a szerepünkre, és 
ennyit a jövőre is szívesen vállalunk, mert kötelességünk is vállalni. De 
hűtlenek lennénk önmagunkhoz és sokat lerontanánk az eredményeink erkölcsi 
értékéből, ha most elfogadnánk olyan babérokat, amelyek nem bennünket illet-
nek. 

A legjobb magyar írók érdeme most nem az volt, hogy előidéztek valamifé-
le történelmi változást, hanem, hogy igaz írók módjára jó előre megérezték 
(és ebben a megérzésben a logikus következtetésnek, a marxista tudásnak is 
komoly rész jutott), milyen irányba kell haladnia a történelemnek, és lelke-
sen, következetesen bontottak zászlót az ebben és csakis ebben az irányban 
folyó előretörésre. Hogy ezzel siettették és könnyítették — mert segítették 
tudatosítani — a folyamatot, az persze kétségtelen. Mi adott erőt arra, hogy 
a Kasszandrák sokszor reménytelennek látszó szerepét vállaljuk? Az, hogy bíz-
tunk a párban, hittünk a pártban még akkor is, sőt talán akkor a leginkább, 
amikor ezt sokan a legkevésbé akarták nekünk elhinni. 

Jó volna, ha a kezdeményezés érdemét sem próbálnánk bitorolni. Emlékez-
zünk, hogyan kezdődött némely fájó és ma már talán végleg megoldódott vagy 
most megoldódó konfliktusunk? Úgy, hogy volt a párt 1953. júniusi határoza-
ta, és volt a párt III. kongresszusa. A legjobb írók számára ezek szabták 
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meg az utat, ezek nyitották rá szemünket új írói feladatainkra, ezek hoztak 
bennünket közel a néphez, a valósághoz, ahonnan nem utolsósorban saját sema-
tizmusunk (egyben politikai hibák irodalmi tükröződése is) távolított el 
bennünket. Mi, egyszer belekóstolva az igazságba, a tiszta levegőbe, arról 
többé lemondani, ahhoz hűtlenné válni nem tudtunk és nem akartunk. De az iro-
dalompolitika, s a politika is vargabetűkkel ment tovább és sok retardáló 
mozzanat után jutott el oda, ahol most vagyunk, jut el oda, ahová ezután 
tartunk, és ahová az irodalom — talán itt-ott túlzásokkal, túlbuzogva, a 
saját árnyékát is átugorni akarva, tehát erényeiben és hibáiban irodalom 
módjára — akart eljutni. Ez tette elkerülhetetlenné az ellentéteket, ame-
lyekre a mából talán már nemcsak az írónak könnyebb bölcs megértéssel visz-
szatekinteni. 

És mert így van, hát nem követhetnénk el nagyobb ostobaságot, mint ha 
sérelmi politikát folytatnánk, és túlontúl hivalkodó panaszkodással mutogat-
nánk nemrég és mégis egy már lezárt szakaszban kapott sebeinket. Igaz, van-
nak sebek, amelyek ír nélkül nem hegednek be, és ezekre meg kell kapnunk a 
gyógyszert. Vannak hamis megbélyegzések, amelyek torz megvilágításba helye-
zik az irodalmunkat, ezektől jó lenne mielőbb megszabadulni. Vannak megol-
datlan szervezeti kérdések, amelyek gyors megoldása: közérdek. Vannak mellő-
zött művek, sőt írók, akiknek mesterséges kirekesztése a néphez eljutó iro-
dalomból nemzeti kulturális kincsünket szegényíti. Ezeknek a káros méltatlan-
ságoknak a kiküszöbölése logikusan következik a párt legújabb határozataiból, 
és így nem késhet tovább. Fő figyelmünket azonban ne ez foglalja le, hanem a 
jövő — és a múlt csak annyira, amennyire a jövő építése megköveteli. Ne le-
gyen tehát sérelmi irodalom. Alkotó irodalom legyen. 

És legyenek irodalompolitikai felismerések, amelyek meggátolják egyes 
áldatlan konfliktusok megismétlődését. Nem a kakas szavára kezd virradni... 
Ez igaz, és íme, mi magunk sietünk ezt kimondani. De miféle kakas az, ame-
lyik nem érzi előre a hajnalt, s csak akkor mer kiáltani, amikor már minden-
ki látja a napot, amikor már iktatva van a napfelkelte? Nem író az, aki csak 
akkor írja meg az igazságot, amikor azt már hivatalosan megállapították. És 
nem író az, aki csak azt meri bírálni, amit neki kritikai rágódás céljából 
kiutaltak. Igaz, az író sokszor gyarlóbb ösztönű teremtmény a kakasnál, te-
hát ki van téve tévedéseknek. A marxista író kevesebbet téved, de tévedhetet-
len irodalmat várni éppolyan dőreség, mint a politikusok tévedhetetlenségé-
ben reménykedni. Az irodalom fegyverének van egy bizonyos "szórása". Ok ez 
arra, hogy használaton kívül helyezzük ezt a fegyvert, vagy hogy ezentúl már 
csak üdvlövésekre használjuk? Aligha. Hiszen már a közelmúlt is megmutatta, 
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hogy az irodalmat nem a tévedései jellemezték, hanem az igazsága. Mélyítsük 
el ezt az igazságot azzal, hogy még jobban közeledünk a párthoz, a néphez, a 
valósághoz. Ha senki sem gátol bennünket az igazság keresésében és kimondá-
sában, akkor a lezajlott konfliktusok továbbélésétől vagy ismétlődésétől sem 
kell tartanunk. 

Irodalmi Újság, 1956. július 28. 

F E K E T E G Y U L A 

JÓLESŐ ÁLLAMPOLGÁRI GONDOK 

Bevezetés helyett 
"... Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani" 

— mondanám én is József Attilával, s úgy mondanám, ahogy ezt az emlékeze-
temben felvillámló két sort most értem, egy kicsit önkényesen. Mintha bennem 
feszülne minden pártos írók örök nosztalgiája: "Engedjetek a magam törvényei 
szerint dolgozni! Amennyire tőlem telik, én is megírom A puszta télent, a 
Szeptember végént, és a magam méretű Apostolt is, csak ne kívánjátok, hogy 
foylton Talpra magyart írjak. És ne kívánjátok, hogy — író létemre — egész 
életemet a segesvári mezőn csatározzam végig — jó, jó, hogy ma már győzel-
mes hadsereg katonájaként, de mégiscsak egy szál kurta karddal a halált osz-
tó pikák erdejében." 

így lázad az írói lelkiismeret a szépségért, de hát nem kell ezt szó sze-
rint venni. Ugyan mi más késztetne, ösztökélne, kényszerítene bennünket a 
politizálásra, mint ugyancsak a lelkiismeret: az igazságért lobogó forradal-
már, kommunista lelkiismeretünk. — Van ebben némi ellentmondás, de csak any-
nyi, amennyi az áramforrás két sarka közt: miért ne lehetne a műben — kivált 
a teljes életműben — egy testté ötvözni a művészi szépséget és a forradalmi 
igazságot? Ezt olyannyira lehet, hogy nincs is más lehetőség. 

Ennyi a közhely, s hozzátenni csak azt akarom, hogy mai, politizáló iro-
dalmunk legtöbbet, legnyersebben, szinte megszállottan politizáló nemzedéke 
a 30-40 közöttiek korosztálya. Egészségtelen tünet? Nem hiszem. Életre szó-
ló, megrendítő, szenvedélyeket gyújtó nagy élményeiről mindig tiszta szívvel 
vallhat az író, márpedig a politika nekünk ilyen élményünk. Sajnos vagy nem, 
de többet foglalkoztatott az elmúlt tizenöt esztendőben, nagyobb viharokat 
kavart bennünk, mint a kesergő szerelem és a boldog szerelem örök szélcsend-
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jei és viharai, mint a tájak szépsége, a borok aromája, a "szokványos" elmú-
lás melankóliája, és a többi örök téma. 

Vágyunk mi is a termékenyítő magányosságra, de fulladoznánk tőle, ha meg 
nem nyitnánk időnként az ablakot és az ajtót. Mi nem tudunk parafával tapé-
tázott szobában dolgozni. Mi naplóírásba fogunk, és publicisztika lesz belő-
le, vagy önéletrajzot kezdünk, és történelemkönyv válik belőle. Furcsa ez a 
mi nemzedékünk: sokszor megrótt erények és sokszor megdicsért gyengeségek 
terheit cipeljük. Vázlatos, elsietett, fél-érésben ólomba öntött írások 
nyomják lelkiismeretünket, s azzal mentegetőzünk permanens türelmetlenségünk 
miatt, hogy a mi számunkra fontosabb egy mai győzelem a holnapi örökkévaló-
ságnál . 

De ez csak áltatás, ha őszintén mondjuk is. Valójában eddigi írásainkat 
többnyire anyaggyűjtésnek, vázlattanulmánynak, kísérletezésnek tartjuk, ké-
szülődésnek az időtállóbb művek megírásához. Sikerül? Nemcsak bízom, de biz-
tos vagyok benne, ennyi próbálkozás, balsiker, ennyi harc után, ennyi élmény 
és készülődés után. 

Mindezt csak bevezetésképpen írom, hogy a közelgő alkotmányünneppel kap-
csolatban tisztább hangsúllyal mondhassam el néhány gondomat. Nem annyira 
alkotmányunkról, erről a korszakot lezáró s új korszakot nyitó nagy törté-
nelmi dokumentumról, inkább az alkotmányosságról. Megint csak vázlatosan, 
fél-érlelésben, de talán nemcsak a puszta felszólalás igényével, hanem az 
írói tapasztalatszerzés, készülődés, tisztulás igényével is. 

Széljegyzet a "tiszta lap"-ra 

Ismerek valakit, aki napok óta nyugtalankodik, türelmetlenkedik, veri az 
asztalt: a "tiszta lap" nem menlevél! — Mire jó ez, hiszen világos, hogy a 
"tiszta lap" nem is lehet menlevél, nem oldozhat fel senkit a felelősség a-
lól sem a történelem előtt, sem a nép előtt (s az sem egészséges, hogy a bí-
róságok előtt feloldoz). 

S ha menlevél nem lehet, hát miért legyen ajánlólevél? Azok, akik poszt-
jukon túlságosan is sokszor és túlságosan is kitartóan — úgyszólván a leg-
utóbbi napokig — bebizonyították, mennyire nem odavalók, most ugyanarra vagy 
éppen fontosabb posztra a "tiszta lap" ürügyén új felhatalmazást kapjanak? 
Miért? Újra bebizonyítandó, hogy csakugyan nem odavalók? 

Könnyű ezekkel az aggodalmakkal és követelésekkel egyetérteni, ha nem is 
mindenki ért velük egyet. Tehát vitatKozzunk, verjük az asztalt? 

Azt hiszem, mérhetetlenül sokat használna az ügynek, ha egy időre félre-
tennénk ilyen és hasonló nézeteltéréseinket, s nem mindenáron ezekről vitat-
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koznánk, hanem azokat a tennivalókat vennénk sorra, amelyekben teljes és ál-
talános az egyetértés. Mert bemocskolná a "tiszta lapot", ha menlevélnek s 
ajánlólevélnek használnák egyesek, de leginkább mégis az mocskolná be, ha 
intő szavakkal és figyelmeztető tettekkel nem fejeznénk ki világosan, hogy 
mától kezdve pedig nincs kegyelem, nincs elnézés a törvénytipróknak, a ha-
talmaskodóknak, a korruptaknak, az erkölcsi és anyagi kártevőknek, és egyál-
talán: a leninizmus bármilyen ellenségének. Mától kezdve nem a kinyilatkoz-
tatott szándékot néztük, hanem a tapintható eredményt, s vége a türelmi idő-
nek mindazokkal szemben, kivétel nélkül, akik nem tudnak szabadulni az "erő-
szak bűvöletéből", s nem akarnak lemondani a "fortélyos félelem igazgatásá-
ról". (Belemagyarázók, ne tapsoljatok: nem az izgága ellenséggel, hanem a 
néppel, a kommunistákkal szemben elkövetett erőszakosságokra gondolok.) 

Jó volna ezt minél többször elmondani, és az eddiginél is hangsúlyosab-
ban. És jó volna szigorúan felelősségre vonni, megbüntetni, nyilvánosan meg-
bélyegezni az olyanokat, akik azt hiszik, hogy a párt szavával még ma is bün-
tetlenül zsonglőrködhetnek. De a legjobb biztosíték az volna, ha alkotmá-
nyunk és törvényeink védelmét az eddiginél inkább a népre — mindenekelőtt 
a népre — bíznánk, s azokat — például: a népügyészeket — , akik eltussol-
nák, elszabotálnák a törvénysértők ügyeinek vizsgálatát, azonnal leváltanánk, 
és bíróság elé állítanánk. 

Könnyű egyetérteni, hogy az alkotmányosság dolgában ezek fontos tenni-
valók. De jó volna egyetérteni — a türelmetlenekkel is — abban, hogy most, 
ma ezek a legfontosabbak. (A rehabilitációról nem szólva, de ott a még függő 
ügyek tudtommal közelednek a megoldáshoz.) 

A démosz és a büro 
Ha jól értem az idegen szavakat, a demokrácia népuralmat jelent, a bü-

rokrácia pedig hivatalok által gyakorolt és közvetített uralmat. Eszerint a 
két dolog tűz és víz: nem férhet össze, kizárja egymást, s előbb-utóbb meg-
semmisíti az egyik a másikat. (Persze valóságos: szocialista demokráciára 
gondolok.) 

Ha jól értem Lenin számos cikkét, beszédét, megnyilatkozását: a szocia-
lista demokráciának egyik legfontosabb ismérve az, hogy nem nagyon tűri az 
áttételeket, és a lehető legközvetlenebb — minden eddigi létező politikai 
rendszernél közvetlenebb — beleszólást, irányító, döntő beleszólást bizto-
sít a népnek a hatalom gyakorlásába. 

Mi mostanában kezdtük az erélyesebb harcot a centralizált bürokrácia el-
len, s kezdjük közvetlenebbé tenni a demokráciát. Lesz még ezzel elég bajunk. 
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De a fontos az, hogy már látjuk, milyen veszélyekkel jár a fölösleges átté-
telek rendszere, amikor a nép által választottak választottainak választa-
nak, vagy éppen kineveznek, újabb kinevezési joggal, megbízottakat. Csak e-
gyetlen szíj szakadjon el és a hajtómű máris üresen forog és az alkatrészke-
rekek önállósodnak, függetlenítik magukat a hajtóműtől. 

Mi nagyon messziről indultunk. Az ellenforradalom azzal kezdte, hogy 
törvénybe iktatta a botbüntetést. Azzal folytatta, hogy inast, cselédet, se-
gédmunkást, kisparasztot büntetetlenül lehetett pofozni, nem is csak a "ha-
tóságoknak", hanem elég gyakran a munkaadónak és megbízottainak is. Tudjuk, 
mivel fejezte be, tudjuk, tudjuk az unalomig. Tudunk a nép szószólóit irtó 
terrorról, tudunk mindenről, csak azért mintha kezdenénk elfelejteni ezt az 
arcpirító korszakot. 

Mégse volna helyes, ha csak ehhez viszonyítanánk tegnapi eszményeinket s 
mai tennivalóinkat. Mi igenis nemcsak a Horthy-fasizmushoz képest, de a leg-
haladottabb polgári demokráciákhoz képest is jóval messzebbre akarunk elér-
ni, mégpedig minden dologban. "A proletariátus pártja nem érheti be a bur-
zsoá-parlamentáris demokratikus köztársasággal, amely a világon mindenütt 
fenntartja és igyekszik örökkévalóvá tenni a tömegek elnyomásának monarchi-
kus eszközeit, nevezetesen a rendőrséget, az állandó hadsereget és a kivált-
ságokat élvező hivatalnoki kart" — írja Lenin. 

Nekünk nem polgári demokrácia kell. Csakis a szocialista demokrácia út-
ján juthatunk el a kommunizmusig, az állam teljes és végleges elhalásáig. 
(Erről sem ártana többet beszélni; az elmúlt években némelyek mintha elvesz-
tették volna a szocialista fejlődés távlatait. Pedig el kell következnie an-
nak az időnek, amikor a honvédelem, a rendfenntartás, a gazdaság-szervező és 
a kulturális-nevelő munka minden funkcióját közvetlenül a nép veszi kézbe. 
Nem átmenet nélkül, hanem fokozatosan, de ki tagadhatná, hogy ez a fokoza-
tosság máris napirenden van nálunk, pl. a gazdaság szervezésében és a kultu-
rális nevelésben?) 

Perpetuum mobile 

Az már kiderült, hogy a technikában lehetetlen, de valamiféle politikai 
örökmozgóban még ma is sokan hisznek. Elfogadjuk, mondjuk, az alkotmányt, és 
attól kezdve magától mozog. Megszavazzuk a törvényt, kinyilatkoztatjuk a 
programot, aláírjuk a rendeletet, meghozzuk a párthatározatot: meglöktük az 
örökmozgót, a többi az б dolga. A legtöbb, amit ezen felül teszünk, hogy kö-
vetelőzünk néha: "Erre miért nem ad pénzt az állam?", "Ezt a törvényt miért 
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nem érvényesíti az állam", vagy éppen kedvetlenül legyintünk, mondván: "Ez 
is csak papír, ígéret, ebből se lesz semmi.". 

Minduntalan bebizonyosodik, hogy a politika nem perpetuum mobile, mégis 
milyen nehezen tanulunk a magunk kárán! 

Nálunk — így van ez másutt is? — mióta az eszemet tudom, sokkal többen 
"politizálnak", mint ahányan csinálják a politikát. Mennyivel egészségesebb 
lenne kevesebbet panaszkodni és többet vállalni. Ha ki-ki a saját portáján, 
lehetőségeihez mérten több időt, szenvedélyt fordítana a politikus tettekre, 
mint a "politikus" szavakra, ti. az üresjáratú, locsogó politizálásra. 

Szocialista realista politika 

Nem játék a szavakkal, hanem milliók óhaját, bizakodását, reménységét 
azzal fejezem ki, hogy immár a politikában is napirendre került a szocialis-
ta realizmus korszaka. Realizmus, mert a valóság tényeire építünk, szocia-
lista, mert látjuk, hisszük, munkáljuk a fejlődés útját is, s tudjuk, hogy a 
világ előre megy. Mert tisztában vagyunk vele, hogy az elvakult szenvedély 
csak kivételesen hasznos dolog, és a politikában mindig, kivétel nélkül, ká-
ros. Mert világos immár előttünk, hogy humanizmust csak humanista módon, i-
gazságot csak igaz szavakkal lehet szolgálni, egyszóval, hogy a cél nem 
szentesíti az eszközt. Legfeljebb bigott papok szemében, de kommunisták sze-
mében soha. 

A szocialista realizmus azt jelenti például a politikában, hogy ott is 
felhagyunk az állandó gépies fekete-fehér színezéssel. Nincsenek ördögök, 
nincsenek angyalok, és szentté avatandó, tévedhetetlen pozitív hősök sincse-
nek. Az ellenség nem kaptafán terem, s az emberiség legnagyobb ügyének kato-
nái: a kommunisták is gyarló, esendő emberek. Az irodalomnak is sokat ártott 
a sablon, de a politikai sematizmus még ártalmasabb. 

Azt is jelenti, hogy vágyainkat, óhajainkat nem tévesztjük össze a való-
sággal, és illúzióinkat nem használjuk vezérfonalnak. 

Azt is jelenti, hogy alkotmányunkat, törvényeinket, rendeleteinket úgy 
tekintjük, ahogy vannak, egyben programnak, másban eredménynek, de minden-
képpen mindannyiunkra kötelezőnek. 

Hogy: bízunk a párt s a szocialista közösség óriási nevelő erejében, szá-
mítunk az emberek fejlődésére, s az egyes embert mindenekelőtt mai tettei a-
lapján ítéljük meg. 

Hogy: csínján bánunk az általánosításokkal. (Az egyik borsodi faluban 
ottjártamkor szóba kerültek a helybeli vezetők. Az emberek csak ímmel-ámmal 
értették meg, hogy egy-két helybeli esetből mennyire nem igazságos országos 
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érvényű következtetéseket levonni, s éreztem magamon a gyanakvó pillantáso-
kat. — Végtelenül káros ez a rossz, funkcionárius-faló hangulat; tenni kell 
ellene, többet és főleg okosabban, mint idáig. Volt már szó róla a sajtóban, 
de csak az értelmiséggel kapcsolatban, holott a legélesebb megnyilvánulásait 
éppen üzemekben és falvakban tapasztalja az ember. Hamar leküzdhetnénk pedig 
ezt a rosszízű általánosítást, ha nem mentegetnék egyesek a törvénytiprókat, 
hatalmaskodókat, s azzal, hogy számukra is bizalmat követelnek, nem kockáz-
tatnák a többieket joggal megillető bizalmat. Ha jobban megismertetnénk az 
országgal a népért élő, lobogó vezetőket is, s ha végül sikerülne meggyőzni 
mindenkit, hogy a XX. kongresszus vízválasztó: sokakat megváltoztatott és 
szembefordított régi hibáikkal.) 

Sorolhatnám még a példákat, de ennyiből is világos, mit értek — milyen, 
valamennyi állampolgár részére kötelező normát — szocialista realista poli-
tikán. 

Tehát: lenini szellemű politikát. 

Irodalmi Újság, 1956. augusztus 18. 

L Ü K Á C S Y S Á N D O R 

JÁMBOR SZÁNDÉK 

Napirenden van az államigazgatás egyszerűsítése. Úgy gondolom, a könyv-
kiadás sem lehet kivétel: itt is megvizsgálandó, hol, mit lehetne rajta ja-
vítani és a bürokratikus fölösleget lenyesve ésszerűsíteni. 

Nyilvánvaló, hogy a kiadóvállalatokra szükség van, sőt, több kellene be-
lőlük. De van-e szükség a Kiadói Főigazgatóságra? Ezen már érdemes eltűnődni, 

Kezdem a magam személyes tapasztalataival. 1948-tól 1951 elejéig, a Kia-
dói Főigazgatóság elődeinek, a Könyvhivatal irodalmi osztályának, illetőleg 
a Népművelési Minisztérium könyvkiadói osztályának vezetője voltam. Felada-
tul a frissen államosított könyvkiadók megszervezését és elvi irányítását 
kaptam. A szervezés még csak-csak: új lektorokat kellett keresni (régi nem 
is igen akadt), új vállalatokat alakítani (Ifjúsági, Művelt Nép Könyvkiadó 
stb.). Ez munka volt. Az "elvi irányítás" azonban bürokráciába, ideges kap-
kodásba, tévedések szomorújátékába fúlt. A "vonal", amelyet felülről előír-
tak, átlag félévenként változott: egyszer az volt, hogy szigorúan ellenőriz-

128 



zük a kiadók minden lépését, minden moccanását, másszor meg az, hogy hagyjuk 
őket belátásuk szerint, saját felelősségükre dolgozni. Az első esetben a 
megnyomorított kiadók lázongtak — joggal — , hogy mivégre vannak ők a vilá-
gon, ha a felsőbbség nem bízik bennük, s végtelenbe nyúló minisztériumi 
"szuperlektorálással" bénítja tevékenységüket; az ellenkező esetben viszont 
formálissá vált a minisztériumi osztály egész munkája s képtelenné a rend-
szer, hogy aláírásommal és felelős pecsétemmel kellett ellátni minden kéz-
iratot, akkor is, ha sem én, sem közvetlen munkatársaim nem olvastuk el. Vagy 
a kiadók, vagy mi a minisztériumban, de valaki mindig sóhivatalnak érezte 
magát, s a hatáskörök tisztázatlansága, a felelősség tologatása csak zűrza-
vart, torzsalkodó légkört eredményezhetett. Kedves jó Haraszti, kedves Szik-
lai Sándor és kedves Havas Bandi (kit már nem engesztelhetek), ti vagyok a 
megmondhatói, mennyit veszekedtünk fölöslegesen, idétlenül. S az áldatlan ál-
lapotnak — természetesen — az irodalom itta meg a levét. Az írók úgy lép-
tek be a kiadókhoz vagy a minisztériumba, mint a fogorvos rendelőjébe, vagy 
mint valami kiszámíthatatlan fodrászműhelybe, ahol minduntalan elevenbe 
nyírnak, mert hiszen cégérünk a szektás irodalompolitika borbélytányérja 
volt, melynek fényességében ifjúi, dőre harciassággal magam is hittem. 

Nem vitatom egy percig sem, hogy a Kiadói Főigazgatóság ma jobban dol-
gozik, mint évekkel ezelőtt én a minisztériumban. Könyvkiadásunk számszerű és 
minőségi eredményei szembeszökőek, s nyilvánvaló, hogy az eredményekért az 
elismerés egy része a Főigazgatóság munkatársainak dukál. De ki tagadhatja, 
hogy az ellentmondással, mely a vállalati önállóság és a felülről való unos-
untalan beavatkozás közt van, a Főigazgatóság sem tudott, nem is tudhat meg-
birkózni? Hiszen ma is az a helyzet, hogy a kiadó — az esetek többségében — 
nem köthet addig szerződést, amíg engedélyt nem kap rá fölöttes szervétől, 
olyan személyektől, akik minden jóindulatuk és szaktudásuk ellenére — hogy 
úgy mondjam: hivatalból — kevésbé tájékozottak az ügy lényegéről. Mert nem 
ők tárgyaltak a tervezett mű szerzőjével. Tagadhatja-e valaki, hogy a dön-
tésnek e kétlépcsős rendszere — mely nemcsak a szerződésekre, hanem a vál-
lalati munka sok egyéb, különösen gazdasági mozzanatára is kiterjed — las-
sítja az intézkedéseket, lohasztja a kezdeményező kedvet, kibúvókat ad a 
személyes felelősség alól, fiaztatja a bürokráciát, s nemegyszer epés kije-
lentésekre készteti a kiadókat és írókat egyaránt? A Főigazgatóság, tudom, 
intézkedéseket tervez e hibák csökkentésére, s bővíteni kívánja a kiadók jo-
gait és felelősségét. Ez azonban magyarán azt jelenti, hogy a Kiadói Főigaz-
gatóság munkája olyan mértékben javul, amilyen mértékben átruházza hatáskö-
rét a vállalatokra, vagyis amilyen mértékben fölöslegessé teszi magát. Ha 
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pedig a fejlődés útja úgyis a megszűnés felé vezet, miért ne gyorsítanék meg 
ezt a folyamatot? Miért kísérletezzünk még esetleg évekig egy logikusan ki-
halásra ítélt intézménnyel? Miért dobjunk ki erre a célra évente — ki se 
merem számítani, hány milliót? Miért tartsunk egy megoldhatatlan — mert el-
lentmondásos — feladat gályapadjához láncolva több tucat értékes szakembert, 
aki másutt eredményesebb munkát végezhetne? (A Főigazgatóság jelenlegi ve-
zetője például kitűnő történelmi monográfiákat tudna írni valamilyen tudomá-
nyos kutatói státusban, s szíve szerint maga is erre vágyik — miért kell hát 
akkor adminisztrálnia? Hisz ez valóságos rablógazdálkodás egy kivételes ol-
vasottságú elme képességeivel.) Nyilvánvaló, hogy a leghelyesebb megoldás: 
megszüntetni a Kiadói Főigazgatóságot még az idén, s a milliókat okosabbra 
fordítani. 

Hallom persze az ellenérvet is: mi lesz akkor a könyvkiadás állami és 
pártirányításával? Azt felelem erre: nagy baj az, ha valaki irányításon csak 
dirigálást és dróton rángatást tud érteni. A könyvkiadás jó rendbentartására 
bőségesen elég, ha a párt Központi Vezetőségének illetékes osztálya és a 
népművelési miniszter évente egyszer átnézi (mint ahogy át is nézi) a kiadók 
általános tervét, és megszab néhány fontosabb tervszámot (a hitelkeretet, a 
fölhasználható papír mennyiségét stb.), a többit pedig a vállalatokra bízza. 
Miért is ne bízhatná? Miért is ne bízna bennük? Mert akárhogy forgatjuk is a 
dolgot, abban a tényben, hogy tucatnyi könyvkiadóvállalat ellenőrzésére kü-
lön hivatalt tart fenn a kormány, a vállalatok iránt való bizatlmatlanság 
fejeződik ki. (Mint ahogy általában: minden túlzott központosítás a népbe 
vetett bizalom fogyatékosságáról árulkodik.) Már-már úgy fest nálunk a hely-
zet, hogy aki vállalatnál dolgozik, azt ellenőrizni kell, korlátozni hatás-
körét, tekintet nélkül tudására és jellemére, pusztán azért, mert vállalat-
nál dolgozik. Ha viszont ugyanazt a személyt sorsa történetesen egy "felsőbb 
szervhez" dirigálja, akkor magától értetődik, hogy megbízható és alkalmas 
mások ellenőrzésére, hisz birtokában van a hivatalnok címnek. Hát nem végte-
lenül formalista szemlélete ez érdemnek, alkalmasságnak, nem megcsúfolása a 
józan személyzeti politikának? 

Megszüntetni (nem pedig átszervezni!) egy hivatalt: lehet, hogy ez túl-
ságosan szokatlan és újszerű sokak számára. De szokjunk csak az új gondola-
tokhoz! Lássuk be például, hogy a szocializmus építése elképzelhető a könyv-
kiadás központi hivatalból való irányítása nélkül is. Itt van rá szomszé-
dunkban a gyakorlati példa: a jugoszláviai könyvkiadás. Ott nincs se Könyv-
hivatal, se Főigazgatóság, s csodák csodája, a könyvek mégis megjelennek, s 
a szocializmus is épül. Nem ártana kipróbálni valami hasonlót nálunk is. 
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Azt mondhatná persze valaki, hogy mindez csak egyéni véleményem. Persze, 
egyéni, s mások bizonyára másként képzelik el a könyvkiadás szervezetét, e-
gyes részleteit. De abban, úgy vélem, írók, lektorok valamennyien egyetér-
tünk, hogy a Kiadói Főigazgatóság szükségtelen és mielőbb megszüntetendő. 
Tessék próbát tenni: szavaztassuk meg az írókat, fordítókat, a kiadók munka-
társait — azt hiszem, nem is kétséges, hogy mi volna az eredmény. 

Irodalmi Újság, 1956. augusztus 18. 

H Á Y G Y U L A 

AZ ÍRÓK KÖZGYŰLÉSE ELŐTT 

A "tiszta lap" politikája tiszta fejet és tiszta kezet kíván. Ez minden 
területre áll, de talán legérzékenyebben vonatkozik az irodalomra. Az író-
szövetség küszöbön álló közgyűlése — bár úgy tudjuk, mindenki csendes, szen-
záció nélküli értekezletnek tervezi — jó időre el fogja dönteni, mennyire 
lesznek meg a "tiszta lap" politikájának külső feltételei az irodalomban. De 
azért természetesen indokolatlan leegyszerűsítés lenne, ha azt hinnénk, az 
irodalom problémái most már mind megoldódhatnak az írószövetségen belül, 
mind csak az írókon múlnak. 

A "tiszta lap" az irodalom számára akkor igazán tiszta, ha láthatatlan 
betűkkel egy törvényerejű, megszeghetetlen dekrétum van ráírva: dekrétum az 
irodalom szabadságáról. 

Az irodalom teljes szabadságáról? — szokták ilyenkor ijedten kérdezni 
némelyek. Nos, essünk túl az ijedtségen: igenis, az irodalom teljes szabad-
ságára gondolunk. Értve ezen a legteljesebb, legkorlátozatlanabb szabadsá-
got, amely társadalomban élő emberek közt egyáltalában lehetséges. Más szó-
val: az irodalomnak semmi se legyen tilos, amit a társadalom törvényei egyéb-
ként nem tiltanak. Tehát ne szabadjon az írónak a művében gyilkosságra, gyúj-
togatásra, rablásra, lopásra, a népi demokrácia megdöntésére, egyes rétegek 
vagy foglalkozási ágak elleni atrocitásokra, faji diszkriminációkra, bürok-
ratikus kiskirálykodásra stb.-re bujtogatni, ne szabadjon rágalmazni, sőt ne 
szabadjon véteni bizonyos, a törvénykönyvben le nem fektetett, de nyilvánva-
lóan a túlnyomó többségtől elfogadott erkölcsi normák ellen se. 
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Viszont az írónak is, mint bárki másnak, minden korlátozás nélkül szabad 
legyen megmondani az igazságot; kritizálni akárkit és akármit; szomorkodni, 
szerelmesnek lenni, a halálra gondolni, nem mérlegelni, hogy egyensúlyban 
van-e művében a fény és az árnyék, hinni Isten mindenhatóságában, Istent ta-
gadni; kételkedni bizonyos tervszámok helyességében, nem marxista módon gon-
dolkodni akkor is, ha az így születő gondolat még nem szerepelt a kötelező 
erővel megállapított igazságok közt; alacsonynak találni olyan emberek élet-
színvonalát, akik fizetésének emelése még nincs tervbevéve; igazságtalannak 
találni, amit hivatalosan még igazságosnak mondanak; nem szeretni egyes ve-
zetőket; dilemmákból olyan becsületes kiutat ajánlani, amelyet politikai és 
gazdasági vezetőink irreálisnak tartanak (még akkor is, ha utóbb kiderül, 
hogy az írói elképzelés valóban irreális volt); bajokat ábrázolni anélkül, 
hogy a megoldás receptjét mellékelnénk; csúfnak találni a műemléknek nyilvá-
nított New York-palotát, tekintet nélkül arra, hogy már ráköltöttek millió-
kat; észrevenni, hogy pusztul a város, mert nincs pénz a házak tatarozására; 
elítélni némely vezető ember életmódját, beszédmodorát, munkastílusát; az em-
beriességért síkra szállni ott is, ahol kevésbé érzékeny lelkek nem vesznek 
észre embertelenséget; szeretni Sztálinvárost; nem szeretni Sztálinvárost; 
szokatlan írói stílust alkalmazni; szembehelyezkedni az arisztotelészi dra-
maturgiával, ragaszkodni az arisztotelészi dramaturgiához; rossznak találni 
írásokat, amelyeket tekintélyes emberek példamutatóknak ítéltek és viszont; 
szóhoz juttatni bizonyos irodalmi ítéleteket, fütyülni bizonyos irodalmi í-
téletekre stb., stb., stb. — Ki tagadhatja, hogy ebből sok minden nemrégen 
még szigorúan, szankcióktól terhesen tilos volt — legalábbis gyakorlatilag 
— , és ma is inkább megtűrt dolog, s nem egyszerűen, kereken, és minden más 
megengedett dologgal egyértelműen: szabad. 

Ez a szabadság az, amelyhez nekünk, íróknak tűzön-vízen át ragaszkodnunk 
kell. 

De hiszen ez nem teljes szabadság! — mondják csalódott hangsúllyal leg-
inkább azok, akik oly szívesen sütötték volna ránk ez alkalommal az anar-
chizmus bélyegét. De igen — feleljük. Mi ezt teljes szabadságnak érezzük, 
aminthogy az utcán való járást-kelést is teljesen szabadnak érezzük, bár azt 
is korlátokba szigorítják a társadalmi együttélés követelményei. Nem érezzük 
szabadságunk feltételének, hogy legázolhassuk felebarátunk tyúkszemét; át-
szaladhassunk az úttesten piros vagy sárga jelzésnél; lerúghassuk a kalauzt 
a villamosról, ha a jegy árát kéri; lecsúzlizhassuk a gázlámpákat; kifűré-
szelhessük az útszéli fákat. Ellenben korlátozottnak, megnyirbáltnak érezzük 
járókelői szabadságunkat, ha — Amerikában — színes arcbőrrel külön kocsi-
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szakaszokba kényszerítenek bennünket; ha — a Balatonnál — mélyen a tó vizé-
be befutó szögesdrót szabdalja előttünk darabokra a világot; ha néhány ember 
lakása felé vezető utakon katona toppan elénk és másfelé terel; ha, mint e-
gyik ismert költőnkkel röviddel ezelőtt megtörtént, igazoltatások és fagga-
tások sorával nyomorítanak bennünket csak azért, mert olyan határszéli vá-
rosba akarunk utazni — hibátlan igazolópapírokkal! — , ahová saját bevallá-
sunk szerint semmi egyéb nem szólít bennünket, mint a gyermekkorunk színtere 
utáni vágyódás. Az előbbi tilalmak — irodalomban és utcai közlekedésben egy-
aránt — emberi méltóságunkat őrzik, az utóbbiak emberi méltóságunkat sértik. 

Nincs tehát szüksége az irodalomnak semmiféle külön korlátozásra. 
Hiszen mindazt, amit a társadalom érdekében az irodalomban nem szabad, 

azt amúgy sem szabad, ugyanazok az intézmények gondoskodnak a korlátok meg-
szabásáról, szükség esetén a megtorlásról, mint az élet egyéb területein. 
Erről azért kell most beszélni, mert az irodalom szabadságát ma már csak ki-
sebb részben akadályozza az, hogy még mindig vannak, akik nem látják helyes-
nek ezt a szabadságot, nagyobbik részben az az akadály, hogy az irodalom 
számára létrehozott külön korlátozó intézmények fennállnak, működnek, nem 
szeretik az üresjáratot, tehát egyre-másra belemarnak az irodalomba. 

A minap telefonáltak a Rádiótól, tartanék-e egy meghatározott — elég 
ártatlan — irodalmi témáról rövid felolvasást. Vállaltam, megállapodtunk az 
időpontban, de aztán beszélgetőpartnerem meglepetésszerűen korábbra kérte a 
kézirat benyújtását. Mondom: miért? Azt mondja: mert nálunk szuperlektor 
rendszer van. Mondom: de nálam nincs, mert én csak lektorálatlanul olvasom 
be a szöveget vagy sehogy. Azt mondja: jó, hát akkor csináljuk lektorálat-
lanul. Úgy is történt. (Mondanom sem kell, hogy az eset július 18—21-e után 
esett. ) 

De azért ne higgyék, hogy akár én, akár az "okos enged" elvét követő rá-
diós valami nagyon merész cselekedetet hajtottunk végre. Hiszen az, amit én 
a mikrofonba mondtam, nem áradt ki azon nyomban, visszavonhatatlanul — hiba 
esetén jóvátehetetlenül — az éterbe. Magnószalagra vették, eltették, ha 
kellett, montírozták, retusálták, csak azután engedték ki a világmindenség-
be. Ez alatt az idő alatt a szalagot persze nemegyszer lehallgatták, ellen-
őrizték, mindenféle szempontból: irodalmilag és politikailag is. Ezért mond-
hatott le partnerem olyan könnyen a szuperlektorálásról. De hát akkor miért 
vetette fel egyáltalán, és miért ragaszkodnak hozzá az esetek túlnyomó több-
ségében? Azért, mert van szuperlektor, és nem akarja ingyen pusztítani a ke-
nyeret. Inkább pusztítja hát az irodalmat, végre is nem azért ültették oda, 
hogy mindenre áment mondjom. 
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Az utóbbi időben vita folyik arról, kell-e könyvkiadói főigazgatóság 
vagy nem kell. A kérdés kiadótechnikai részéhez nem tudok hozzászólni, le-
hetségesnek tartom, hogy kell valami közös szerv, amely az anyagbeszerzést 
együttesen végzi, az ütközéseket a kiadói programban elhárítja stb. Semmi 
esetre sem szabad azonban fenntartani azt a helyzetet, hogy a főigazgatóság 
felülbírálhassa a kiadásra szánt könyveket, bármily jogcímen, bármilyen 
szempontból, beleértve egy-egy könyv eladhatóságának, rentabilitásának kér-
dését is. (Mert az új, a merész, a szokatlan elleni vaskalapos védekezés 
sokszor gazdasági meggondolások mögött búvik meg.) Ameddig nem zárják ki in-
tézményesen, hogy a főigazgatóság — bármilyen néven nevezett — szuperlek-
tori tevékenységet folytathasson, addig ez a szerv is az irodalom szabadsá-
gának akadályozója marad. 

A "mindenki mindenkinek cenzora" elv azonban az Állami Könyvterjesztő 
Vállalatnál jut el a kiteljesedésig. Látszólag szerény szerep ez, épp ezért, 
általában meg is szoktak feledkezni róla. Csak arról van szó, hogy van a 
könyvkiadásnak egy központi szerve, amelynek kiadás előtt be kell mutatni a 
kiadandó könyveket, hogy az megmondja, mennyit tud belőle eladásra elfogad-
ni, tud-e egyáltalán vállalkozni az illető mű terjesztésére. Lehet, hogy ez 
a terjesztői szuperlektorálás ezer eset közül kilencszázkilencvenkilencben 
formai. De ha az ezredik esetben nem az, akkor fel kell tenni: épp ebben az 
ezredik esetben lett volna a legnagyobb szükség arra, hogy semmiféle, egyéb-
ként bizonyára tiszteletreméltó könyvterjesztői szempont ne gátolhassa a ki-
adót olyan műnek a napfényre hozásában, amely a megszokott, tehát a könyv-
terjesztő praxisában ismert normától eltér, és így talán újat jelent az iro-
dalomban. 

A terjesztő központ képviselte szempontok természetesen szintén nem apo-
litikus szempontok, vagyis lényegükben azonosak azokkal, amelyeket a kiadó 
is, a főigazgatóság is képviselt már. De ha a terjesztő sem akar szuperlek-
tori minőségében fölöslegesnek bizonyulni, kénytelen a cenzori szigorban rá-
tromfolni az előző kettőre és megadni a kegyelemdöfést az írói szabadságnak. 

Megjegyzem, hogy nem egy író ismerősöm termékeny barátságot tart fenn 
könyvkereskedőkkel, sokra becsüli véleményüket, mert a vevővel való állandó 
foglalkozás képessé teszi őket arra, hogy az olvasóközönség hangulatáról, 
ízléséről, fejlődéséről értékes felvilágosításokat adjanak. Ez azonban csak 
azokra a könyvkereskedőkre vonatkozik, akik a pultnál állnak és a vevőt ki-
szolgálják. A szóban forgó szuperlektorálásnál nem ezek jutnak szóhoz, hanem 
egy csúcsszervnek az olvasóval nem folyton érintkező munkatársai. Senki sem-
mit nem veszítene, de az egész ügy nyerne, ha ezek a különben mégoly dereka-
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san dolgozó emberek a véleményüket nem érvényesíthetnék az irodalomra kiható 
cenzori súllyal. (Elnézést az ismételten előforduló "cenzor" szóért; jól tu-
dom, hogy hivatalosan egyik intézmény működését sem nevezik cenzúrázásnak; 
de itt a lényeg a fontos és nem az elnevezés.) 

Mindezekből kiindulva szeretném éppen most, a kiadói konferencia előtt 
javasolni: szűnjék meg az állami könyvterjesztő, mint a könyvkereskedések 
monopolisztikus beszerző és elosztó szerve. Kapjon minden könyvkereskedés 
szabad kezet arra, hogy közvetlenül rendelje meg könyvszükségletét a kiadók-
tól. Sokkal közelebb kerülne ezzel az író az olvasóhoz, sok valóságellenes, 
élettől elrugaszkodott, hamis és az irodalmat fojtogató terjesztői előíté-
let, fikció küszöbölődnék ki; a könyvet és az olvasót szerető, jó könyvke-
reskedők sok új, bátor irodalmi próbálkozás számára egyengetnék az utat. A 
könyvterjesztő, mint központi raktározó és expedíciós szerv, ha szükség van 
rá, természetesen folytassa a működést, de az irodalom szabadságát ne korlá-
tozza. 

Ami a színházakat illeti, ezeknek számos megnevezett és megnevezetlen 
szuperlektorát hivatalosan a Népművelési Minisztérium és annak színházi fő-
osztálya képviseli. Ebben az intézményben a legkülönbözőbb, sokszor ellent-
mondó, fölülről jövő vélemények ellentétes, szeszélyes intézkedésekké, egy-
mást keresztező adminisztratív rendszabályokká egyesültek, és megtetéződtek 
a minisztérium funkcionáriusainak gyakori túlteljesítési buzgalmával. Az 
eredmény a színházak vállalkozási kedvének és lehetőségének elfojtása, a 
dráma szabadságának szinte maradéktalan kiirtása volt. A következményeket 
ismerjük: visszahozhatatlan évek estek ki így az egyébként oly életképes és 
nemzetközileg nagyrabecsült magyar dráma életéből. 

A népművelési miniszter — talán a sok éven át elhangzott számos bírálat 
eredményeképpen is — látja a helyzetet és tudja is, hogyan lehetne orvosol-
ni. Erre vall, hogy az idei színházi konferencián, mielőtt a panaszok árada-
ta megindulhatott volna, részletes ígéretet tett a velejéig hibás módszer 
újjáformálására. Azóta hónapok múltak, az új évad megkezdődött, de az ígért 
átszervezésből még keveset láttunk. Igaz, a kantárszárat, úgy látszik, érez-
hetően meglazították, ennek a műsortervben örvendetes látszatja is van. Ele 
a lehetőség és a veszély, hogy ugyanezt a kantárszárat újra meghúzzák, in-
tézményesen megmaradt. Pedig a megoldás szerepelt a miniszteri ígéretek kö-
zött: a színházigazgatók önállósítása a műsoralkotás, a művészegyüttes szer-
vezése és a gazdasági vezetés terén. Ehhez az kell, hogy a színházi főosz-
tály a mai formájában szűnjék meg. Legyen helyette egy jól működő kis hiva-
tal, amely a színházak bizonyos, közös gyakorlati ügyeit intézi, pontosan 
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egyengetve a színház útját, de soha bele nem szólva abba, hogy merre vezet 
ez az út, amelyet az igazgató, szerzőire és művészi munkatársaira támaszkod-
va, szabadon választ. (Ez az út persze ne legyen a húsz év előtti polgári 
színház útja, amire e percben hajlandóságot látunk.) Természetesen ugyanez 
áll a színházakkal újabban többet foglalkozó tanácsszervekre is. Csak így 
juthatunk el a drámairodalom szabadságához, a szónak abban az értelmében, a-
melyet az előbb próbáltunk körülhatárolni. 

Némi változtatással ugyanezt lehetne mondani a film irodalmi részéről 
is, megjegyezve, hogy a lazított kantár már eddig is sok szép eredményt tett 
lehetővé, de azért mégiscsak lazított kantár az és nem szabadság. Hadd jegy-
zek fel elrettentésül valamit, amiről csak nemrég értesültem. A kitűnő "Egy 
pikoló világos" külföldi sikere után megkérdeztem, miért nem igyekeznek most 
már visszaszerezni a film eredeti, a mainál sokkal magasabb művészi és poli-
tikai színvonalát azáltal, hogy visszavágják bele azokat a fontos részeket, 
amelyeket felsőbb parancsra annak idején ki kellett vágniok. Azt a választ 
kaptam, hogy lehetetlen,mert az ily módon, sokszor nagyon avatatlan kézzel 
kiszuperlektorált részeknek a negatív szalagját is meg kell semmisíteni, s 
így hiába is jut utóbb valakinek eszébe az elkövetett hibákat jóvátenni. Nem 
hátborzongató? 

Nem lenne teljes ez a kép, ha nem beszélnénk a legkegyetlenebb szuper-
lektorról: az író lelkében megfészkelő öncenzúráról. Az író lelkileg nem bír-
ja ki a szuperlektorálások bonyolult rendszere okozta csalódások, megalázta-
tások végtelen sorát. Öntudatlanul és akarata ellenére is védekezik: a gát-
lások szövevénye épül fel a lelkében, amely idővel már automatikusan akadá-
lyozza meg, hogy eszébe jussanak vagy alkotóilag kiteljesedjenek benne olyan 
gondolatok, érzések, amelyek a szuperlektorok ellenkezését válthatnák ki. Ez 
a szándékolatlan öncsonkítás nem szűnik meg addig, míg az irodalmi szabadság 
külső akadályait le nem romboljuk — és talán akkor sem máról holnapra. 

Összefoglalva: az irodalom szabadságának nélkülözhetetlen külső előfel-
tétele, amelyből nem engedhet az, aki irodalmunk sorsát a szívén viseli, hogy 
az irodalmi művek reprodukálásáért a szerzőn kívül csak a reprodukáló szerv 
vezetője feleljen. Mindenféle nyílt vagy rejtett, közvetlen vagy közvetett 
szuperlektorálást vagy cenzúrálást intézményesen meg kell szüntetni. Az e-
setleg szükséges csúcsszervek szolgálják a munka technikai, szervezeti meg-
könnyítését, de ne avatkozhassanak a munka tartalmába. Amíg ez meg nem tör-
ténik, irodalmi szabadságról nem beszélhetünk, legfeljebb időleges, bármikor 
visszavonható viszonylagos liberalizmusról. 
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Az irodalom szabadsága fokozott kötelességeket ró a kritikára. Ezeknek a 
kritika csak úgy tehet eleget, ha az iménti értelemben teljes szabadságot él-
vez, ugyanúgy, mint az irodalom. És a kritika útján érvényesülhet a legjob-
ban a párt irányító szerepe is. Mindenesetre jobban, mint az imént említett, 
túltengő állami cenzortevékenység útján, amely inkább csak a személyi kultusz 
hatásait tudta érvényre juttatni, jó ideig személyes formában, majd pedig el-
személytelenitve, egy olymposzi ködön átcikázó villámok vagy átragyogó nap-
sugarak formájában. De a kritika útján sem úgy irányíthat igazán eredménye-
sen a párt, hogy a kritikusoknak utasításokat ad, amelyeket azok akár fegye-
lemből, akár meggyőződésből, több-kevesebb ügyességgel keresztülvisznek, ha-
nem azáltal, hogy irodalomban is, kritikában is, elsősorban pedig az olvasók 
nagy tömegei között mind tisztább, mind világosabb marxista gondolkodást ho-
nosít meg és ezzel biztosítja, hogy haladó művek születnek a párt szellemé-
ben, s azoknak nagyobb lesz a visszhangjuk, mint az ellenkező tendenciáknak. 

Ehhez azonban az kell, hogy a párt számos, egyébként kiváló funkcionári-
usa beletörődjék abba, hogy az irodalom az, ami, és nem az "agit.prop." te-
vékenység folytatása egy nehezen áttekinthető területen. Az igazi kommunis-
tának az irodalmat úgy kell tekintenie, mint az emberi szellem alkotta cso-
dálatos eszközt arra, hogy szavakat kapjon a nép hangja, az a hang, amelynek 
meghallása és megértése nélkül nincs kommunista politika, és minden kommunis-
ta jószándék teljesülés előtt a felismerhetetlenségig eltorzul, az a hang, 
amelyet a nép maga is csak az író tisztább tolmácsolásában ért meg igazán. 

Hogy ma sokszor még mily messze vagyunk az irodalom ilyen értékelésétől, 
arra álljon itt egyetlen példa. Déry Tibor kitűnő novellájáról, A téglafal 
mögöttről legutóbb két kommunista funkcionáriussal is alkalmam volt vitat-
kozni, külön-külön. Mindkettőjüket sokra becsülöm, egyiket, mert igazságos 
embernek tartom, bár a közelmúltban nem találta meg a módot az igazsága ér-
vényre juttatására, a másikat, mert a szovjet irodalom merészebb, új hangjá-
ra irányította a figyelmet, már jóval a XX. kongresszus előtt. Meglepően a-
zonos kaptafára alkották meg a véleményüket a Déry-novelláról. Mindketten 
azt olvasták ki belőle, hogy Déry "védelmébe veszi" az üzemi lopásokat, és 
nem vették észre a szenvedélyes vádat az embertelen büntetések, a pellengér-
módszerek ellen, amelyek nem javítják, hanem rontják az írónak oly nagy szo-
morúságot okozó helyzetet. Honnan eredt ez a szimplifikálás? Rövid vita után 
megtaláltam a dolog kulcsát: mindketten jól tudtak az üzemi lopásokról és 
tisztában voltak azok gazdasági okaival. De mivel nem látták módját annak, 
hogyan lehetne ezeket az okokat gyorsan kiküszöbölni, tehát "időszerűtlen-
nek" és "károsnak" ítéltek minden olyan írást, amely ezeknek a lopásoknak a 
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létezését elismeri és pláne az olyant, amely megírja, hogy az ellenük jelen-
leg alkalmazott módszerek károsak. 

Igazságtalan lennék, ha elhallgatnám, hogy két vitabeli ellenfelem nem 
állt egyedül téves véleményével: sok más olvasó is hasonlóan félreértette 
ezt a tulajdonképpen félreérthetetlen novellát. Hibás ebben a kritika, az 
irodalompolitika és nem utolsósorban mi írók, az említett "belső cenzor" 
szóhozjuttatásával. 

Egyébként sok más alkalommal is hallottam már olyan igényt, hogy az író, 
ha bajt, hibát ábrázol, írja is meg mindjárt, gyakorlatilag azonnal alkal-
mazható módon, mit kell ellene tenni, amíg erre az író nem képes, ne hány-
torgassa fel a bajokat. Ez más szóval azt jelentené, hogy az író, ha mond-
juk, olyan emberek gondjával-bajávai telik meg a lelke, akik gazdasági éle-
tünk hibái miatt rossz anyagi helyzetben élnek, előbb képezze ki magát köz-
gazdásszá, és ha ebben a minőségében olyan zseniális lesz, hogy csalhatatlan 
módszert talál a szóban forgó kérdés azonnali megoldására — akkor már meg-
írhatja versét vagy novelláját. Amíg erre nem képes, addig segítsen agyon-
hallgatni a nép jaját-baját. 

Milyen mélységes pesszimizmus árad az ilyen gondolatmenetből! Hiszen még 
nemrégen sok olyan baj látszott reménytelenül megoldhatatlannak, melynek 
megoldását a párt a XX. kongresszus keretében és azóta igen rövid idő alatt 
megtalálta. Milyen kár lett volna — sajnos, sok esetben azt kell mondanunk: 
milyen kár volt — hallgatni ezekről a bajokról és nem azzal is elősegíteni 
a megoldást, hogy a nép panaszait írói szavakba öntjük, s ezzel a vezetőket 
látóbbakká, a népet cselekvőbbé tesszük. 

A félreértések között, amelyeket a "tiszta lap" politikája kapcsán el 
kell oszlatnunk, fontos helyet foglal el az irodalom társadalmi szerepének 
félreismerése, kicsinyes, prakticista szempontokból való degradálása. Aki 
még most is makacsul ragaszkodik ehhez a tévedéshez, azt a jövőben sem tud-
juk megóvni attól, hogy sokat ne csalódjék az irodalomban — minél jobb lesz 
az irodalom, annál többet. 

Az utóbbi egy-másfél évben az írók szokatlanul sokat foglalkoztak poli-
tikával. Az írószövetség valósággal politikai góccá változott, a haladó, Le-
nin szellemében való politika egyik gócává. 

Most, a lenini politika elvi győzelme és a gyakorlati megvalósulás első 
lépései után természetes, hogy az írószövetség politikai szerepe is megvál-
tozik. De hogyan? Talán ezentúl nem foglalkozunk politikával? A párt tizen-
egy éven át az ellenkezőjét követelte a magyar íróktól, és ez a követelés he-
lyes volt. Érvénye nem csökken, inkább fokozódik. Nem azért segítettünk ki-
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vívni a leninizmus győzelmét, hogy utána apolitikus l'art pour l'art-ba sLily-
lyedjünk. 

A legjobb magyar írók tehát a jövőben is legalább annyit fognak politiká-
val foglalkozni, mint eddig, és mivel az eddig követett politikai vonal, itt-
ott előforduló tévedéseket leszámítva, lényegében helyesnek bizonyult, tehát 
ezen a vonalon fogunk tovább és egyre tovább menni: a XX. kongresszus, a le-
ninizmus vonalán. 

•e a helyzet mégis lényegesen meg fog változni, mert amíg július 18—21-e 
előtt ennek a vonalnak konzekvens követői lépten-nyomon akadályokba ütköztek 
és fájdalmas, veszélyes harcokba bonyolódtak, addig ma és a jövőben a mi po-
litikai vonalunk megegyezik az állami és pártéletben követett politikai i-
ránnyal és inkább támogatásra, dicséretre, elismerésre számíthatunk, semmint 
akadályra, megtámadtatásra. Ilyen körülmények között a jövőben, ugyanazt a 
politikát magasabb szinten folytatva, több idő és energia marad majd nagy 
művek megírására, kevesebbet fog elvonni az irodalompolitikai harc. 

De ne áltassuk magunkat: a politikai élet mindennapjai, egyes politiku-
sok átmenetileg érvényesülő tévedései még hozhatnak kisebb-nagyobb vargabe-
tűket az elvben nyílegyenes vonalba. Nekünk, íróknak, hivatásunkhoz képest 
akkor is egyenesen kell továbbmennünk a kitűzött úton, és újból nem szabad 
visszariadnunk az esetleg fenyegető nehézségektől. 

Ezek azonban — ez a meggyőződésünk — ritka és nemkívánatos pillanatok 
lesznek. A mindennap nagy, termékeny munkában teljék. Minden író a maga szá-
mára is kezdje meg a "tiszta lap" politikáját. A szabadság korlátozásának, a 
megalkuvás, a gyávaság, az igazságtól való irtózás légkörének nyomasztó ha-
tásától szabadulva, újult erővel, fokozott igénnyel kezdjük újra a nagy, vi-
rágzó magyar irodalomért folyó, eddig sok külső akadálytól megzavart alkotó 
harcot. 

Közgyűlésünk napja legyen a határnap, amelytől ezt az új irodalmi kor-
szakot számítani fogjuk. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 8. 1—2. 1. 
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T A M Á S I L A J O S 

ÖSSZEGEZÉS ÉS ELŐRETEKINTÉS 

Az írószövetség 1954 nyarán megtartott közgyűlése óta eltelt két eszten-
dő irodalmunknak, mondjuk inkább irodalmi életünknek rendkívül viharos és 
nagy jelentőségű időszaka volt. A két év előtti közgyűlésen már hangot kap-
tak ugyan azok az irodalmi-politikai gondok és problémák, melyek a legutóbbi 
időket is jellemezték, már erőteljesen jelentkezett irodalmunk új hangja, 
de az 1954-es közgyűlés fő jellemzője mégis az volt, hogy akkori irodalompo-
litikánk a közgyűlést gátnak szánta az irodalomban jelentkező új nézetek, új 
látásmód, a magyar valóság igaz ábrázolása ellen. Hogy ennek mi volt az oka, 
ezt ma már részletesen nem kell elemeznünk, mint ahogy az is nyilvánvaló, 
hogy ez a gátépítés legfeljebb formailag sikerült. Az elmúlt két esztendő 
ezt meggyőzően bizonyítja. 

Irodalmi közvéleményünkben, sőt azon túl országszerte is nagyjából is-
mertek azok a rendkívül szenvedélyes viták és tanácskozások, melyek ezt a 
mostani közgyűlésünket megelőzték. Nem könnyen vállalkoznék ezek bármiféle 
összegezésére, talán csak annyit róluk: irodalmunk lehetőségében és erköl-
csében, a magyar néphez és a szocializmushoz való kapcsolatában, felelőssé-
gében és bátor föladatvállalásában felnőtt korunk színvonaláig. Jelentős mű-
vekkel is, de elsősorban erkölcsi magatartásával, s nagy szerepet vállalt a 
XX. kongresszus történelmi fordulatának hazai előkészítésében és megvalósí-
tásában. S ez adja irodalmunk nemzeti egységének erős és megbízható politi-
kai alapját a jelenlegi körülmények között. 

Az elmúlt vitákban, irodalmunkat, irodalompolitikánkat illetően, első-
sorban a kommunista írók, de a pártonkívüli írók jelentős rétegei között is 
komoly egység kovácsolódott ki a legfőbb kérdésekben. Itt mindenekelőtt a 
szűkkeblűség, a sematizálás határozott elvetéséről van szó, a különböző i-
rányzatok szabad érvényesüléséről azon a politikai és erkölcsi alapon, mely 
a magyar népi demokráciát, a szocializmust vallja és magáénak vállalja. Sze-
retném ezt aláhúzni, mert a Központi Vezetőség júliusi határozata előtt a 
napi politikai taktikázás, a szándékolt és erőltetett félre- és belemagyará-
zás e vonatkozásban véleményem szerint sok kárt okozott nemcsak az iroda-
lomnak, hanem elsősorban a munkásosztálynak és az értelmiségnek. 

Naivság lenne persze azt gondolni, hogy ezzel és a párt igen jelentős 
júliusi határozatával politikai gondjaink egyszer s mindenkorra el vannak 
vetve, még ezen az előbb megfogalmazott nemzeti egységen belül is. Sőt, de 
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ez már az elkövetkező idők kérdése. Az út szélesnek és szabadnak látszik az 
egész nép számára s az írók számára is most már "csak" az van "föladva", 
hogy: járni kell rajta. Meggyőződésem, hogy a párt új politikája alapján — 
de csakis ezen az alapon, melynek részleteit ezután kell kimunkálnunk — jár-
ni is tudunk rajta. 

A mostani közgyűlés megítélésem szerint, az írószövetség autonómiájának 
szellemében, egyrészt pontot tesz mintegy "hivatalosan" is egy végbement 
történelmi fejlődés után, annak megerősítésére is, másrészt szervezetileg is 
szabadabbá teszi az utat az alkotó munka előtt, s lehetőséget teremt sok 
irodalompolitikai-esztétikai részletkérdés tisztázására. Tehát kicsit össze-
gezés is, de még inkább: előretekintés. 

S nem kell titkot csinálnunk abból sem, hogy bár csak tisztújító közgyű-
lésről van szó, a tanácskozást mégis széles politikai és kulturális közvé-
lemény kíséri figyelemmel. Tárgyaljuk meg saját ügyeinket azzal a felelős-
séggel, melyet az egész nép, s pártunk új politikája feltétlenül elvár a ma-
gyar íróktól. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 15. 

E R D E I S Á N D O R 

A MŰVEKÉ A SZÚ 

Abban reménykedem, hogy nálunk már ezután csak a tehetség, a becsület és 
az élő gondolat adhat rangot az írói munkának. Minden más eredetű rang, bár-
milyen politikai kényszerűség, taktikai számítás vagy funkcionárius vakbuz-
góság kreálta is, elenyész, mint a füst. 

Eljutottunk-e már addig, hogy ezt remélhetjük? Hiszem, hogy igen. Meddő 
maradna irodalmunk hároméves küzdelme, ha ezt a felelősséget — az írói sza-
badságnak ezt az egyetlen hiteles bizonyítékát — nem harcoltuk volna ki ma-
gunkban és magunknak. Lehetséges, hogy bizonyos irodalompolitikai törekvések 
ismét megkísérlik más, az említett felelősségtől idegen mérték alkalmazását. 
Ma azonban nem ez a fő kérdés. Hanem az, hogy bennünk, írókban és az iroda-
lom körül tevékenykedőkben él-e ez a felelősség; sőt a kérdés nem is egysze-
rűen úgy szól, hogy él-e — hiszen azelőtt is éldegélt — , hanem hogy minden 
más meggondolást maga alá rendelve él-e. 

141 



Azért gondolom, hogy szerény, de határozott igennel felelhetünk erre a 
kérdésre, mert az eddigi harcok legnagyobb tanulságát minden valamirevaló 
író a saját létkérdéseként ismeri: soha többé hazugságot, mindig mindenben 
csak az igazat! Ha csupán fogadkozás volna ez a gerjedelem az igazságért s a 
hazugság ellen, akkor nem lenne benne semmi új. De most sokkal több ez fo-
gadkozásnál. Megszenvedett ezért a tanulságért minden igazi író — s most 
itt egyáltalán nem csak az egyeseket ért pártbüntetésekre és az új irodalmat 
népellenesnek, defetistának bélyegző, oktalan nyilatkozatra gondolok. Aki 
megszenvedte, az tudja, hogy kinek-kinek a maga legbelső és legfőbb ítélő-
széke elé kellett állnia, s ott vallani a saját régebbi hazugságairól és 
vállalni a küzdelmet minden hazugság ellen a teljes igazságért. Aki állott 
ilyen ítélőszék előtt, az tudja, hogy ott nincs helye semmiféle szépítgetés-
nek, ott nem lehet tévedésnek, hibának becézgetni a saját vakságunkat és sü-
ketségünket, amely addig elzárt minket az élettől, rózsaszínű köddel takar-
ván a tények kegyetlen igazságait. Hazugság a neve annak a vakságnak. S ott, 
a lelkiismeret ítélőszéke előtt nem számít enyhítő körülménynek, hogy jó-
szándékkal hittünk hazugságokban, hogy annak idején teljes odaadással val-
lottuk megváltó igazságnak mindazt, amiről végül is a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XX. kongresszusa derítette ki az ellenkezőjét. 

Ez az élmény áll az írók nagy részének mostani, igazságért égő hevülete 
mögött. Világos, hogy nem mindenkinél egyformán. Vannak írók — s igen je-
lentősek — , akik 1953 júniusa előtt sem tudták befogni a fülüket és szemü-
ket az élet tényeinek goromba igazságai előtt. A szájukat azonban jórészt 
befogták, hol önszántukból, hol kényszerből. De ők sem azt tartják ma első 
dolguknak, hogy önigazolást keressenek — természetesen súlyos okok igazol-
ják őket — régebbi hallgatásukra vagy másról beszélésükre. Hanem azt akar-
ják, hogy mindent elmondjanak, ami meggyőződésük szerint igazság és nélkü-
lözhetetlen eleme a nemzet mai eszmélésének. (Németh László nyilatkozata a 
Művelt Nép augusztus 26-i számának első oldalán ezt bizonyítja.) Kommunisták 
és nem kommunisták vitatkoznak majd az élet, az emberi lélek dolgairól, ar-
ról, hogy egy-egy felismerés a pontos igazságot találta-e meg. De ez a vita 
abban mindenesetre különbözni fog a régebbiektől, hogy írói művek adják az 
alapját, s az érvelés nem támaszkodhat majd isteni kinyilatkoztatásokra sem 
az egyik, sem a másik oldalon, hanem a tényekre, azok valóságos összefüggé-
seire kell hivatkoznia, illetve azt kell kiderítenie. Ez majd hasznos vita 
lesz. 

Egyszóval, ami az igazság és az irodalom viszonyát illeti, a mi helyze-
tünket nagyjából a fenti vonások jellemzik. Tudom, hogy számtalan egyéb té-
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nyező is hat a mi irodalmi életünkben, és korántsem kizárólag olyan vitáink 
lesznek már ezután, amelyek előresegítenek bennünket a valóság megismerésé-
ben. Lesznek még, bár nem akarjuk, a lényegtől elterelő, a babonák világába 
visszahúzni akaró viták is. De a döntő szó ezután már mégiscsak a műveké 
lesz. Az író, ha megszorítják, sok mindent eldadog felszólalásokban, vitacik-
kekben. Igazi mondandóit azonban csak művekben mondhatja el. Sehol máshol 
nem vizsgázhat igazságkeresésből, csak műveiben. 

Az olvasók nagy tábora régtől fogva tudja ezt: a hazugságot terjesztő 
írásműveket eddig is félredobta, ezután még messzebbre dobja. Arról van te-
hát szó, hogy a szűkebben vett irodalmi élet, az irodalompolitika normái 
találkozzanak végre az olvasók valódi igényeivel. Erre a találkozásra ma már 
sok reális feltétel megvan, s nem üres ábránd a remény, hogy a feltételek 
szaporodnak. Ez lesz a legbiztosabb alapja annak, hogy az írásművek rangso-
rolásában csakugyan a tehetség, a becsület és a termő gondolat mértéke érvé-
nyesüljön. 

Amennyit közgyűlés tehet ennek érdekében, azt a mi mostani közgyűlésünk-
nek meg kell tennie. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 15. 
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A MAGYAR ÍRÓK KÖZGYŰLÉSE 

1956. szeptember 17-én az Új Városháza tanácstermében tartották meg a 
Magyar írók Szövetségének közgyűlését. A közgyűlés napirendje a következő 
volt: 

1. Elnöki megnyitó (Veres Péter). 2. A Közgyűlés szerveinek megválasztá-
sa. 3. Az elnökség és titkárság rövid beszámolója az írószövetség munkájáról 
(Képes Géza). 4. Felmentés megadása. 5. Alapszabály módosítása. 6. Az elnök-
ség megválasztása. 

A közgyűlésen több mint kétszáz író vett részt. Megjelent Kállai Gyula, 
a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Kulturális Osztályának vezető-
je, Darvas József, népművelési miniszter, a különböző társadalmi szervezetek 
több képviselője, és a budapesti diplomáciai képviseletek néhány tagja, va-
lamint számos érdeklődő is. 

A közgyűlés titkos szavazással a következő elnökséget választotta meg: 
Benjámin László, Déry Tibor, Erdei Sándor, Fodor József, Háy Gyula, Ignotus 
Pál, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Juhász Ferenc, Karinthy Ferenc, Kassák 
Lajos, Képes Géza, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kónya Lajos, Kuczka Péter, 
Németh László, Örkény István, Simon István, Szabó Lőrinc, Szabó Pál, Tamási 
Áron, Tamási Lajos, Tersánszky Józsi Jenő, Veres Péter és Zelk Zoltán. 

A Magyar írók Szövetségének újonnan megválasztott elnöksége szeptember 
18-án megtartotta első ülését, amelyen titkos szavazással megválasztotta az 
új vezetőséget. Elnök: Veres Péter, társelnökök: Háy Gyula és Tamási Áron. 
Főtitkár: Erdei Sándor. Költői és műfordítói szakosztály titkára: Képes Gé-
za. Prózai szakosztály titkára: Fekete Gyula. Drámai szakosztály titkára: 
Vészi Endre, vidéki titkár: Molnár Zoltán. Az elnökség az Irodalmi Újság 
szerkesztésével Hámos Györgyöt bízta meg. 

X 

Az Irodalmi Újság az alábbiakban közli Veres Péter elnöki megnyitóját, 
valamint a beszámoló és az elhangzott felszólalások néhány fontos részletét. 
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V E R E S P É T E R 

TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉGGEL... 
— Az írószövetség közgyűlésének elnöki megnyitója — 

Az írószövetség mostani közgyűlésén, a XX. kongresszus szellemében, egye-
bek közt arról is példát kellene mutatnunk, hogy miként lenne lehetséges a 
népi demokrácia sajátos államrendszerében a pártbeli és pártonkívüli állam-
polgárok becsületes együttélését megvalósítani. Olyasféle "funkcionális" de-
mokráciát kellene létrehoznunk az írószövetség életében — persze más közös 
szervezetek életében is, de maradjunk most csak a magunk dolgánál — , amely-
ben az a belső demokratizmus, amely a forradalmat vezető kommunista pártok-
ban elvileg már el van fogadva, és amely előbb-utóbb meg fog valósulni, a 
pártonkívüli állampolgárok millióival is tiszta helyzetet teremt. 

Világosan akarok beszélni: ebben a demokratikus fejlődésben a legelső 
lépés, hogy a pártonkívüli állampolgároknak, és így az íróknak ne kelljen 
tapsolniok annak — ezen már túl vagyunk — , amit nem értenek, vagy nem hisz-
nek, esetleg éppen elleneznek, mert ez méltatlan és embertelen dolog minden-
kire, de az írót meg valósággal lelkibeteggé teszi, hiszen az б "életeleme", 
az ő "szakmája" éppen az igazmondás. (Akié nem ez, ahhoz semmi közünk, az 
csak szolga vagy fizetett íródeák.) 

A második fokozat, hogy hallgathasson mindenki, akinek ez jólesik, aki 
ilyen vagy amolyan dologban ekkor vagy akkor hallgatni akar, vagy mert nin-
csen véleménye, vagy mert nem ért egyet a kormányzat hivatalos véleményével. 
Vagyis ne kelljen politizálnia annak, aki nem tud vagy nem akar, akiből hi-
ányzik ez a szenvedély. Hallgathasson mint író az éhenhalás veszélye nélkül. 
Vagyis irodalmi értékű, politikailag nem veszedelmes, esetleg embernevelő és 
nemzetnevelő, avagy csak gyönyörködtető szempontból értékes írásainak a meg-
jelenése és forgalmazása ne akadályoztassák. írótársaink elég nagy része ma 
még ebben az állapotban leledzik, és ez nem egészséges állapot. Elvégre a 
nemzetért minden igazi író felelős. Nemcsak az, aki beszél, hanem az is, aki 
hallgat. Ha a saját hibájából hallgat, lelke rajta, de ha nem engedjük szól-
ni, a mi lelkünkre száll át a bűne. 

A harmadik fokozat — és véleményem szerint ez volna az igazán egészsé-
ges helyzet — az, hogy azt írják és mondják, amit gondolnak és úgy írjanak, 
ahogyan éreznek. Több-kevesebb sikerrel ezt is próbálgatjuk. 

Ehhez a magatartáshoz persze az írók részéről a forradalomhoz és a nép-
hez való tiszta viszony — vagyis a forradalom igenlése és a nép fölött való 
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élősdiség megvetése — is szükséges, de a forradalmat vezető politikai hata-
lom felől a XX. kongresszus szellemének a világos és félre nem magyarázható 
érvényesítése kell mint előfeltétel. 

A forradalom vezető ereje, a párt, akkor tud jó bizonyságot tenni, nem-
csak írók előtt és a gondolkozó nemzetet jelentő értelmiség előtt, de az e-
gész nép előtt társadalomformáló és nemzetnevelő képességeiről, ha ebben a 
kérdésben is tiszta helyzetet teremt. Minél előbb, annál jobb. 

A helyzet ma nehéz, a forradalom szolgálata az irodalomban nem egyszerű 
dolog, mert ez a kérdés azzal még nem oldódik meg, ha a párton belül a de-
mokratizmust az emberileg elérhető, vagyis a társas emberi szervezetekben 
megvalósítható legtökéletesebb formájában létrehozzuk is, mert a pártonkívü-
li milliók demokratikus kormányzása, a saját igazi közreműködésük mikénti 
meghatározása nagyon nagy kérdés és a szocialista forradalom világtörténelmi 
próbatétele. (Lásd a XX. kongresszus után megindult elméleti vitákat, köztük 
Togliatti elvtárs vitatott nyilatkozatait is.) 

De most itt elsősorban azokhoz szólva, akik még nem szocialisták vagy 
rnár nem szocialisták — ha esetleg már ilyenek is akadnak — , szerintem a 
helyzet ilyen értelemben sem reménytelen. A történelem tanúsítja, persze 
csak abban a viszonylagos értelemben, ahogyan a történelem egyáltalán tanú-
síthat valamit, hogy nemcsak az egyes magános emberek, hanem nagy társadalmi 
rétegek, még egész osztályok is évszázadokon át eléltek a helyes alkalmazko-
dás módszereivel, még olyan' társadalmi rendszerekben is, amelyekkel nem ér-
tettek vagy nem is érthettek egyet. 

Csak a világos példa kedvéért említem meg, s nem azért, hogy történelmi 
útvesztőkbe kalandozzam, a kereskedőket, a parasztokat és az írókat. 

A kereskedők mindenfajta szuverenitással, császársággal, királysággal, 
személyi diktatúrával, oligarchiával, demokráciával "ki tudtak jönni", ha 
hagyták őket nyerni. (Mellesleg minden rendszert be is tudtak csapni.) 

A parasztok is eltűrtek mindenfajta szuverenitást, amíg hagyták őket él-
ni. Csak legalább valahogy élni. 

De cserébe aztán az emberjogok hiányáért és az ember megbecsülése hiányá-
ért, és persze a törvényes és törvénytelen zsarolásért, rablásért, kiszipo-
lyozásért az ujjukat se mozdították az esetleg bajba kerülő politikai hatal-
masokért. Felőlük összedűlhetett az olyan szuverenitás, amelyet egy cseppet 
sem érezhettek a magukénak, avagy éppen, amelyet teljességgel ellenségüknek 
tarthattak (Mohács). 

De ha egy okos és becsületes politikus, egy nagy hadvezér vagy egy bölcs 
király csak valamit is gondolt velük, csodákat tudtak érte s vele tenni (Hu-
nyadi, Rákóczi, Kossuth). 



Az írók, művészek történelmi sorsa és szerepe nem ilyen egyszerű példa, 
de szintén nagyon jó példa. Az írók, művészek nehéz szerzet, az egyik egyál-
talán nem tud alkalmazkodni, hát el kell pusztulnia. Ki tudja, hány Csoko-
nai, Petőfi, József Attila pusztult el a történelem sötét századaiban, mie-
lőtt még verseivel letehette volna a garast? Mi csak azokat tarthatjuk szá-
mon, akik írtak valamit, de azokról nem tudunk, akik még csak nem is írhat-
tak. 

A másik fajta írók, nos, azok alkalmazkodtak ugyan, de miközben azt hit-
ték a hatalmasok, hogy nekik szolgálnak vagy őket szórakoztatják, olyan fe-
nomenális shakespeare-i pofonokat adtak a történelem távolából nézve némely 
zsarnokoknak, hogy az idők végéig hallatszik a csattanása (János király, 
Hamlet, III. Richárd, Teli Vilmos, Don Carlos stb., stb.). Mert régi igaz-
ság, hogy mindig több esze van a rabnak, mint a vármegyének (ezt természet-
tudományosan is meg lehet magyarázni, ha valaki kételkedne benne: a rabnak 
egyetlen dologra koncentrálódik az egész értelmi és lelki ereje: a szabadu-
lásra, a vármegyéé megoszlik ezer és ezer dologra), ezért okos dolog keves-
bíteni a rabok, különösen a gondolkodó rabok számát. Hogy az emberek lehe-
tőleg mint szabad emberek gondolkozzanak, mert így válhatik egészségessé ve-
lük és általuk az egész nép gondolkozása is. 

Mindez persze a múlt. A szocialista világrendszernek meg kell teremtenie 
és hitem szerint meg fogja teremteni azt a funkcionális demokráciát, amely a 
forradalmi szuverenitás tiszteletben tartásával minden állampolgár és minden 
társadalmi kategória számára, tehát az írók részére is biztosítja az elemi 
emberi jogokat, közte a gondolkozás és véleménycsere szabadságát és lehető-
ségét is, ami az írónak életfeltétel is, mert enélkül nem tudhat írni. De 
viszont az íróknak is gondolkozniuk kell, csakugyan gondolkozniuk kell, és-
pedig teljes történelmi felelősséggel, hogy merre van a kivezető út, s hadd 
mondjak el egy-két gondolatot. Nem is mint programot, hanem csak mint véle-
ményt . 

Nemrégiben műveltségem hiányait pótolgatva, Babits Mihály nagy könyvé-
ben, Az európai irodalom történetében böngészgettem, és megütötte a szememet 
a Platón utáni görög irodalom hanyatlását elemző és értelmező részben a kö-
vetkező mondat: "... Bizonyos, hogy ahol ez a 'kollektív elv' megjelenik, 
ott egy költészet haldoklik, egy virágkor hanyatlásnak indul: ezt tanítja az 
irodalomtörténet. Mint ahogy a XIX. század nagy költészetének virágkora is 
hervadni kezdett, amikor a 'társadalmi apostolok' szelleme eláradt az iro-
dalmon." 
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Nono, kérem! Kik a XIX. század társadalmi apostolai? Hugo Victor, Heine, 
Petőfi? Vagy inkább a későbbiekre gondolt Babits, a Baudelaire után jövő 
szocialista, a munkásmozgalmi költőkre? De ez meg már XX. század! S még ab-
ban is ott van Ady Endre, József Attila, Európa és a világ többi nagy költő-
iről nem is szólva. 

Hogy Platón után miért hanyatlott a görög irodalom, annak keresésébe én 
itt most nem megyek bele, csak hadd jegyezzem meg, hogy íme, ide vezetnek az 
irodalompolitikai vitaigazságok, az önigazoló esztétikai elvek! Mert ugyanez 
a Babits Mihály a korai kereszténység új költészetéről, az Amor Sanctusról 
már — nagyon helyesen — megértéssel, szeretettel és elismeréssel ír és nem 
veti a szemére a keresztény költőknek a metafizikai apostolkodást. Nem is 
gondol arra, hogy hátha a József Attilák költészetében a szocializmus Amor 
Sanctusa jelentkezik? (Funkciójában mindenesetre.) Plutarchos és Lucretius 
meg a samosatei Lukianos, akik pedig szintén nagy írók voltak, de a jövőt 
nyilván nem látták, azok nézhettek úgy az éneklő keresztényekre, mint Babits 
a születőben levő szocialista költészetre. 

Mert nem azt tanítja a történelem, amelynek egyébként az irodalomtörté-
net csak leánya lehet, amit Babits mond, hanem éppen az ellenkezőjét, azt, 
hogy amikor egy világrend elöregedett, a születő új világrendnek új irodal-
ma lesz, amelyben talán a társadalmi apostolok viszik eleinte a hangot, min-
denesetre ők fújják a csatakürtöket, de aztán ha lejár a kürtölés ideje, majd 
kihallatszik az esetleges nagy zajból az igazi és örök poézis hangja is. Né-
ha az új világrend megszületése előtt is jelentkezik már az új művészet, de 
legtöbbször ezzel dialektikus kölcsönhatásban bontakozik ki. 

Én hát "liberálisabb" lennék, mint Babits Mihály, és azt mondanám: a köl-
tőnek — ebben az értelemben az írót is költőnek értem — mindent, de csaku-
gyan mindent meg lehet írni, nemcsak a szerelmet és a természeti jelensége-
ket, hanem a politikát is, nemcsak az Oedipus-komplexumot vagy az anyja kín-
ját, hanem a népek kínját is. Mindent, de mindent meg lehet írni, nemcsak az 
ösztönvilág és az emberi lélek rejtelmeit, hanem a világűr megsejtett titka-
it, de a társas emberi élet nyomorúságait is és — ha vannak ilyenek — a 
szépségeit is. Mindent annak, aki tudja! De csak a mű beszél, a téma és a 
szándék keveset ér. Mert hazudni vagy költészet helyett ügyes és üres verse-
lést adni nemcsak a szocializmusról vagy a hazáról, hanem a szerelemről és 
a nyíló virágokról, de még a saját literátor kínjainkról is lehet. Vannak 
olyan költők, akiknek a szívében minden költészetté válik, még a politikai 
hitvallás is. Erre egyébként lehet példát találni Babits Mihály írásaiban 
is. Nemcsak a Jónásra gondolok, hanem más verseire is. 
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Azt az "individualista" igazságot, hogy mindenki csak önmagát adhatja, 
én is elismerem. De ez vonatkozik a társadalmi apostolokra is! 

De miért hozom én ezt itt és éppen most fel? Nem találok ennél fontosabb 
mondandót? 

Valóban nem találok fontosabbat! Mert úgy látom, vannak olyan írók, s 
még inkább literátus értelmiségiek, akik csalódván az egyedül üdvözítőnek 
vélt szocialista realizmusban, amely eddig inkább csak a sematikus vetüle-
teit mutatta (ti. ami eddig igazán realista volt, azt nem ismerték el szoci-
alistának), tehát visszafordulnak az ún. "tiszta művészet" felé, bár ezt még 
önmaguknak se merik bevallani. És ezt persze rosszul teszik. Öntsenek tiszta 
vizet a saját poharukba! 

Nos, barátaim, azt mondtam, én liberálisabb vagyok, mint Babits Mihály 
volt a társadalmi aposotolok irodalmához és a világért se mondanám, hogy a 
"tiszta művészet" mint irodalom nem ér semmit. De igen, csakhogy ott is a 
művek beszélnek. Költő, ha meg tudod énekelni a semmit úgy, hogy abból vala-
mi lesz, ha az a valami nem egyéb is, mint egy nagy költemény, megnyerted a 
csatát, nem éltél hiába. De a szekunder jellegű hangulatoskodás, a világiro-
dalomból élő eklekticizmus és általában a művirágköltészet éppoly keveset 
ér, mint a sematikus mozgalmi retorika. Ott is csak a mű beszél és nem a 
program. Én hát azt mondanám a jövőről szólva: az irodalomban sem lehet 
visszamenni a tegnapi féligazságokhoz. Nem visszavonulás kell a kevesebbhez, 
hanem előrehaladás a többhöz, a mindenhez. Az Ady Endre-i "Minden"-hez. ("Én 
nem költőnek, de mindennek jöttem.") Hogy éppen ezt nem engedik? Nem nyug-
szunk bele! Lám, hisz évek óta ezért folyik a harc. Mikor írással, mikor 
hallgatással. 

Mindez egyébként irodalmi közhely kellene már hogy legyen, az irodalom-
ról még az iskolásgyerekeknek is kellene már ennyit tudni. S talán tudnának 
is, ha jól tanítanák őket, ha esztétikai izmusok helyett a műveket és a mű-
vek igazságát ismertetnék meg velük. De mert ez — sajnos — még mindig nem 
így történik, megerősítő bizonyságul hadd tegyem hozzá, hogy a magyar iro-
dalom s benne a magyar líra is bizony Balassitól, Zrínyitől József Attiláig 
és tovább mindig egyben társadalmi apostolkodás is volt, a szónak persze a 
legmagasabb költői értelmében. Nem látok rá semmi okot, nemhogy ma, de még 
holnap se, hogy abbahagyjuk ezt a társadalmi apostolkodást, ha és akik iro-
dalmi, költői szinten képesek erre. De bizonyság erre maga Babits is, aki 
élete végére szintén Jónássá lett. (Énszerintem egyébként Ézsaiás és Jere-
miás költőknek sem lebecsülendők.) 
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És hogy ez még a legmagasabb költői igény, a halhatatlanság szempontjá-
ból sem reménytelen állásfoglalás, hadd hívjak ide egy erős bizonyságot: Vö-
rösmarty Mihályt. 

Vörösmarty igazi nagyságát, időtállóságát, sőt örök korszerűségét nem az 
eposzain és drámáin kell elsősorban mérni, hanem a líráján. A lírikus Vörös-
marty a világirodalom — mondjuk — száz vagy kétszáz legnagyobb verse közt 
egész csokorravalót adott (Gondolatok a könyvtárban, Előszó, Vén cigány 
stb.). 

Mi ezeknek a nagy verseknek a titka? Az, hogy eltűnnek bennük az olyan 
iskolás ízű és jóformán csak didaktikus célokat szolgáló meghatározások, 
hogy "romantikus", "realista", "szürrealista", "szimbolista" stb., mert en-
nek a költőnek a nyelvén minden gondolat, tárgy és fogalom igazi költészet-
té válik, még az önmagukban romantikusnak vagy ma már elavultnak ható nagy 
szavak is. Nem üresek, nem puffognak a nagy szavak, ha bennük igazi, a foga-
lomnak megfelelő "érzelmi töltés", szenvedély-telítettség van. Éppen ezért 
és éppen a legnagyobb versei, ha van ennek a szónak értelme, realisták is, 
mert a legteljesebb "történelmi jelenlét" fejeződik ki bennük. Mert Vörös-
marty olyan mélységesen érző hazafi — a szónak akkor még elhasználatlan 
legnemesebb értelmében — , hogy olyan szeretettel és szenvedéllyel tudott 
nemzetről és hazáról írni, mint a legszemélyesebb szeretteiről: kedveséről, 
és édesanyjáról. Ez nem verselés, még csak nem is "szépverselés", hanem 
"szózat", kinyilatkoztatás, prófécia. S hogy valóban az, azt a hatása és a 
halhatatlansága bizonyítja. 

Ennek pedig — szerintem — az a titka, hogy Vörösmarty úgy, mint minden 
igazi nagy költő — s hozzáteszem: mint a világirodalom legtöbb nagy költő-
je — igazi közösségi érzésű ember. Ha szabad így mondanom, hiszen akkor a 
szocializmus-kollektivizmus még alig ismert fogalmak voltak — kollektivista 
érzésű és ízlésű ember volt. Minden titoknak, a ma is és holnap is élő forró 
verseknek ez a titka: Vörösmarty a magyar nemzetet közösségnek, a "mi közös-
ségünknek" érezte és ez nála hitvallás volt. De az emberiséget is! Idézzem-e 
a hazáról és az emberiségről szóló szép sorait? 

Még a hibái vagy gyengeségei is ebből, a nemzeti közösségi érzés néha 
való túlhevítettségéből erednek. Egész életében a nemzetnek teendő szolgálat 
vezérelte. 

íme, ha példa kell, van nekünk példánk, még a nem forradalmár költők kö-
zött is! Van, akinek Vörösmarty a követhető példa s van, akinek Petőfi, aki 
továbblépett a szolgálattól a tetthez, a forradalmi cselekvéshez. 
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Befejezésül: ismétlem, a helyzet nem könnyű, mert kormánypárti irodalom, 
hát ez bizony nehéz eset, ilyen talán még sohase volt, legfeljebb arra a rö-
vid időre, amikor a forradalmár írók és a politikai forradalmárok együtt har-
coltak a győzelemért és az új világrendért. De annál inkább volt, van és kell 
világnézeti irodalom. Enélkül nem is lehet irodalom, hiszen a közdolgoktól 
programszerűen visszahúzódó író is a saját "világnézetét" követi. A közösség 
dolgaival való nemtörődés a közdolgokba való belenyugvást, még a rossz dol-
gokba való belenyugvást is jelenti. Aki nem harcol a rossz ellen, honnan 
tudjuk meg róla, hogy jót akar? 

Akinek se nemzete, se osztálya vagy világnézeti hivő közössége nincs, an-
nak ugyan mije van? Az elméleti humanizmus édeskeveset ér. Még humanista is 
csak a saját emberi közösségemben lehetek. De ismétlem, ez nem program, ha-
nem csak vélemény. S amit felvet, az a holnapi irodalom kérdése. 

Visszatérve a mostani dolgainkra, a mi mai közgyűlésünknek abból a funk-
cionális demokráciából, amelyről az előbb szóltam, már mintegy előpéldát 
kellene adnia, hogy értelme legyen annak a rég ismert feltevésnek, hogy az 
írók a társadalom előtt járnak. 

Irodalmi Újság, 1956. szept. 22. 1—2. 1. 

K É P E S G É Z A 

KÉT ÉV MUNKÁJÁRÓL 

A közgyűlést azért tartottuk szükségesnek és sürgősnek, hogy a szövetség 
válassza meg új tisztikarát, végezze el az alapszabályon azokat a módosítá-
sokat, amiket a demokrácia gyakorlása megkövetel, mérje le és értékelje az 
elmúlt két év munkáját, vizsgálja meg, hogyan haladhat tovább a szövetség 
munkája — mik ennek a feltételei és lehetőségei. 

Vessünk egy pillantást az 1954. júliusi közgyűlésre, nézzük meg, mik 
voltak az előzményei és milyen körülmények között ült össze. Közvetlen előz-
ménye volt az 1954. március 15-i cikk, a Szabad Nép cikke irodalmunk kérdé-
seiről. Ez a cikk, amely irodalmi életünk legutolsó platformjának tekinthe-
tő, az 1953. júniusi párthatározat és kormányprogram szellemében elítélte az 
irodalmi élet és alkotó művészet szektás megmerevítésére irányuló törekvése-
ket. Kimondja, hogy teljes szabadsága van a népért küzdő irodalomnak és nincs 
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szabadsága a nép ellen, a nép érdekei ellen forduló irodalomnak. Sürgeti, 
hogy az irodalom a maga sajátos módján, a maga sajátos eszközeivel legyen a 
nép nevelője — az irodalmat nem szabad propagandaeszköznek tekinteni. A 
cikk észrevette és ösztönözte irodalmunk, költészetünk új jelenségeit, ami a 
valóságnak az eddiginél teljesebb megragadásában és ábrázolásában és az erő-
teljesebb kritikai hangban nyilvánult meg. De a cikk már állást is foglalt e 
jelenségek jó részével szemben: szerinte ezek a művek túlhajtják a párt ön-
kritikáját és olyasmiket is feszegetnek, amiken már voltaképpen túljutottunk 
Az írói szabadságot így fogalmazta meg: nagyobb szabadság, nagyobb felelős-
ség. 

Voltaképpen erre a platformra épült az 1954 júliusában megtartott köz-
gyűlés beszámolója, amely igyekezett továbbjutni a március 15-i cikk vona-
lán, másrészt azonban már visszavonta a cikknek az alkotói szabadság irányá-
ban tett engedményeit. Beszélt az irodalom, a kultúra nemzeti jellegéről, a-
mit fejlesztenünk kell. Figyelemreméltó volt, amit a mai valóság megismeré-
séről mondott. 

Mint Darvas elvtárs mondotta: fontos, hogy a tények ismerete alulról, 
egyszerű párttagoktól induljon ki, azonban hangsúlyozta, hogy a tényeknek ez 
a megismerése nem szakadhat el a párt politikájától. Pesszimistának, natura-
listának jelentette ki a valóság megismerésének és ábrázolásának azokat a 
jeleit, amelyeket Kónya Országúton című ciklusa egyes darabjaiban látott, 
ahol pl. Kónya arról ír, hogy az alumíniumot kiviszik az országból, viszont 
a gyapot termesztését erőltetik. Ugyancsak ilyen elbírálásban részesült Ör-
kény egyik karcolata és Tóth László egy elbeszélése. Elítélően nyilatkozott 
a beszámoló Juhász Ferenc és Nagy László valóságtól való elfordulásáról, a-
mit parnasszizmusnak nevezett és szintén pesszimizmusként bélyegzett meg. 
Röviden: a beszámoló az elhatároló harcot nem a dogmatizmus ellen vívta, ha-
nem a jobboldaliság, a kispolgári irodalmi hatások érvényesülése ellen. 

A dogmatizmus térhódítása 

1954 októberére esik a Központi Vezetőség határozata, amely bátor kiál-
lás az 1953. júniusi határozat mellett, keményen bírálja a határozat kerék-
kötőit. Ez a határozat nagy örömet és felpezsdülést okozott népünkben és i-
rodalmunkban, de az öröm és lelkesedés nem tartott sokáig. Az általános po-
litikára mindinkább a dogmatizmus térhódítása lett jellemző, ami a kormány 
gépezetének működésében, illetőleg a nép életében erőszakosságok, törvény-
sértések formájában nyilatkozott meg. 
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1955 márciusában történt Nagy Imre eltávolítása a politikai életből. 
Nagy Imrét élesen megbírálták és elítélték, a jobboldaliság vezérének jelen-
tették ki, aki tagadta a nehézipar elsődleges fontosságát és meglassította 
a mezőgazdaság szocialista átépítésének ütemét. Most már még enyhe nyilatko-
zatok formájában sem emlegették a szektás irányzat, a dogmatikus merevség, 
az adminisztratív túlkapások elleni harcot. Nem vették észre, hogy amennyi-
ben volt jobboldali elhajlás, mert hát persze ilyen is volt és van ma is, az 
a szektás irányzat győzelme következtében erősödött meg és lett veszélyes, 
ugyanolyan veszélyes, mint a dogmatizmus. De a főveszély kétségtelenül a 
baloldali elhajlás volt, mert az ellen tüzet szüntettünk. 

Ilyen előzmények előzték meg Darvas Józsefnek 1955 májusában az Építők 
Rózsa Ferenc Kultúrotthonában mondott nagy beszédét irodalmunk helyzetéről. 
Ezen az ülésen megtörtént az írói szabadság előbbi és öregéből-nagyjából el-
fogadható megfogalmazásának eltorzítása. "Nagyobb szabadság — nagyobb fele-
lősség" — mondotta az 1954. márciusi cikk, és ezt Darvas elvtárs beszédében 
így módosította: "Most a hangsúly a nagyobb felelősségen van." Hiba volt nem 
venni észre, hogy "nagyobb szabadság — nagyobb felelősség" egymásnak dialek-
tikusan megfelelő fogalompár, és ha az egyiket fontosabbnak tekintjük, mint 
a másikat, elkerülhetetlen lesz a dialektikus egyensúly megbomlása, ami meg-
merevedésre, dogmatizmusra vezet. 

Ez természetesen be is következett, a gyakorlatban már jóval előbb. Az 
írók joggal fájlalták, és később még több okuk támadt a tépelődésre, hogy a 
dogmatikus elvek erőltetése egyfelől vissza akarta tessékelni irodalmunkat 
a régebbi sematizmusba, másfelől pedig végveszéllyel fenyegette irodalmunk 
nemzeti egységét, mert kirekesztett belőle olyan nagy írókat és költőket, 
akik, ha nem is kommunisták, műveikkel az emberiség haladásának eszméjét 
szolgálják és a magyar irodalom hírét öregbítik itthon és a világban. 

Ami késik, nem múlik 

1955 júniusa után az Irodalmi Újság bátrabb hangot üt meg, Veres Péter 
Öregek és fiatalok cikke nyomán vita indul a nemzedék-kérdésről, valójában 
az írói szabadságról. Az Irodalmi Újság egyik számát, amely Kónya egy versét 
közölte a tagosításról, továbbá Benjámin bökverseit és Kuczka beszámolóját 
a Hirosima gyermekei című japán filmről az írószövetség elnökségének és a 
lap főszerkesztőjének előzetes megkérdezése nélkül elkobozták. Ezért a lé-
pésért, mint jogsértő adminisztratív intézkedésért, állami részről Non elv-
társ, a párt részéről Andics elvtársnő a felelős. Amikor a lapot, hogy fino-
man fejezzem ki magam, bevonták, ugyanakkor vezetőink éles bírálattal illet-
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ték Erdei Sándor elvtársat is az Irodalmi Újságban megjelent és Benjámint 
dicsérő cikkéért, mondván, hogy rossz tanácsokat ad Benjáminnak, rossz szol-
gálatot tesz neki, dicséri azokat a verseit, amelyeket a párt megbírált. 
Mindebből csak az volt a valóság, hogy a szóban forgó versek Rákosi elvtárs-
nak és Farkas Mihálynak nem tetszettek. 

Hámos Györgyöt adminisztratív úton eltávolították az Irodalmi Újság 
szerkesztői posztjáról, és leváltották Erdei Sándort is az írószövetség fő-
titkári funkciójából. Helyette Tamás Aladár lett a szövetség főtitkára. 

Ezzel egy időben az elnökség 6 és a titkárság 3 tagja megbízatásáról le-
mondott . 

Közben a könyvkiadás területén is egymást érték az irodalom érdekeit, a 
nemzeti egység elveit sértő intézkedések. Ilyen volt Kónya Naplójának betil-
tása közvetlenül a mű megjelenése előtt, Háy Gyula Varró Gáspár igazságának 
több ízben történt rideg betiltása, Németh László Galileijének betiltása, 
Madách Az ember tragédiájának műsorról levétele, Tersánszky, Kassák, Reme-
nyik, Fodor József, Benjámin, Szabó Lőrinc, Kodolányi könyvével történt hu-
zavona stb. 

E sorozatnak betetőzése volt a decemberi párthatározat és az azt követő 
aktíva. A határozat teljesen egyoldalúan, csak jobboldali elhajlásról be-
szél, indokolatlanul jobboldali frakciózásról, hazaárulásról, ellenforradal-
mi szervezkedésről beszél, és egyes írókat név szerint is megbélyegez. 

Ma már mindenki előtt világos, hogy az írók jobboldali elhajlásnak bé-
lyegzett mozgalmában sok helyes és jogos törekvés volt, és ma már a XX. 
kongresszus határozatai nyomán be kell látnunk, hogy ezek igazában a párt 
érdekében vívott harcok voltak. Az írók sokáig kérték és várták, hogy ezek-
nek a határozatban megbélyegzett íróknak név szerinti rehabilitációja meg-
történjék. Végre a Szabad Nép tegnapi cikkében ez a rehabilitáció megtör-
tént. Az írók szerették volna ott látni Déry és Tardos nevét is, akiket a 
Petőfi Kör ismert vitaestjén elhangzott felszólalásuk miatt a júniusi párt-
határozat bélyegzett meg. Tudjuk, hogy ez pártügy, tehát nem a közgyűlés 
feladata, hogy ennek alakulásába beleszóljon. De ahogyan Déry és Tardos bün-
tetését a sajtó tálalta és tárgyalta, az már irodalmi ügy, és semmiképpen 
nem méltó sem a sajtóhoz, sem az irodalomhoz, hogy két igen tehetséges kom-
munista íróról ilyen hangon beszéljenek ország-világ előtt. A tegnapi Szabad 
Nép-cikkben, amely irodalmi életünk görcseit szerencsés kézzel igyekezett 
feloldani, legalább annyit szerettünk volna olvasni, hogy Déry és Tardos 
pártbüntetésének felülvizsgálása is folyamatban van. De reméljük, ami késik, 
nem múlik. 
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Szervezeti élet 

Ezekben akartam felvázolni két esztendő szervezeti életének, hogy úgy 
mondjam, a történeti hátterét. Egyébként bizony vajmi nehéz lenne felmérni 
és megérteni szövetségünk erre az időszakra eső szellemi életének, munkájá-
nak hiányait és eredményeit. 

Az 1954. júliusi közgyűlés módosította a szövetség alapszabályát, meg-
változtatta szervezeti felépítését, növelte a vezetőség és az elnökség tag-
jainak létszámát. Az addig működött 5 tagú titkárságot 3 tagúra csökkentet-
te, és a szervezeti adminisztrációval járó munka elvégzésére szervező tit-
kári állást létesített. A közgyűlés 55 tagú vezetőséget és a vezetőség 17 
tagú elnökséget választott. Megválasztotta elnöknek Veres Pétert, első tit-
kárnak Erdei Sándort, a titkárság tagjainak Aczél Tamást és Urbán Ernőt. 
A vezetőség 1955. június 22-i ülése a titkárság személyi összetételét meg-
változtatta: Erdei Sándort első titkári funkciójában megerősítette, Aczél 
Tamás és Urbán Ernő helyett pedig Vészi Endrét választotta meg, és az el-
nökséget megbízta a titkárság kiegészítésével. Ennek alapján később az el-
nökség Karinthy Ferenc és Kuczka Péter elvtársakat bízta meg a titkári teen-
dők elvégzésével. 

1956. január 10-én döntött a vezetőség az elnökség 6 tagjának, a titkár-
ság 3 tagjának lemondása és Erdei Sándor leváltása ügyében. Úgy határozott, 
hogy a lemondott vezetőségi tagok helyett újakat nem hív be, az elnökséget 
kooptálással egészítette ki Bölöni György, Barabás Tibor, Sándor Kálmán, Ri-
deg Sándor, Tamási Lajos, Simon István és Sőtér István elvtársakkal. A tit-
kárság tagjainak Tamás Aladár első titkárt, Erdős László, Képes Géza és Ur-
bán Ernő titkárokat választotta meg. 

A vezetőség még egy ülést tartott ez év folyamán, 1956. június 24-én. 
Ennek a kibővített vezetőségi ülésnek tárgya aktuális irodalmi, irodalompo-
litikai problémák megvitatása volt. 

Az elnökségi ülések, ha nem is az alapszabályban előírt havonkénti rend-
szerességgel, mégis, azt mondhatjuk, eredményes munkát végeztek. A közgyűlés 
óta az elnökség 11-szer tanácskozott. Amellett, hogy rendszeresen megtárgyal-
ta a napi munkából adódó személyi és különböző kérdéseket, a következő fon-
tosabb problémákkal foglalkozott: 

1. A szovjet írókongresszus anyagának vitája — ezzel az elnökség két 
ülésen is foglalkozott. 

2. A Kiadói Főigazgatóságon összegyűlt 16 verseskönyv kiadásának ügye. 
Az elnökség ezek közül 10 kötetet kiadásra javasolt. 
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3. A Magvető Könyvkiadó Vállalat létrehozásával kapcsolatos elvi és gya-
korlati, személyi problémák rendezése. Igen fontos, hogy a Magvetőnek csak 
anyagi ügyei tartozzanak a Kiadói Főigazgatósághoz, az elvi irányítást min-
denkor az írószövetség elnöksége végezze. 

4. Az Új Hang. Szerettük volna a DISZ és a szövetség közös felügyeletét 
megszüntetve csak a szövetség lapjává tenni, ez azonban nem sikerült. Már 
ekkor felvetődött egy új lap szükségessége. Kuczka Életképek című folyóira-
tának tervét felsőbb állami és pártszerveink azóta már el is fogadták. 

5. Az Irodalmi Alap önállósítása. 
6. A bolgár rendszerű Móricz Zsigmond írói ösztöndíj bevezetése. 
7. A József Attila-díj átszervezése. 
8. A Nagyvilág című folyóirat megindítása, ami ez év októberében megva-

lósul . 
Erdei Sándor, Aczél Tamás és Urbán Ernő titkári működésük alatt megol-

dottak több olyan évek óta húzódó adminisztratív problémát, amelyek bizonyos 
vonatkozásban akadályozták az írók munkáját. így elérte ez a titkárság, hogy 
az írók jövedelmének 50 százaléka mentesült a progresszív adózás alól, a 
versek honoráriuma 50 százalékkal, a műfordítás és a prózai művek honoráriu-
ma 25 százalékkal emelkedett. A szövetségnek nyolc vasúti szabadjegyet sze-
reztek, ami az írókat nagymértékben segíti az ország életének megismerésé-
ben. A titkárság nagy késéssel ugyan, de kiosztotta a Felszabadulás pályázat 
díjait a beérkező versek, elbeszélő és drámai művek szerzői között. Az első 
időre esik még Vészi Endre, Karinthy Ferenc és Kuczka Péter elvtársak mun-
kássága, ez azonban mindössze néhány hónapig tartott és ennek az értékelésé-
re külön nem térek ki. 

Elvi határozatlanság 

A szervezeti élet legkirívóbb hibája ebben az időszakban, de még később 
is abból a tényből eredt, hogy a vezetőség, az elnökség és titkárság az el-
vi, ideológiai kérdésekben nem tudott kellőképpen állást foglalni. Vezető 
szerveink késlekedő módszerükkel ezt a hibát még jobban elmérgesítették. Az 
írószövetség tájékán határozatlanságot tapasztaltak az írók, választ hiába 
vártak égető kérdéseikre. Nem tudtuk tájékoztatni különösképpen a pártonkí-
vüli írókat a különböző nagy fontosságú kérdésekről, magyarán a szövetség 
nem tudta teljesíteni kultúrpolitikai funkcióját. 

A tagság véleménye nem a szövetségben, hanem attól távol eső helyeken 
alakult ki és kapott hangot, ami elősegítette az íróknak különböző baráti 
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körökre bomlását és ez a helyzet nem sok jót hozott sem a pártnak, sem az 
irodalomnak. 

Nyilvánvaló, hogy nem feladatunk a pártszervezet munkájának értékelése. 
Azt azonban meg kell mondanunk, hogy hosszú ideig voltaképpen a pártszerve-
zet taggyűlései voltak fórumai az irodalmi, irodalompolitikai vitáknak. Több-
ször elhangzott az a vélemény, fülem hallatára, felelős írószövetségi veze-
tők szájából: "Az írószövetség úgyis csak papíron van meg." Én akkor azt 
mondtam: az írószövetségnek akkor lesz tekintélye és autonómiája, ha akarja, 
hogy legyen. Persze, a kérdés nem volt egészen ilyen egyszerű. 

Bénult állapot — kibontakozás 

Lássuk, igen röviden, Tamás Aladár főtitkárságának időszakát. Tamás elv-
társ az írószövetséget bürónak tekintette, sőt azzá is igyekezett átalakí-
tani. Nemcsak az íróktól elszigetelten dolgozott, akik mellesleg, ha behívta 
őket, akkor sem mentek be a szövetségbe, de még az írószövetség dolgozóival 
is csak titkárnője útján érintkezett. Ilyen körülmények között azután szer-
keszthettünk mi olyan munkatervet a szakosztályoknak, mint azelőtt talán so-
ha: az igazán szépen sikerült vitákra, előadásokra az írók közül alig egy 
páran jöttek el. Kivétel volt a fiatal költők műveinek vitája, Major Ottó 
Idők rostáján című regényének vitája és Victor Hugo Nyomorultak fordítóinak 
beszámolója munkájukról. 

A szövetség pártszervezete megkezdte annak a kérdésnek a tárgyalását: 
hogyan tudnánk kiragadni az írószövetséget, a szövetségi életet és irodal-
munkat a bénultság állapotából. Az 1956. áprilisi taggyűlés erre vonatkozó-
lag pártszerű határozatokat hozott, és egy kilenc tagú bizottságot válasz-
tott meg, amelynek feladatává tette a közgyűlés előkészítését, személyi, 
szervezeti kérdések megoldását és az új platform-terv előkészítését. A ki-
lenc tagú bizottság titkára Tamási Lajos lett. Később ezt a pártszervet az 
elnökség három pártonkívüli íróval kiegészítve, a szövetség szervéül ismer-
te el. 

A kilenc tagú bizottság a kedvező változás első feltételeként jelölte 
meg Tamás Aladár visszahívását. Ez 1956. május 29-én meg is történt. Ettől 
fogva a titkárság főtitkár nélkül működött. 

Ennek a titkárságnak a munkájában jelentős eredmény volt a vidéki folyó-
iratok elvi és szerkesztési munkájának megvitatása. A vidéki csoportok támo-
gatásával jelentős sikereket értek el a könyvkiadás terén is. Ez a lendület 
a Magvetőben időközben beállt interregnum következtében átmenetileg lankadt. 

157 



Azon vagyunk, hogy a vidéki csoportok hamarosan méltóképpen folytathassák 
könyvkiadásuk kezdeti szép sikereit. 

Meg kell itt emlékeznem arról, hogy a titkárság szorgalmazására az el-
nökség számos új tagot vett fel, illetőleg — hogy mindjárt helyesbítsek — 
számos olyan tagot vett vissza a szövetségbe, akik azelőtt tagjai voltak 
szövetségünknek. A visszavettek közül említem Ignotus Pál nevét, Rónay Györ-
gyöt, Keresztury Dezsőt, Trócsányi Zoltánt, Faludy Györgyöt, Szobotka Tibort. 
Újonnan felvettünk több olyan írót, aki teljesen érthetetlenül nem volt tag-
ja szövetségünknek. Ilyen például Szalatnai Rezső. 

Itt nem szabad megállnunk. Sokan vannak még olyanok, akik teljesen igaz-
ságtalanul kimaradtak az írószövetség névsorából, hogy csak Madarassy Zsu-
zsa, Szombathy Viktor nevét említsem. 

A titkárságnak sikerült ebben az évben a SZOT-tal megállapodást kötnie, 
amelynek keretében a SZOT az íróknak az eddiginél nagyobb segítséget kíván 
adni. Ugyancsak a SZOT segítségével sikerült húsz írót elhelyeznünk különbö-
ző üzemekben, szakszervezetekben, könyvtárakban, kultürotthonokban. 

Ebben az évben a Politikai Bizottság határozata alapján a titkárság tár-
gyalt különböző minisztériumokkal, s az eddiginél jóval nagyobb lehetőséget 
tud biztosítani az íróknak az élet megismerésére. A minisztériumok megterem-
tették a feltételeit annak, hogy az írók üzemekbe, városokba, falvakba men-
jenek, s ott éljenek huzamosabb ideig. 

A titkárság elérte, hogy a Minisztertanács meghallgatva az írók jogos 
panaszait, mind a prózai, mind a verses művek honoráriumát jelentősen emel-
te. A titkárság felmondta a Rádióval kötött kollektív szerződést is és elké-
szítette az új szerződés tervét. 

Az új irodalmi platform terve 
A kilenc tagú bizottság megkezdte a platform-terv előkészítését is. A 

platform-tervet a Központi Vezetőség megbízásából a kilenc tagú bizottság 
bevonásával Horváth Márton elvtárs készítette el, s ez év júliusában a szö-
vetségben irodalmunk helyzetéről tartott előadásában ismertette. 

Az előadás új értékelését adta irodalmunknak, és megpróbálta érvényesí-
teni azokat a szempontokat, amelyek a decemberi határozatok óta a XX. kong-
resszus során felmerültek. Sajnálatos, hogy az előadás nyomtatásban még nem 
jelent meg, így hát sajtóvita sem indulhatott meg vele kapcsolatban. Erre 
annál is inkább szükség lett volna, mivel az értékelésben több vitatható 
pont van. De az a részlete rendkívül figyelemreméltó, amelyben hangsúlyozza, 
hogy irodalmunkra 1953 óta a merészebb kezdeményezés, a valóság közelebbi meg-
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ismerésére való törekvés, az egészséges kritika volt a jellemző, nem pedig 
a negatív vonások, amelyek kétségkívül szintén fellelhetők ezeknek az évek-
nek irodalmában. 

Itt felvetek néhány kérdést, amely sajnálatos módon, nem hangzott el az 
előadáson, s utána a szóbeli vitában sem, és azért is fontos, mert a II. író-
kongresszusnak feltétlenül anyaga kell hogy legyen. 

A szocialista realizmusra, mint követendő irányra, most is hivatkozunk, 
azonban véleményünk szerint feltétlenül szükséges, hogy a szocialista rea-
lizmus fogalmáról lehántsuk azt az időközben rárakódott megmerevítő mázat, 
amely miatt ez a fogalom élő fogalomból szektás fogalom lett. Tíz éven ke-
resztül ennek a fogalomnak nevében próbálták behajtani rajtunk mindazt, ami 
nem nekünk jutott eszünkbe, hanem másnak jutott eszébe. Ennek lett azután a 
következménye, hogy az irodalmunkban teljes elsablonosodás keletkezett. Fel-
tétlenül ki kell tűzni vitára ennek a fogalomnak új tartalommal való megtöl-
tését. A másik kérdés: én az írói szabadságot az 1954. márciusi cikkhez kap-
csolódva, amely azt mondja, hogy nagyobb szabadság, nagyobb felelősség — 
ezt a dialektikus fogalompárt megtartva és nem méricskélve a szabadságot és 
a felelősséget, így fogalmaznám meg: teljes szabadság, teljes felelősség. 

Egyébként ez az előadás emlékezetes nekünk, íróknak azért is, mert az 
egyik felszólaló, Darvas írótársunk és elvtársunk, bírálatot mondott irodal-
munk újabb műveivel kapcsolatban saját korábbi megállapításairól és kijelen-
téseiről. 

Külföldi kapcsolatok 
Jelentősen megélénkültek a szövetség külföldi kapcsolatai. Az idei lon-

doni Реп kongresszusra két delegátust küldtünk. Ez volt az első alkalom, 
amikor a magyar Pen Klub küldöttei valóban részt is vettek a kongresszuson 
felszólalásokkal, javaslatokkal. A szeptember 6-án kezdődött belgiumi költői 
világtalálkozóra Juhász Ferencet küldte ki a Szövetség. A szovjet, román, 
német, bolgár, lengyel írókon kívül mongol és francia írók is egyre gyakrab-
ban látogatnak hozzánk. Nemrég volt nálunk Jean de Beer francia drámaíró, a 
francia Pen Klub főtitkára és most várunk három tehetséges francia költőt: 
Rousselot-t, Tristan Tzara-t, Alain Bosquet-t, József Attila kitűnő fordító-
it. Reméljük, hogy az angolok, olaszok és északiak is hamarosan beköszönnek 
hozzánk. 

Nagy örömmel közlöm a szövetség tagjaival a következőket. A Politikai 
Bizottság jóváhagyta azt a tervet, hogy 1957-től kezdve évente tíz író tölt-
sön néhány hónapot külföldön. A tíz ösztöndíj így oszlanék meg országok sze-
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rint: 2 Franciaország, 2 Anglia és 2 Olaszország, a többi 4 keleti országok 
és népi demokráciák. A titkárság ezenkívül javaslatot tett több írónak kul-
túrattaséként nyugati államokba való kiküldésére. 

A külföldi irodalmakkal való kapcsolatunknak fontos fóruma lesz a Nagy-
világ is, amelynek megindításáról már szóltam. Kezdünk büszkék lenni lapja-
inkra. A Nagyvilágra már jó előre büszkék vagyunk, s az első szám tartalma 
és a folyóirat szép kiállítása erre fel is jogosít bennünket. 

De ugyanígy büszkék vagyunk Irodalmi Újságunkra, amely nem terv, hanem 
elég régóta gondolataink messzeható szócsöve, vitáink, küzdelmeink sokszor 
viharzó színhelye. Az írók és közönség közötti friss, eleven kapcsolatot is 
ez a lap teremtette meg először. Reméljük, hogy ha főszerkesztőt is kap ez 
az újság, mint ahogy hamarosan kap, akkor eltűnnek eddigi egyenetlenségei is. 

Demokráciát, jogot, szókimondást, jobb életet 

Kedves Barátaim! Nem szerkesztettem meg ezt a beszédet valami kitűnően, 
de annyiban talán mégis sikerült, hogy a fájó pontokat az elejére raktam, és 
amikor túljutottam rajtuk, ráeszmélek, hogy maga az idő is átlépett már eze-
ken. Horváth Márton elvtárs előadása sok tekintetben igazat ad az íróknak, 
akik egyébként maguk sem ma született fehér bárányok, és bizony az igazság-
keresés közben sok sebet ejtenek, talán olykor magán az igazságon is. Vártuk 
a sok tekintetben egyoldalú decemberi határozat korrigálását is. A júliusi 
határozat, ha nem is foglalkozik kifejezetten a decemberi határozattal, meg-
hozta ezt a korrekciót. Nekünk a bizalom kell, a bizalom szava és ténye, ez 
hiányzott, s ez hangzott felénk a júliusi határozatból. Vezetőink a határo-
zat után arra figyelmeztettek bennünket, hogy most már ne vitázzunk, írjunk 
jó műveket. Mi erre azt válaszoljuk: mi a vitatkozás közben is írtunk jó mű-
veket, s ezután is akarunk és fogunk vitázni. Vitatkozni, az ország dolgaiba 
beleszólni nemcsak demokratikus joga, de kötelessége is minden magyar ember-
nek. 

És még valamit. Talán a lap fennállása óta először okozott zavartalan 
örömet a Szabad Nép irodalmi rovata a közgyűlés elé írt cikkével, a kiadói 
konferencia eredményeinek közlésével, Veres Péter Madách-cikkével és nem 
utolsósorban Horváth István munkás elvtársunk levelével. Hosszú idők óta az 
első munkáslevél, amely nem megbélyegzi és kioktatja az írókat, hanem egyen-
rangú dolgozó és küzdő társaiként becsüli őket. 

"Mindjárt szeretném megmondani — írja többek között — , hogy nagyon be-
csülöm őket bátorságukért. Sok mindent kimondták, sok mindent megírtak a hall-
gatás idejében, amiről mi munkások csak gondolkodtunk, vagy magunk közt be-
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széltünk. Sohase fogom elfelejteni Benjámin László verseit. Éreztem belőlük, 
hogy a költő megkínlódik az igazságért. Ezt óhajtottuk mi is legjobban,_az 
igazságot. Demokráciát, jogot, szókimondást, jobb életet: és erről írtak az 
írók. Azt kérem tőlük, írjanak erről ezután is. A demokrácia, amely kezd 
megvalósulni az életben, véleményem szerint nem kevésbé fontos, mint a ke-
nyér." 

Úgy érzem, ennél szebbet, igazabbat mi írók sem tudunk mondani. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 22. 2—3. 1. 

Z E L K Z O L T Á N 

MIÉRT HARCOLTUNK? 

Olyasmiről kell szólnom, amiről itt, a közgyűlésen nem szívesen beszé-
lek: a Szabad Nép vasárnapi cikkéről, amely a közgyűlés köszöntésére készült, 
s többek között említette a nagyon szomorúan emlékezetes decemberi irodalmi 
határozatot, és felsorolta azoknak az íróknak a nevét, akik akkor pártbünte-
tést kaptak, illetve akiknek pártbüntetését most megszüntették. Hiányzik a 
felsorolásból Déry Tibor, Benjámin László és Kónya Lajos neve. Tardos Tibort 
azért nem említem, mert ő nem a decemberi határozat idején kapott pártbünte-
tést. De szeretném megjegyezni, hogy a közelmúltban, éppen az úgynevezett 
rehabilitáció idején, illetékes helyen kijelentettem és kijelentem itt is: 
azonosítom magam Déry Tiborral és Tardos Tiborral. Lényegében ugyanazt mond-
tam volna én is, amit ők, ha a Petőfi Kör vitaestjén szót nemcsak kérek, ha-
nem kapok is. 

A Szabad Nép cikkének állításával szemben kijelentem, hogy a pártbünte-
tés eltörlése előtt nem tartottam önkritikát. Ahogyan Kónya Lajos említette, 
annak idején, a pártbüntetés előtt, elismertük az emlékezetes memorandum 
csoportos aláírásának pártszerűtlenségét. E csupán formai hiba elismerése 
még decemberben történt, semmi köze tehát a pártbüntetések törléséhez. De 
akkor is fenntartottuk a memorandum minden elvi és lényegbeli mondanivalóját. 

Azóta történt egy és más. Azóta július is bekövetkezett. Azóta megjelent 
a Szabad Nép említett cikke, amelyből ha nem is elég határozottan, de kide-
rül, hogy a memorandum követelményei helyes követelmények voltak. Azóta me-
gint játszhatják Az ember tragédiáját, bemutatták Bartók Csodálatos manda-
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rinját, s előadják Németh László Galileijét. Ezek mind a memorandum köve-
telményei között voltak. S amit leginkább kifogásoltak annak idején az ille-
tékesek, hogy a memorandum megemlítette néhány publicista és újságíró sorsát 
— nos, azóta őket is rehabilitálták. 

Végeredményben az történt, hogy rehabilitálták a memorandumot, de nem 
rehabilitálták az írókat, ha azt állítják, hogy önkritikát tartva, vissza-
vonták mindazt, amit a memorandumban írtak, amit különböző értekezleteken 
elmondtak, mindazt, amiért harcoltak — őket valójában akkor sem rehabilitál-
ták, ha eltörölték pártbüntetésüket. 

Miért is harcoltunk? Azt hittük talán, az az író dolga, hogy taggyűlése-
ken, közgyűléseken, értekezleteken felszólaljon? Nem! Harcoltunk mestersé-
günkért, az írásért, az igazmondásért s többek között azért, ami be is tel-
jesedett: nemcsak a közgyűlés termében, írószövetségi értekezleteken, hanem 
folyóiratokban és a könyvkiadásban is ott láthatjuk azokat az írókat, akik 
nélkül nincs mai magyar irodalom: Németh Lászlót, Szabó Lőrincet, Kassák La-
jost, Kodolányi Jánost, Weöres Sándort, Pilinszky Jánost és a többieket, 
akikkel szemben — hadd mondjam ki végre, s érzésem szerint ezt is ki kel-
lene mondani minden kommunista írónak — nekem is van lelkiismeretfurdalá-
som, én is bűntudatot érzek. 

Nem és nem, nem adok fel semmit elveimből, abból a meggyőződésemből, ami 
ifjúkoromban a munkásmozgalomba vitt. Ma már tudom, hogy akkor adtam fel e-
zeket az elveket, ifjúkorom tiszta hitét, amikor elhittem én is, hogy ember-
ség nélkül, moralitás nélkül és nemzeti értékek kirekesztésével is lehet 
igaz ügyet szolgálni. Ma már tudom, hogy nem lehet. Ez a felismerés kénysze-
rített már két esztendővel ezelőtt is az áldatlan, az idegeket őrlő, a műve-
ket csírájukban elpusztító irodalompolitikai harcokba. Arra kérem az illeté-
keseket, ne kényszerítsenek minket továbbra is ilyen küzdelmekbe, még ilyen 
felszólalásra sem. Teremtsenek olyan helyzetet, amelyben a művek versenyez-
nek egymással, hagyják, hogy dolgozzunk végre, hiszen az irodalompolitikai 
harcok mögött is ez a vágy, ez a szándék volt, hogy dolgozhassunk, ki-ki a 
maga képessége szerint, s ebben a harcban, a művek harcában, csak a képesség 
és a tisztesség döntsön. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 22. 4. 1. 
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F E K E T E G Y U L A 

A LENINI NORMÁK VÉGLEGES GYŐZELMÉÉRT 

Mindnyájunknak emlékezetes élménye volt július, és én úgy tapasztaltam, 
hogy egy csenevész, a néptől elszakadt, szűk réteg kivételével mindnyájunk-
nak legalábbis megkönnyebbülést hozott, de sokunknak a felszabadulás, a bi-
zakodás, a jövőbe vetett hit tiszta érzéseit is. Ez a bizakodás azóta is 
nő, izmosodik, valahányszor egy-egy előrevivő intézkedésről adnak hírt a 
lapok. 

Jólesik tudni, hogy ezt a kibontakozást mi írók is segítettük. Lehet, 
hogy az irodalomtörténetnek még nem nagyon sok dolgot adtunk az utóbbi három 
esztendőben, de adtunk valamit a történelemnek. Olyasformán képzelem el, hogy 
az emberi haladás csatamezején az írók, művészek, tudósok, szóval a szellem 
emberei, a nehéztüzérséget kormányozzák. Talán nemzeti sajátosságunk, talán 
csak mi tartjuk annak, de a magyar író — amióta létezik magyar író — nem-
csak tüzér, hanem baka is, amolyan közvitéz, akinek a kézitusában is jól 
kell forgolódnia, ha nem akarja otthagyni a fogát. A mi nemzedékünknek na-
gyon is kijutott a kézitusából, és ne vegyék gyengeségnek, ha mostanában 
gyakrabban és hangsúlyosabban emlegetjük és kérjük számon önmagunktól is az 
írói rangú alkotásokat. Ahogy javul a légkör, úgy nő a vágy bennünk az alko-
tásra. Szaporodnak a fiókunkban a sietősen felfirkált témavázlatok. Egy élet 
kevés volna hozzá, hogy mindent megírjunk, amihez máris szeretnénk hozzálát-
ni. Azután szorítanak a műhelygondok is. 

Persze, mindez csak azt jelenti, hogy még több lesz a dolgunk, mint ed-
dig. Én legalábbis úgy látom, mert eltakarítottuk az útból az alkotó munka 
akadályainak nagyját, tehát írni kell, írni, írni. Összekuszálódtak, összega-
balyodtak belső dolgaink az írószövetség szervezeti életétől a tisztázatlan 
marxista esztétikáig, tehát takarítani, rendezkedni és vitatkozni is kell. 
Továbbá, ha valamikor, akkor most csakugyan minden erővel segíteni kellene a 
párt harcát a tisztulásért, a lenini normák végleges győzelméért a pártban 
és a szocialista demokratizmus végleges győzelméért az országban. 

Tapasztalhattuk július óta, hogy egyben-másban bizony akadozunk, egy 
helyben topogunk. Korai volna még nálunk a kongresszusi fordulatról múlt idő-
ben beszélni. Azt hiszem, minden segítséget meg kellene adnunk a kormánynak 
és a pártnak, hogy mostantól kezdve történelmünkben a tisztulás, a felemel-
kedés, a soha vissza nem fordulás évei következhessenek. 
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Ennyi munka előtt, a feladatok sűrűjében nehéz eligazodni, de azért is 
van ez a közgyűlés, hogy adjon némi útravalót, lássuk világosabban hivatá-
sunkhoz illő mai kötelezettségeinket és tennivalóinkat. 

Az eddigiekhez én is hozzáfűznék néhány töredezett gondolatot a magam 
véleményéből, amit éppen most a legfontosabbnak tartok. Őszintén, mert meg 
vagyok győződve róla, hogy a közügyekben nincs jobb orvosság, mint a nyílt, 
őszinte szó. Hiába, meg kell szoknunk ezt az orvosságot, s annak is be kell 
vennie, akinek nem ízlik. 

Először néhány szót egy hamis, hibás szemléletről, amellyel minduntalan 
találkozunk manapság. Mondhatnánk úgy, hogy engedélyezett demokrácia. Két-
ségtelen, hogy a személyi kultusz hagyatéka ez, és rengeteg újkeletű bonyo-
dalmat, zavart és gyanakvást okoz. Nemcsak azokról van szó, akik minden, a 
kongresszusi szellemben megvalósuló szabadságjogra szinte ráütik a pecsétet, 
hogy: Visszavonásig érvényes. Én magát a hibás szemléletet tartom igen ve-
szedelmesnek, és a velejáró visszahatást, hiszen lassan ott tartunk, hogy 
minden új eredményünket engedménynek számolja el a köztudat. 

Engedelmet az erős hasonlatért, de olyasformán érezzük magunkat néha, 
mint a kóborló hadsereg, amely viharos lelkesedéssel elfoglalja az útjába 
kerülő ellenséges várat, majd néhány héttel később megérkezik a vezérkar is, 
és kiadja a parancsot a vár bevételére. Valamiképpen jobban át kellene venni 
a kezdeményezést a vezetésnek, mégpedig a lenini szellemben átvenni, tehát 
élére állani minden egészséges törekvésnek, a demokratizálódásért, a közéle-
ti tisztaságért, életképes javaslatok megvalósításáért stb. Összehangolni, 
irányítani a milliónyi szándékot, félreállítani a notórius fékezőket, és 
szítani, szítani, igenis szítani az emberekben buzgó tettvágyat. 

A második dolog, amihez néhány szót akarok hozzáfűzni, a nézeteltérése-
ink. Ez már egészében politika, de ez is az általános közérzethez tartozik, 
a mi közérzetünkhöz is. 

Mostanában mindenki vitatkozik, s elég nehéz egy tőre visszavezetni az 
ellenvéleményeket. Könnyebb a matematikában a törteket egyszerűsíteni, mint 
a mi vitáinkat, mégis azt mondom, hogy a jelenlegi, az előrehaladást most, 
ma közvetlenül gátló nézeteltéréseknek lényegében két fő forrása van. Az 
egyik a június 30. és július 17. közötti időszak megítélése. Vannak, akik 
rendben levőnek találják közéletünknek ezt a szakaszát, vagy legalábbis nem 
látnak említésre méltó hibát benne. Mások azt tartják, hogy veszedelmes hi-
bákat követtünk el, mindenekelőtt abban, hogy nem léptünk fel azonnal teljes 
erővel a XX. kongresszus eszméivel szembeszegülő restaurációs kísérletek el-
len. 
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Ugyancsak nézeteltéréseink vannak annak a számban igen kevés, de hatalmi 
súlyban számottevő vékony rétegnek a megítélésében, amely az említett idő-
szakban félre nem érthető módon bebizonyította, hogy szívesen restaurálná az 
1949—52-es állapotokat. Egyesek úgy vélik, hogy ezeknek a konok restauráto-
roknak olyan kulcspozíciókban kell maradniok, ahol alkalomadtán majd újra 
módjuk lesz kísérletezni. Mások, magam is — azt hiszem, mérhetetlen többség-
gel együtt — azt tartjuk, hogy ezeknek nem kell olyan kulcspozíciókban ma-
radniok, ahol újra módjuk lenne kísérletezni. 

A másik forrása a nézeteltéréseknek véleményem szerint a régi vágású, de 
legújabb keletű hibák megítélésében van. Egyesek, érdekes, hogy többnyire az 
előbb említettek, a részükre érdemtelenül adományozott tiszta lap fölé a jú-
liusi dátum helyett ezt a szót írták: holnap. Azóta, ha reggelente előveszik 
a tiszta lapot, megkönnyebbülten felsóhajtanak: hiszen ma még nem kötelező a 
lenini norma, ma még nincs felelősségrevonás, lehet a bajt csinálni. Gondo-
lok tagosításokra és egyebekre, s azokra, akik csőstül csinálják a tegnapi 
módon a mai bajokat. Jó volna ezeket, akik a párt szavát még ma is semmibe 
veszik, könyörtelenül rendre tanítani. Mondom, nem sokan vannak, de a fertő-
ző bacilus gyorsan szaporodik. 

Sajátos módon az életben, ami a színen nem igaz, az a visszáján sem igaz. 
Ilyesformán állunk a bizalommal is. Ha mindenkinek egyformán követeljük a 
bizalmat, az éppen úgy nem visz előre, mintha mindenkitől egyformán tagadjuk. 

Tény, hogy a bizalomnak bőven fakadó forrásai nyílnak napjainkban minden 
vezető, minden funkcionárius, minden író és egyáltalán minden közéleti ember 
iránt, aki elhatárolja magát a konok restaurátoroktól, szembefordul velük, 
aki tettekkel foglal állást a szocialista demokratizmus, a közéleti tiszta-
ság, a törvényesség megszilárdítása dolgában. 

Nekünk ezt az éledező bizalmat jobban kellene ápolni és fejleszteni, 
mint eddig tettük, és megvédeni azokkal szemben is, akik minduntalan a maguk 
rettenthetetlen radikalizmusát akarják bizonygatni, mindenhol és mindenáron, 
akár a kibontakozás ügyének veszélyeztetése árán is. 

És ha már a hatalomról van szó, hát még annyit, hogy illesse bizalom 
mindenekelőtt a népet! A mi népünk valóban elhúzódott azoktól, akik csak gü-
gyögni és mennydörögni tudtak neki. Érzékeny ez a nép, és hamar észreveszi, 
ha megvetik és megalázzák, de szívébe zárja azokat, akik szeretik, akik 
szolgálni akarják, és nem uralkodni felette. És ha bizalmat kap, visszaadja 
kamatostul. 

Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy ezek csak kívülről nézve politi-
kai gondok, a mi oldalunkról nézve ezek alkotási gondok. 
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H Á Y G Y U L A 

AZ IGAZSÁGÉRT A MARXISTÁNAK IS NAPONTA MEG KELL KÜZDENIE 

Nem kell különösebben érteni a sajtóhoz, hogy megállapíthassuk: egy-egy 
újságcikk sohasem hat egymagában. Hatását mindig befolyásolják azok az egyéb 
közlések, amelyeket a szerkesztői bölcsesség a szóban forgó cikk környezeté-
ül kiszemel. A Szabad Nép vasárnapi számában például Friss Istvánnak az ér-
telmiségi kérdésben írt vitacikke szolgál a közgyűlésünkről szóló cikk hát-
teréül. 

Mégsem szándékozom most Friss Istvánnak ezzel a cikkével foglalkozni. A 
szerző iránti udvariasságból határoztam így, mert úgy érzem, ezt a cikkét 
nem fogja besorozni összegyűjtött művei közé. Az ilyen rossz órák termékeit 
kezeljük kollegiálisán, tapintattal. Az egyetlen, amit mégis mondani szeret-
nék, mégpedig elsősorban a közgyűlés pártonkívüli résztvevői felé fordulva, 
a következő: számos beszélgetésben meggyőződtem arról, hogy a legjobb kommu-
nista írók túlnyomó többségükben elutasítják Friss István gondolatmenetét; 
nagyon kérjük tehát pártonkívüli írótársainkat, hogy azt ne tévesszék össze 
a mi nézeteinkkel. 

Miután a közgyűlésünkről szóló Szabad Nép-cikket ily módon megszabadí-
tottuk zavaró hátterétől, engedjék meg, hogy örömömet fejezzem ki a szer-
kesztőségi cikkben foglalt számos helyes, okos és igaz megállapítás felett. 
Kimond ez a cikk egész sor olyan fontos részletigazságot, amelynek közzété-
telét eddig hiába vártuk, az olvasó tudomására hoz néhány olyan igaz megál-
lapítást, amelyet nézetünk szerint már réges-régen közölni kellett volna, és 
amelyet most "jobb későn, mint soha" felkiáltással fogadunk. 

Nagy lépés ez előre. Még néhány ilyen lépést, még néhány ilyen nyilvá-
nosságra hozott részletigazságot, és végre bizonyára el fogunk jutni a tel-
jes igazságig. 

Pártunk nagyságának egyik bizonyítéka, hogy az elkövetett hibák és igaz-
ságtalanságok kijavításában nem hagyja magát kicsinyes presztízs-okoktól 
megzavarni. De sajnos, előfordul, hogy a párt egyik-másik funkcionáriusa a 
saját, egyéni, kicsinyes presztízs-szempontjait összetéveszti a párt nagy és 
tiszta elvi szempontjaival. Innen származhat az a görcsös igyekezet, amely-
lyel némelyek különböző alkalmakkor — legutóbb a Szabad Nép tegnapi cikké-
ben — megpróbálják úgy feltüntetni, mintha az írók pártbüntetésének törlése 
valahogy a "mindenki lépik egyet" módszerével történt volna. Ez nem igaz. Az 
igazság az, hogy a párt a XX. kongresszus és a júliusi határozat után e kér-
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désben is rátalált az igazságra és minden alkudozás, minden hoci-nesze nél-
kül nagyvonalúan és tiszta kezűen, igazi kommunista párthoz méltóan helyre-
hozta a korábban elkövetett igazságtalanságot. Aki ezt titkolja, tagadja, 
holmi nem kommunista kicsinyeskedéssel sárba rántja, az vétkezik a párt el-
len. Nekünk, kommunistáknak az önkritika nem imamalom. Nem üres mea culpa, 
nem taktikai sakkhúzás, hanem az igazság diadalra juttatásának egyik eszkö-
ze. Aki hamis önkritikát gyakorol, aki el nem követett, vagy másvalakit ter-
helő vétket magára vesz, az félrevezeti a pártot, félrevezeti a népet. Mi, 
kommunista magyar írók erre nem vagyunk kaphatók. 

Hiszen nem nehéz átlátni, hova vezethetne a hamis önkritika. A rehabili-
tálások még nem fejeződtek be. Déry Tibor és a vele együtt vádolt Tardos Ti-
bor még éppúgy ki van zárva a pártból, mint mondjuk Farkas Mihály vagy Far-
kas Vladimir. Egy sor kommunista újságíró rehabilitálását elhatározták ugyan, 
de a jóváhagyás egyre késik. Az egész világ ismer hasonló kérdéseket az or-
szágos politika területén. Példaképpen elég, ha egy közismert kérdésre, Nagy 
Imre kérdésére utalok. Mennyire megzavarná ezeknek az ügyeknek igazságos, 
kommunista elintézését, ha bárki is arra hivatkozhatna: lám, az írók nem 
voltak kicsinyesek, önbírálatot gyakoroltak csak úgy, a békesség kedvéért. 
Nem. Mi valóban nem voltunk és nem vagyunk kicsinyesek, és már csak ezért 
sem követtük el a párt és a nép ellen a hamis önkritika bűnét. 

Ezzel eljutottunk oda, ahol rátapinthatunk a leglényegesebb problémára, 
véleményem szerint, a mai közgyűlés alapvető kérdésére is. Ez az igazmondás 
kérdése. A legjobb kommunista írók nagy viszontagságok, súlyos tévedések és 
kemény lelki tusák után elhatározták, hogy soha, semmi körülmények között 
nem írnak többé hazugságot. Mondjuk ki őszintén: ez volt az utóbbi idők kü-
lönböző harcainak és meghurcoltatásainak legvégső oka. Összeütközéseink iga-
zi gyökere az volt, hogy mi felesküdtünk az igazmondásra és egyes befolyásos 
emberek — nem értve, nem ismerve az irodalom valódi szerepét a társadalom-
ban, de megfeledkezve arról is, hogy a párt igazmondást követel tagjaitól — 
ezt rossz néven vették. Nos, ígérjük, hogy akik a hazugságot a politika nél-
külözhetetlen eszközének tartják, olyannyira, hogy az irodalomra is rá akar-
ják kényszeríteni, azok a jövőben is nagyon elégedetlenek lesznek velünk. 
Tudjuk, hogy igazat írni nagyon nehéz. Bátorság, tehetség, tudás és sok más 
kell hozzá. A nemrég elhunyt Bertolt Brecht erről tanulmányt is írt. Mi ma-
gunk minden egyes munkánknál húsbavágóan, vérserkesztően tapasztaljuk, mi-
lyen nehéz igazat mondani és ezzel együtt, milyen nehéz írónak lenni. Mel-
lesleg sokunknak rosszul esett, hogy a Szabad Nép cikke éppen erről, a leg-
fontosabbról, az igazságért vívott következetes harcról nem tett említést. 
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Közgyűlésünk akkor éri el a célját, ha minden tette mögött ez az értelem 
húzódik meg: mi, magyar írók tekintet nélkül a pártállásunk és a filozófiai 
meggyőződésünk különbségeire, véd- és dacszövetséget kötünk az igazmondásra. 
Az írók hivatásos igazmondók. Hol tanúk, hol bírák az ember jogaiért, az em-
ber boldogságáért folyó hatalmas perben. Fájdalmas, szégyenletes tény, hogy 
a sematikus irodalom gyászos éveiben a legigazabb világnézet írói, a kommu-
nista írók az igazságtól való machiavellista elkanyarodásra csábíttatták ma-
gukat. De a legjobb kommunista írók keservesen szenvedtek a hazugság légkö-
rében. Termékenységük csökkenésével vagy színvonaluk süllyedésével fizettek 
a hibáikért. És fizettek még valamivel. Azzal, hogy elszakadtak írói mivol-
tuk filozófiai fundamentumától: a marxizmus—leninizmustól. Ugyanakkor, ami-
kor rosszabb igazmondók és gyengébb írók lettünk, egyben rosszabb marxisták-
ká, rosszabb kommunistákká is váltunk. 

De a politikai és irodalmi machiavellizmus romboló hatása nem szorítko-
zott a marxista—leninista filozófia alapján álló, helyesebben állni kívánó 
írókra. Olyan kölcsönhatások folytán, amelyeket most nem kell részleteznünk, 
különböző formákban átterjedt a nem marxista világnézetű irodalom területére 
is, hol terméketlenséget, hol a sematizmus különböző jelenségeit eredményez-
ve, hol meg az írói felelősségtudás, igazságtisztelet meglazulását. A jövő 
irodalomtörténészei ezt részletekbe menően ki fogják mutatni. 

Természetesen sem itt, sem ott nem volt teljesen vigasztalan a kép. Még 
a legrosszabb időkben is számos kiváló mű emelkedett magasan az átlagszín-
vonal fölé. Ez most mind egy-egy támasz lesz az emelkedésünkben. 

Sokan vitatkoznak azon, mit is jelent tulajdonképpen a különböző irányok 
egyenjogúsítása? Taktikázást? Elvek feladását? Sem egyiket, sem másikat. 
Meggyőződésem szerint ennek az egységnek valódi alapja az, hogy az igazsá-
gért folyó harcunkban egymásra vagyunk utalva. A tapasztaltak után egyik 
irány hívei sem lehetnek olyan önhittek, hogy azt gondolják: a másik segít-
sége nélkül ki fogják küzdeni az igazmondó irodalmat. 

Én tizenöt éves koromban, az első világháború borzalmaitól felzaklatva 
sejtettem meg először, hogy az ember igazát csakis egy végtelenül bölcs, ha-
talmas erőt sugárzó filozófia alapján állva lehet kivívni. Ez a marxizmus. 
Az azóta eltelt négy évtized alatt egész gondolkodásom alapjává, életem irá-
nyítójává, véremmé vált a marxista filozófia. De az elmúlt évek és főleg a 
közelmúlt sok lelki gyötrődése megtanított arra, hogy a legbölcsebb filozó-
fiai alap sem véd meg bennünket önműködően a hibáktól, az eltévelyedésektől, 
sőt a bűntől, a becstelenségtől sem. Az igazságért a marxistának is naponta 
meg kell küzdenie, önmagával is, másokkal is. 
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Egész irodalmi munkásságom ez a harc az igazságért, a legigazabb alapon 
állva, mégis ezer tévedésnek kitéve. És fordítva. Hány írót ismertem meg, 
aki szerintem téves filozófiai alapon állt, mégis az irodalom napi feladata-
iban néha közelebb jutott az igazmondáshoz, mint én, a megingathatatlanul 
igaz filozófiai alapon álló író! 

Meggyőződésem tehát, hogy irodalmunk fejlődése folyamán egy sokrétű ösz-
szefonódás jön létre, egy irodalom valódi nemzeti egysége, amelynek rendkí-
vüli erőt és fejlődőképességet ad az, hogy íróinknak egy jelentékeny része, 
meggyőződésem szerint mind nagyobb része teszi magáévá a marxista gondolko-
dásmódot, az emberi gondolkodás eddig legtökéletesebb módját. 

És ha megengedik, hogy befejezésül még egy pillanatig folytassam a szub-
jektív hangot, akkor megvallom, mily nagy örömmel tölt el az a szinte szim-
bólumnak tekinthető tény, hogy a Nemzeti Színház két színpadán holnap reggel 
egyidejűleg két magyar színdarab próbái kezdődnek. Az egyik: Galilei, a má-
sik: Varró Gáspár igazsága. Mindkettőt hosszabb ideig elnyomta az a kultúr-
politika, amelynek a júliusi határozat vetett véget. Büszke vagyok arra, 
hogy a kommunista íróknak ugyanaz a harca juttatja színre Németh László drá-
máját, amely az én darabom előtt is megnyitja a színpadra vezető utat. Sze-
retném, ha közgyűlésünk után mindig így harcolnánk, nem egymás ellen, de nem 
is egymásért, hanem együtt az igazságért. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 22. 5. 1. 

M Á R K U S I S T V Á N 

IGAZI NÉPFRONT-POLITIKÁT! 

Ez a közgyűlés olyan légkörben ült össze, amelyben mindnyájan bizako-
dunk, és minden okunk meg is van a bizakodásra, de ebbe a bizakodásba múlti 
tapasztalatok, régről magunkkal hozott, de még el nem temethető gyanúk is 
keverednek. 

Megvan a lehetőség — és ezt mindnyájan érezzük, nemcsak mi, hanem egész 
bizonyosan a munkások és parasztok milliói is — a júliusi fordulat kibonta-
koztatására. Megvan a lehetőség arra, hogy megtalálja a párt, ha nem is mind-
járt és nem is nagyon könnyen azt az utat, amelyikben a szocializmust ennek 
az országnak megfelelően, a magyar viszonyokra, a tömegek igényeire építve 
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meg lehet valósítani. Ez a lehetőség soha annyira a kezünkben nem volt, mint 
most. 

De a lehetőség még mindig csak lehetőség. Általánosságban és nagy vona-
lakban erről szó volt már. 

Két konkrét kérdésről szeretnék beszélni. 
Az egyik a népfront ügye. A népfront kérdésében még érvényben vannak a 

július előtt hozott szervezeti változtatások és elvi határozatok, vagy ha 
nincsenek érvényben, nem látni, hogy mi az, ami helyükbe érvénybe lép. 

Azt hiszem, nem kell magyarázni, mindannyiunk előtt világos, hogy ez a 
magyar politika kulcskérdése. 

Nagyon hiányolom, és leginkább ezért szólaltam fel, hogy erről a kérdés-
ről nincs és ha nem vigyázunk, talán nem is lesz nyilvános vita. Azt szeret-
ném ezért erről a helyről kérni, hogy a népfrontpolitika alapelveiről és a 
népfront szervezeti kérdéseiről a közeljövőben éppen olyan nyilvános és ál-
talános vita, sőt, nyilvánosabb és általánosabb vita indulhasson meg hazánk-
ban, mint amilyen az ötéves terv körül volt. 

A másik probléma a szövetkezetek ügye és az ezzel kapcsolatos kormányha-
tározat. Ennek a kormányhatározatnak véleményem szerint egy nagy elvi hibája 
van. Az, hogy túlságosan keveset épít a nagy paraszti középtömegek, a kis-
és középparasztságnak saját kezdeményezésére. Márpedig a magyar agrárpoliti-
ka fő kérdése ma az, hogy most és a következő esztendőkben fel tudjuk-e éb-
reszteni a kis- és középparaszti tömegekben azt az érzést, azt a tudatot, 
hogy amit jónak látnak, azt csinálhatják, hogy a szövetkezés olyan formáit 
választhatják, amelyek nekik maguknak megfelelnek. Ha igen, a termelőszövet-
kezeti átalakulás lényegesen előbbre mozdul, ha nem, akkor nem mozdul előre. 
Furcsának kell tartani azt, hogy ezt a rendkívül lényeges és sok vonatko-
zásban nagyon előremutató szövetkezeti törvényt a parlament összehívása és 
megkérdezése nélkül, ismét csak előzetes viták nélkül tette közzé a kormány-
zat. 

Ha kibontakozik Magyarországon — vidéken és városban egyformán — az az 
új politika, aminek még csak a kezdetén vagyunk, aminek politikai alapformá-
ja a népfront és amiben a nép nagy tömegei, a középrétegek és értelmiségiek 
a magukét mondhatják és csinálhatják, ezzel természetesen megtízszereződik 
a párt- és államapparátus, a funkcionáriusok felelőssége és munkájának ne-
hézsége. Azt hiszem, itt egy mérték van. Az, hogy valaki ezt az új politi-
kát, amely ki kell, hogy alakuljon Magyarországon, képes-e végrehajtani vagy 
sem. Mert egészen világos az, hogy az az apparátus, amely a személyi kultusz 
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uralmának idejében jött létre, bizonyos kontraszelekció útján válogatta ki a 
maga felelős kulcspozícióban levő embereinek a jelentős részét. 

Az a nevelés, pártiskolai, pártfőiskolai, tömegszervezeti nevelés, ame-
lyet a ma vezető helyen dolgozó funkcionáriusok kaptak, az a gyakorlat, ami-
be bekerültek, szintén torzítóan hatott sokakra. Olyan képességek fejlődtek 
ki bennük, amelyekre ma nincs szükség, és olyanok nem fejlődtek ki, amelyek-
re ma éppen szükség van. 

A réginél sokkal bonyolultabb feladatokat kell most végrehajtani, olyan 
emberek bizalmát megnyerni, akik bizalmatlanok, akik visszahúzódtak. Ilyen 
tömegek között dolgozni olyan apparátus képes, amelyik legalábbis kiválogat-
ja a maga körében a legjavát, az erre alkalmasakat és felfrissíti önmagát 
azokkal, akik éppen azért nem voltak alkalmasak néhány évig, az 1949—1953 
közötti korszakban a vezetésre, mert "túl" emberségesek, hozzáértők, szóki-
mondók stb. voltak. Azzal szeretném befejezni: bárcsak a kezünkbe kapnánk 
egy fél évvel vagy hónapokkal a majdan összeülő pártkongresszus előtt azt a 
világos, átgondolt programot, amelynek alapján párttagok és pártonkívüliek 
nyílt vitákban kikovácsolódó egyetértése alakulhat ki, hogyan haladjunk egy 
új úton, hogyan hajtsuk végre a szocializmus magyar felépítésének munkáját. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 22. 5. 1. 

M É R A Y T I B O R 

A HALADÁS ÉS AZ IGAZSÁG SZOLGÁLATÁBAN MINDNYÁJAN EGYETÉRTÜNK 

A közgyűlés alkalmából nyilvánvalóan jobb lenne szűkebb értelemben vett 
irodalmi kérdésekről, például a mai magyar regény vagy dráma vagy filmiroda-
lom kérdéseiről vitázni, de nem ez történik itt, és jó oka van annak, hogy 
nem ez történik. Az irodalom nagyobb súlyú dolgairól beszélünk, s ezzel 
együtt az ország dolgairól. Az a harc, amely mögöttünk van, de az is, amely 
előttünk áll, éppen azért volt jelentős és talán lesz is jelentős, mert nem 
engedtük eltéríteni a figyelmünket a fő kérdésekről és többé nem is fogjuk 
engedni. 

A mi harcunk központi kérdése, s ez a decemberi határozatban még vádpont-
ként szerepelt, az irodalmi szabadság kérdése volt. S ez elválaszthatatlan a 
nép szabadságától. Azok a sztálinista hibák és bűnök, amelyek az irodalom 
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szabadságát megsértették, megsértették a nép szabadságát is. Ugyanazok az 
emberek, akik az irodalom szabadságát megnyirbálták, ugyanazok követték el a 
törvénytelenségeket az egyénekkel és a nemzet egészével szemben is. 

Nem hiszem, hogy itt részletesen kellene fejtegetni, milyen szabadságra 
gondolok: az embert szolgáló, a népet szolgáló, a haladás ügyét szolgáló iro-
dalom szabadságára. Eszünk ágában sincs tagadni a fejlődést, amely az utóbbi 
hetekben bekövetkezett, hiszen akkor a XX. kongresszus jelentőségét, a júli-
usi határozat fő irányának helyességét és nem utolsósorban a saját harcunkat 
tagadnánk meg, mert nyíltan meg lehet mondani, hogy a mi harcunk is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a helyzet megjavult. 

Nem kell itt részletesen sorolni az utóbbi idők eredményeit, megtették 
mások is, eléggé ismeretesek ezek. De egyetlen tényt meg szeretnék említeni. 
Ha összevetjük, hogy alig tíz héttel ezelőtt még fékevesztett hajsza folyt 
becsületes magyar írók ellen, ország-világ előtt mocskoltak és rágalmaztak 
magyar írókat; ha mindezt összevetjük a mi mai közgyűlésünkkel, ahol szaba-
don, nyíltan beszélünk ország-világ előtt, akkor ez az egyetlen tény önmagá-
ban is mutatja a fejlődést. 

Ebben a megjavult helyzetben az emberek szabadabban lélegzenek szerte az 
országban, és ahogy folyóirataink, lapjaink mutatják, az írók szabadabban ír-
nak, igazolva azt, amit az imént említettem, hogy az irodalmi szabadság és a 
népszabadság elválaszthatatlan egymástól. 

Örülünk minden előre tett lépésnek, de ez nem jelentheti azt, hogy ne 
beszéljünk a gondokról, bajokról, problémákról. Az írók — s ezt örökre meg-
tanultuk — senkivel és semmivel nem köthetnek olyanfajta megállapodást va-
lamiféle gentlemen's agreementet, hogy: te nem bántasz engem, én sem bánta-
lak téged, és olyant sem, hogy: ha te dicsérsz engem, én dicsérlek téged. 
Ami jó és ami rossz, azt ki kell hogy mondjuk, az igazat kell mondanunk és 
csak az igazat, bárki bármit is mond előzőleg, vagy azt követőleg mirólunk. 

Ebben az összefüggésben szólni szeretnék a Szabad Nép vasárnapi cikké-
ről, a mi úgynevezett rehabilitációnkról. A cikk zárójelben felsorol nyolc 
nevet, köztük az enyémet is, és utóbb megjegyzi, hogy ezek közül egyesek ön-
kritikát gyakoroltak. Hadd mondjam meg: én is azok közé tartozom, akik még 
a pártbüntetés előtt elismerték, hogy a memorandum-ügynek formai hibája volt, 
de ugyanakkor a teljes azonosságot vállaltam és vállalom ma is a döntő, tar-
talmi résszel. És kijelentem: amióta kinyílt a szemem és szakítottam a szek-
tás sztálinista hibákkal, az azótai tevékenységemért semmiféle önkritikát 
nem gyakoroltam és nem is fogok gyakorolni. 
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Ami a rehabilitációt illeti, hozzá kell tennem? nem tartom kielégítőnek, 
mellébeszélésnek tartom azt a megfogalmazást, hogy a pártfenyítések nem áll-
tak arányban a magatartásunkkal, eltúlzottak voltak. Tehát az enyhébb bünte-
tés helyesebb lett volna? A cikk ugyanakkor elismeri, hogy az írók "általá-
ban helyesen törekedtek a személyi kultusz, a dogmatizmus, az adminisztratív 
módszerek leküzdésére". Ez természetesen magyarul annyit jelent, hogy ha mi 
általában helyesen jártunk el, akkor a. velünk szemben állók általában hely-
telenül jártak el. Mi viszont büntetést kaptunk, igaz, hogy "szigorúbbat", 
mint amit megérdemeltünk. Azok azonban, akik rágalmaztak, gonoszul gyaláz-
tak, az írástól is eltiltottak minket — s ez Friss elvtárs cikkéből világo-
san kiderül — , semmiféle büntetést nem érdemelnek. Ragyogó logika ez, kris-
tálytiszta logika, csak sajnos, nagyon is régi, sztálinista logika. 

Nem akarok erről hosszan beszélni. Határozottan megmondom: nekünk nincs 
szükségünk semmiféle bűnbocsánatra, mert nem követtünk el semmiféle bűnt. 
Világosan ki kell jelentenem: a rehabilitáció nem azok becsületéért folyik, 
akiket becsületes ember létükre meghajszoltak, megbüntettek. Ezeknek a be-
csülete tiszta. 

A rehabilitáció elsősorban azoknak a becsületét adhatja vissza őszinte-
ségük, önbírálatuk, tetteik arányában, s ott, ahol egyáltalán visszaadható 
a becsület, akik nem látva tisztán a dolgokat, vagy félrevezetve, vagy hami-
san értelmezett ügyféltésből igazságtalanságokat követtek el, károkat okoz-
tak. Az б becsületük rehabilitálásáról van szó. S ezen túl az ügy, a szocia-
lizmus becsületéről. A rehabilitáció nem valamiféle kegyosztás, szívességte-
vés, hanem elemi szocialista kötelesség. 

Ehhez hozzáteszem: az író olyan ember, akit valójában semmiféle büntetés 
nem tesz boldogtalanná, semmiféle rehabilitáció nem tesz boldoggá. Boldoggá 
vagy boldogtalanná a nép sorsának alakulása mellett általában az teszi az 
írót, ha jót vagy rosszat ír. Ezt pedig nem lehet úgysem határozatba hozni. 

Befejezésül, az ilyen közgyűlés után szokásos az elhangzottakat, az e-
gész közgyűlést "kiértékelni". Ki fogják értékelni itt, ott, amott, egész sor 
helyen. Ebben a kiértékelésben bizonyosan szinte előreláthatóan lesz valami, 
éspedig az, hog ezen a közgyűlésen az írók teljes egységet mutattak. Bizo-
nyára mindenkinek feltűnt, hogy nem volt olyan értelmű vita, hogy az írók egy-
mással vitatkoztak volna, nem volt ellenvélemény a referátum fő vonalával és 
a felszólalásokkal szemben. A múltban sokat beszéltek az irodalom népi, nem-
zeti egységéről. Sokat beszéltek róla, de megvalósítani sohasem tudták. Most 
megvalósult, nem úgy, hogy mindenki mindenkivel mindenben egyetért és hogy 
mi egymással különböző dolgokról a jövőben sohasem fogunk vitatkozni. De az 
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alapkérdésben, a haladás és az igazság írói szolgálatában mindnyájan egyet-
értünk. Ez a népi, nemzeti egység tulajdonképpen egység a néppel, a nemzet-
tel. Fogadjuk, hogy ezt tűzön-vízen át megőrizzük. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 22. 6. 1. 

A KÖZGYŰLÉS VITÁJA 

A beszámoló felett megindított vitában a fentebb közölteken kívül még 
számos író vett részt. A délelőtti felszólalók között volt: 

Sándor András, aki a Csillag szerkesztését bírálta és a folyóirat hatá-
rozatlan arculatáról beszélt. — Most, hogy új folyóiratok lesznek — mondot-
ta — , súlyosan vetődik fel a Csillag problémája. Megvan már az Új Hang, in-
dul a Nagyvilág, megjelenik az Életképek és lesz Lukács György szerkesztésé-
ben egy esztétikai folyóirat is. A kérdés az, hogy mindezek mellett milyen 
legyen a Csillag arculata. Ezt az új elnökségnek elvileg is meg kell vitat-
nia, hiszen a Csillag az írószövetség folyóirata. Én úgy gondolom, a Csil-
lagnak mintegy irodalmi életünk foglalatának kell lennie. Tehát nem ilyen 
vagy amolyan irányzatot kell képviselnie, hanem legyen foglalata irodalmunk 
mindenféle irányzatának. 

Komjáthy István felszólalásában a gyermek olvasótábor nevében beszélt, s 
felvetette, hogy megérett az idő egy irodalmilag színvonalas, tartalmas, ol-
vasmányos, hetente megjelenő irodalmi gyermeklap megindítására. Bírálta a 
jelenlegi gyermeklaookat, s elmondotta, hogy nem tartható fenn sokáig az a 
helyzet, hogy az 193B-as esztendő negyven gyermeklapjával szemben a felsza-
badulás után több mint tíz évvel, csupán három gyermeklap szolgálja a milli-
ós gyermektábor igényeit. Javasolta, hogy az újonnan meginduló gyermeklap le-
gyen az írószövetség gyermeklapja, olyan olcsó gyermekújság, amely a legszé-
lesebb olvasótábor számára is elérhető. 

A déli szünet után került sor az alapszabálymódosító vitára. Az írószö-
vetség alapszabályát módosító javaslatok előadója, Erdei Sándor elmondotta, 
hogy módosítások megtételére az a törekvés vezette a bizottságot, hogy az 
írószövetség alapszabályát úgy alakítsuk át, hogy az a szövetségi demokrá-
ciát jobban szolgálja és annak biztosítéka legyen. Ugyanakkor a módosítások 
erősítsék az írószövetség autonómiáját is. 

174 



Az alapszabálymódosító vita első hozzászólója Geréb László volt, aki bí-
rálta a szövetség eddigi alapszabályát, módosító javaslatot terjesztett be 
az írószövetségi tagság kritériumát megállapító paragrafushoz és felvetette, 
hogy teljesebb biztosítéka lenne a szövetségi demokráciának, ha az első tit-
kár személyét nem az elnökség, hanem a közgyűlés választaná. Geréb László 
javaslatához többen hozzászóltak, s végül is az a vélemény alakult ki, hogy 
a demokratikusan választott elnökség összetétele elegendő biztosíték arra, 
hogy a főtitkár személyét is körültekintően, a demokratizmus szellemében vá-
lasztják. Elfogadta a közgyűlés Gerébnek azt a javaslatát, hogy az első tit-
kárt ezentúl főtitkárnak nevezzék. 

Vázsonyi Endre alapszabálymódosító hozzászólásában az írószövetségi ki-
zárás mikéntjéről és a fegyelmi bizottság megválasztásának módjáról beszélt. 

Keszi Imre alapszabálymódosító javaslata után Egri Lajos a vidéki írók 
gondjairól, Nyárády Gábor a tagjelöltség intézményének megszüntetéséről be-
szélt. 

Az alapszabálymódosító vita végével a közgyűlés megadta a felmentést a 
lelépő elnökségnek, s Földeák János előterjesztése nyomán megkezdődött a je-
lölőbizottság benyújtotta lista feletti vita. A jelölőbizottság által beter-
jesztett 25 író jelölését a közgyűlés elfogadta, s a további vita során még 
17 írónak a listára való felvételét határozta el. 

A szavazólapok elkészültéig folytatódott a beszámoló feletti vita. Első-
nek Lakatos István kért szót. A nem kommunista fiatal írók gondjairól szó-
lott, hangsúlyozva, hogy a júliusi párthatározat lehetővé tette, hogy népünk 
felemelkedését minden becsületesen szolgálni kívánó író, ha nem marxista is, 
helyét megkeresse. Kérte az írószövetség új elnökségét, biztosítsa a párton-
kívülieknek is a teljes és széles körű vitalehetőséget, hogy az irodalom egé-
szét érintő vitákat a szövetség teljes tagsága bevonásával rendezze. Fele-
letet keresett arra a kérdésre, hogy mi a biztosítéka a különböző irányzatok 
gyakorlati érvényesülésének, és megállapította, hogy a különböző irányzatok 
szabad fejlődése csak abban az esetben biztosítható, ha az irodalmi szabad-
ságban egyformán része van minden írónak, a nagy íróknak csakúgy, mint a ki-
sebbeknek. Az irányzatok érvényesülésére javasolta, hogy egyrészt a kiadók-
nál, szerkesztőségekben és a legfontosabb irodalmi fórumokon kapjanak helyet 
a különböző irányzatok képviselői, másrészt, hogy a meglevő irodalmi folyó-
iratok mellett legyen minden irányzatnak, irodalmi csoportosulásnak külön 
lapja. Általános helyesléssel találkozott Lakatos István felszólalásának zá-
rógondolata, hogy nincs olyan irodalom, amely megengedhetné magának azt a 
fényűzést, hogy akár csak egyetlenegy tehetséges költőt kirekesszen magából. 

175 



A következő felszólaló Ignotus Pál, valamennyi rehabilitált társa nevé-
ben is örömét fejezte ki azért, hogy részt vesz a magyar írók tanácskozásán. 

Horváth Zoltán felszólalásában többek között javasolta, hogy az írószö-
vetség első közgyűlése foglaljon állást amellett, hogy sok minden revíziója 
mellett szükséges és kívánatos a Déry Tibor Feleletének második kötete kö-
rül kialakult vita határozatait és döntéseit is revideálni, mert ez a mű a 
felszabadulás utáni irodalomban majdnem egyedülállóan, de mindenesetre kivá-
lóan írt a magyar munkás két háború közti életéről, úgy írt erről, ahogyan 
írni kell és Dérynék ezért elismerés és megbecsülés járna. 

Pálóczi Horváth György elsősorban az Irodalmi Újság szeptember elsejei 
számában írott vezércikkét ért kritikával foglalkozott. Visszautasította 
azt, hogy éket akart volna verni az értelmiség és a funkcionáriusok közé, s 
hangsúlyozta, hogy megítélése szerint a funkcionáriusoknak — főleg azoknak, 
akik értelmiségi kérdésekkel foglalkoznak — a többsége a kibontakozást akar-
ja szolgálni. Cikkében a visszahúzást szolgáló funkcionáriusokat támadta, és 
ezek ellen továbbra is vállalja a harcot. 

Csanádi Imre a könyvkiadás és az irodalom kapcsolatáról, a könyvkiadás 
és az írószövetség múltbeli, jelenlegi és jövőbeli kapcsolatairól beszélt, 
szóvá tette a honoráriumrendezés egyes hibáit, valamint a vállalati önálló-
ság kérdését. Kérte, hogy az írószövetség álljon a kiadók dolgozói mellé an-
nak kivívása érdekében, hogy a lektorátusok legyenek minél függetlenebbek, 
ahogyan azt a bíróságokról megírták. Csatlakozott a lektori konferencián el-
hangzott javaslathoz, amelynek értelmében a rátermettség szempontjából felül 
kell vizsgálni a lektorátusokat, elsősorban az igazgatókat. A kiadókhoz több 
író — mondotta — , sőt, többfajta író kellene, akik az írószövetség egyes 
rétegeit képviselni tudják. 

Fábián Zoltán országjáró tapasztalatairól, a Nagykunság tiszaháti részén 
eltöltött háromhetes útjáról szólott. Olyan hibákról, amelyek a júliusi ha-
tározatok végrehajtását nehezítik a falun, és különösen pedig a termelőszö-
vetkezeti mozgalomban. 

Hárs László a rehabilitáció kérdésével foglalkozva elmondotta, hogy itt 
nem egyes személyek felelősségrevonásáról és nem egyes személyek vagy cso-
portok ellen elkövetett hibák jóvátételéről van szó, hanem arról, hogy pár-
tunkat és államunkat kell rehabilitálnunk mindazok előtt, akik sérelmet 
szenvedtek és az egész magyar nép előtt, amely ennek a sérelemnek tanúja 
volt. 

A következő felszólaló, Urbán Eszter a műfordítói szakosztály és a mű-
fordítói munkaközösség problémáiról beszélt és javasolta, hogy az írószövet-
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ség találja meg a módot a korábban munkaközösségbe tömörült fordítók szerve-
zeti összefogására. 

Jánosy István a magyar kultúra nemzetközi megbecsüléséről szólván java-
solta, hogy indítsunk egy olyan negyedévenként megjelenő reprezentatív fo-
lyóiratot, amely forradalmi hagyományaink folytatója, vállalja az úttörés 
minden lehetőségét és küzdelmét, amely lap képében, színes reprodukciókban, 
versben, novellában is bemutatja világviszonylatban is jelentős úttörő erő-
feszítéseinket a kultúra területén. 

Petrovácz István a szegedi írócsoport nevében a vidéki írók hátrányos 
anyagi helyzetéről s a munkájukat még mindig gátoló szektarianizmusról, a 
tehetséget nyomorító dogmatizmus szegedi megnyilvánulásairól beszélt. 

Hubay Miklós a magyar irodalom külföldi megismertetésének és elismerte-
tésének dolgáról szólt. Elmondotta, hogy külföldön az érdeklődés a magyar 
irodalom iránt megvan, de az írószövetség az eddigiekben nem elégítette ki 
kellően ezt az érdeklődést. "Az eddigi gyakorlat szerint én úgy látom, hogy 
igen sokszor kerültek olyan művek külföldi terjesztésre, amelyek nem érde-
melték meg ezt, mert a kulturális propagandát is igen mechanikusan csinál-
ták, egyrészt a magyar irodalom igazi értékeinek eltüntetésével, másrészt 
pedig — ha a jószándék és válogató készség meg is volt — ügyetlenül, ta-
pasztalatlanul." Francia és német példákra hivatkozva bizonyította állítá-
sát, majd befejezőben felhívta az írószövetség vezetőségének figyelmét, hogy 
sok hazai gondja mellett ügyeljen arra, hogy a most feltámasztott nemzetközi 
érdeklődést, amelyhez a magyar irodalom kiállása és sok jó alkotásunk hozzá-
járult, méltó művekkel elégítsük ki. 

Bihari Sándor ugyancsak a vidéki írók gondjairól beszélt és miskolci 
példákkal bizonyította, hogy bár a város vezetői egy sor helyes intézkedést 
hoztak — irodalmi lapot létesítettek, segítették a most megindult miskolci 
hetilap, a Kilátó megjelenését — , még mindig vannak olyan jelenségek, ame-
lyek megnehezítik azt, hogy a miskolci írók a közgyűlés szellemében dolgoz-
hassanak . 

Lukácsy Sándor felszólalásában elmondotta, hogy a zsdanovizmus bírálata 
csak akkor lehet igazán hasznos és előrevivő, ha a kérdés elvi feldolgozása 
mellett mindenekelőtt a zsdanovizmus — mondhatjuk úgy is: az irodalmi sztá-
linizmus — hazai megnyilvánulásait és rombolásait vesszük szemügyre és 
igyekszünk jóvá tenni. Példákkal bizonyította, milyen kártevő munkát végzett 
a személyi kultusz a könyvkiadás területén is. 

Kovai Lőrinc hangsúlyozta, hogy az íróknak nagy lélegzetű és nagy jelen-
tőségű feladatokra, a végtelenre kell törni, és munkájukban ne a pillanatnyi 
előnyöket, hanem a maradandóságot tartsák a szemük előtt. 



A közgyűlés utolsó felszólalója Rónai Mihály András volt, aki az írók 
utazási lehetőségének megkönnyítéséről beszélt. 

A vita végeztével Veres Péter elnöki zárszavában megállapította: Úgy hi-
szem, annak a szándékunknak, amiről a bevezetőben szóltam, hogy az írószövet-
ség mostani közgyűlésén abból a szocialista demokratizmusból, amely egy párt-
tagokból és pártonkívüliekből álló testületben megvalósítható, már mintegy 
előpéldát kellene mutatni, ha sok üggyel-bajjal is, de eleget tettünk. 

Az új elnökség úgy érezheti, hogy az írószövetség tagsága egy becsüle-
tes, őszinte és titkos választás alapján mögötte áll. 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 22. 5—6. 1. 
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AZ ÍRÓSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE UTÁN 

Érthető várakozás előzte meg országszerte az írószövetség közgyűlését. 
S ezt a várakozást nem a sugalmazott, de régebben természetesnek vett propa-
ganda váltotta ki, hanem a közgyűlést megelőző irodalompolitikai és politi-
kai konfliktusok, melyek íróink döntő többsége szellemi magatartásának és az 
irodalompolitika hivatalos irányítóinak, illetve módszereiknek összeütközé-
seiből keletkeztek. 

Mindenki a hosszú hónapokig tartó nézeteltérések eloszlatását, valamint 
irodalmi életünk új: szabadabb és tisztultabb, még bátrabb és gazdagabb kor-
szakát remélte, s mint kiderült, teljes joggal, az elmúlt több mint két esz-
tendő írószövetségi munkájának és irodalompolitikai eseményeinek elemző vi-
tája után. 

A magyar írók, szinte egyöntetűen, párttagok és pártonkívüliek, a XX. 
kongresszus szellemében foglaltak állást, a műit politikai hibáival szemben, 
a személyi kultusz és a szektás, dogmatikus szemlélet maradványainak legtel-
jesebb fölszámolását követelve; vagyis nem csalódhatnak, és nem is csalódnak 
azok, akik a magyar íróktól már eddig is joggal várták — de hallhatták és 
olvashatták is! — sorskérdéseink fölvetését, a haza és a nép, a párt és a 
kormányzat új törekvéseinek harcos szolgálatát. 

Az írók így kialakult elvi és gyakorlati egységét még rokonszenvesebbé 
tette az írói felelősségérzetnek eddig még soha nem tapasztalt határozott 
megnyilatkozása és a közgyűlés napirendjéhez igazodó mértéktartása. Ha vol-
tak is néha, a vita résztvevői részéről, túlzó megállapítások, még a legke-
ményebb hangú érvelés és kritika mögül is kiérződött a vitázó és bíráló író-
nak belülről fakadó társadalmi gondja, a nép iránti hűsége és a júliusi párt-
határozat végrehajtásának tiszta szándéka. 

Mindezt azért kell hangsúlyozni, mert az elmúlt hónapok alatt nemegyszer 
találkoztunk politikai pecsenyesütögetőkkel is, akik élőszóval vagy kitalált 
nevekkel aláírt levelekben adtak kifejezést titkos reményeiknek, hogy a ma-
gyar írók következetes elvi állásfoglalása a XX. kongresszus eszmei tartal-
mának hazai érvényrejuttatásáért, esetleg a szocialista építés számukra ki-
használható ellenzékévé válik. A közgyűlés tematikailag széles vitája, akár 
a titkári beszámolóról, akár az alapszabály módosításáról volt szó — de az 
új elnökség tagjainak szigorúan titkos szavazással való megválasztása is — , 
keserves csalódást okozhatott az ilyen sanda reménykedőknek, mert az írók 
kritikai hangja és érvelése mögött most is a szocialista társadalmi és gaz-
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dasági rendbe vetett bizalom hite feszült, s nem pedig az önző és öncélú el-
lenzékieskedés, még kevésbé a szocialista építés tagadása és elvetése. 

De válasz volt a vita azoknak is, akik a júliusi politikát nem fordulat-
nak tekintik, hanem csak taktikának, a számonkérő és újat akaró követelések 
lecsapolásának, átmenetileg engedélyezett liberalizmusának. A vita ereje, 
meggyőző szenvedélyessége világos és nyílt hadüzenet volt a júliusi politika 
kibontakozását akadályozó törekvések ellen. 

íróinknak ezt a magatartását más szóval irodalmunk népi nemzeti egysége 
megerősödésének is mondhatnánk. A legkülönbözőbb művészi irányzatokat, stí-
lustörekvéseket és formai kísérletezéseket képviselő írók most nem egymással 
vitatkoznak, mint ahogy nem volt közöttük lényeges eltérés a titkári beszá-
moló eszmei alapjának és fölvetett fontosabb problémáinak megítélésében sem, 
de fontosabbnak érezték és tudták a nép irántuk tanúsítható bizalmának erő-
sítését azzal, hogy újra és újra hitet tegyenek a társadalmi, gazdasági, va-
lamint a humanizmus és szabadság népünket illető jogai mellett. Fontosabbnak 
tudták és vallották a hazánk dolgaival való hűséges és bátor sáfárkodást, 
irodalmunk jelene és jövője szabadabb kibontakozásának követelését és bizto-
sítását, az alkotó munka művészi színvonalának és valóságos emberi problémá-
kat tükröző tartalmának, mint legfőbb érdemnek elismertetését, mint a rész-
letkérdéseken való jó értelmű kötődést, vagy személyi sérelmek szubjektív 
kiteregetését. 

Még meggyőzőbbnek bizonyul ennek az írói egységnek az elvi alapja, elvi 
tisztasága, ha az új elnökség jelölését és megválasztását mérlegeljük, mert 
a demokratizmus helyes értelmezésének adott kifejezést a spontán jelölési 
igyekezet, még inkább a választás, a szavazatok megoszlása. Mit bizonyít ez? 
Nem többet, mint azt, hogy a tagság bizalma a szövetség elnökségébe érdemes 
íróknak igen gazdag választékán osztódott meg. Dialektikusan értelmezve, a 
szavazatoknak ez a megosztódása egyben biztosítéka annak, hogy az írók több-
sége az alapvető elvi és gyakorlati kérdéseken belül, csak tényleges vitákon 
keresztül tisztázhatja majd politikai, gazdasági és irodalmi életünk egyes 
részletproblémáit. Világos, hogy íróinknak ez a következő feladatuk. Az iro-
dalmi egység nem jelenthet megalkuvást egy író számára sem, hogy problémáink 
tisztázásához a maga véleményével, kritikájával vagy javaslatával ne járul-
jon hozzá. A szakosztályok kötelessége lesz ez s egyben az egész szövetségé. 

S annak ellenére, hogy a közgyűlés vitája méltó kifejezője volt íróink 
megnövekedett felelősségérzetének, az ország közvéleménye mégis joggal kér-
hetné számon a közgyűlési vita személyi hiányosságát. Joggal, mert némák ma-
radtak vagy távolmaradásukkal tüntettek azok az írók, akik a legutóbbi idők 
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politikai és irodalompolitikai konfliktusaiban nemegyszer a személyi vádas-
kodásokig és rágalmazásokig is bátorodva, a legelfogultabb és legszektásabb 
képviselői voltak a sztálini dogmatizmusnak, és védelmezői, demagóg prókáto-
rai a személyi kultusznak és a demokratizmust destruáló, vakon értelmezett 
tekintélyi elvnek. Miért maradtak némák? Miért nem volt a júliusi párthatá-
rozat után összeülő írói parlamentben egyetlenegy önkritikái szavuk sem, 
holott a júliusi párthatározat alapján éppen elég okuk lett volna (de van ma 
is!) hibás nézeteik és személyi elfogultságaik beismerésére. Amikor a júliu-
si párthatározat önkritikái tartalma dolgozó népünk millióiban megerősítette 
a párt iránti bizalmat, természetesnek tartjuk, hogy a hibás nézetek vallói 
is levonják a maguk számára a párthatározat országos jelentőségű tanulsága-
it. Távolmaradásukat és némaságukat nagyon könnyű lenne, enyhén mondva, a 
párthatározattal szembeni értetlenségüknek minősíteni. Egy azonban tény, min-
den őket mentegető érveléssel szemben, hogy tüntető távolmaradásukkal és né-
maságukkal önmaguk erősítették meg, és hitelesítették az írószövetségi el-
nökségválasztásban kifejeződő, rájuk vonatkozó, igazságos kritikát. S éppen 
ezért elég furcsa, hogy a Szabad Nép beszámolója a közgyűlésről valósággal 
fanyalog e maroknyi csoportocskát ért "sérelem" miatt, ahelyett, hogy kemény 
kritikával kérte volna számon ezt a különösen kommunista íróhoz nem méltó 
magatartásukat. 

Akik figyelemmel kísérték a magyar irodalom legutóbbi gazdagodását és 
fejlődését, költészetünkkel az élen, és érdeklődésükkel szinte hétről hétre 
követték a magyar írók erőfeszítéseit a XX. kongresszus eszméinek félrema-
gyarázói és félretolói ellen, azok az írószövetség közgyűlését nemcsak az 
írói helytállás győzelmének tekinthetik, hanem irodalmi életünk új korszaka 
kezdetének is. Mert hiába volt a közgyűlés napirendje és feladata szervezeti 
jellegű, a nép ügyeinek és az ország dolgainak föl-fölmeredező problematiká-
ja áttörte a közgyűlés szervezeti jellegét és az írói felelősségérzet őszin-
tesége, irodalmunk forradalmi hagyományaihoz méltóan, országos érvényűvé és 
politikai jellegűvé gazdagította. 

Az új elnökség és az új titkárok megválasztása csak első lépés az egész-
séges kibontakozás útján. Nemcsak az írószövetség szervezeti munkájának egy-
öntetűségét és folyamatosságát biztosítja, hanem visszaveri az írókat és az 
új magyar irodalmat ért gyanúsító és elítélő, sokszor már rágalmazásba csapó 
vélekedéseket is. A szervezeti kérdések rendezése pedig egyben az írói alko-
tómunka még nagyobb lendületű megindítójává válik. Az ország népe várja is a 
további új műveket, mint ahogy igényli az írók további társadalmi helytál-
lását is, mert — mint Képes Géza mondotta — "vitatkozni, az ország dol-
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gaiba beleszólni nemcsak demokratikus joga, de kötelessége is minden magyar 
embernek". 

Az a széles érdeklődés, mely az írók közgyűlésének első eredményeit fo-
gadta, örömmel töltheti el pártunkat, mert a magyar irodalom, mint történel-
münk során már annyiszor, újból a nép és haza ügyeinek szószólója, milliók 
hangjának és törekvéseinek kifejezője; örömmel, mert a magyar írókban a párt 
és a kormányzat új programjának élenjáró, felelősséget érző és vállaló har-
cosait láthatja, dolgozó népünk szívének bizalmasait, teremtő munkájának 
ösztönzőit. A magyar írók, párttagok és pártonkívüliek, meg is érdemlik, és 
ha valaha, úgy ma és a jövőben még őszintébben igénylik a nép és a párt bi-
zalmát. 

A szocializmus építése, a nép és a haza érdekeinek védelmezése, pártunk 
élenjáró voltának elismerése nem mélyíthet buktatókat társadalmunkban. Ha 
mutatkozna ilyen törekvés, a magyar írók az elsők között lesznek, akik harc-
ba indulnak a nemzet egységének kikezdői ellen, mert — hogy Kónya Lajos 
szavait idézzük, mint a magyar írók mai magatartását — "nem lettünk és nem 
leszünk hűtlenek eddigi elveinkhez és törekvéseinkhez, s ezután is mindent 
megteszünk a demokratizmusért, a törvényességért, közéletünk tisztaságáért, 
az emberi és irodalmi szabadságért, mindazokért a jogokért, melyekért ember-
nek lenni érdemes, írónak cselekedni kötelesség". 

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 29. 
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L U K Á C S Y S Á N D O R 

NYÍLT LEVÉL DARVAS JÓZSEFHEZ 

Lepedők libbennek, huhogás hallatszik: szomorú és nyugtalanító kísértet-
járásnak vagyunk tanúi. A kísértetek egy könyv lapjain adtak egymásnak ta-
lálkozót. 

íme a rideg tények: most megjelent tanulmánykötetében tiszteletreméltó 
régi írásai mellett Darvas József összegyűjtötte s kiadta azokat az iroda-
lom- és művészetpolitikai cikkeit, beszédeit is, melyek fölött — enyhén 
szólva — eljárt az idő. Újra kinyomtatta hírhedt cikkét "A túllicitálásról", 
az írószövetség első közgyűlésén mondott beszámolóját s zárszavát, "A márci-
usi határozat és a kulturális forradalom feladatai" című beszédét, "Az iro-
dalom a nép ügye" című cikkét s több más hasonlót. Ezeket nevezem kísérte-
teknek . 

Mert valóban van valami kísérteties abban, ha manapság ilyen mondatot 
olvashatunk nyomtatásban: "A Központi Vezetőségnek az irodalmi életben mu-
tatkozó jobboldali jelenségekről szóló határozata örömet és megnyugvást kel-
tett mindazokban, akik a szívükön viselik új irodalmunk fejlődésének az ü-
gyét, s akik aggódva nézték, hogy a jobboldali opportunista nézetek hogyan 
ássák alá irodalmunk eddig elért eredményeit is." Hogyan? — kérdezi szemét 
dörzsölve az olvasó — , Darvas József még mindig egyetért a decemberi iro-
dalmi párthatározattal, melyet azóta félhivatalosan a párt is visszavont, s 
nyilvános megtagadására csak azért nem került sor, mert vezetőink mással 
vannak elfoglalva? Lehetséges, hogy Darvas József különvéleményt jelent be, 
s akkor is védi a rombadőlt dogmákat, szektás, bürokratikus módszereket, a-
mikor a párt már azon iparkodik, hogy túllépjen rajtuk? Nem könnyű felelni 
ezekre a kérdésekre, mert a választ maga Darvas nehezíti meg. 

Annyit el kell ismerni, hogy a könyv 1956. augusztus 1-én kelt utószavá-
ban a szerző problematikusnak jelzi egyes írásait. "Sokszor kispolgári, jobb-
oldali nézetek irodalmi tükröződésének bélyegeztem olyasmit is, ami nem volt 
az." De hogy mikor, mely írásaiban, azt nem mondja meg. Magyarán az olvasóra 
bízza: találja ki, ha tudja, mivel ért egyet Darvas ma és mivel nem. Kell-e 
mondani, hogy az olvasónak ilyen lelketlen rébuszokat feladni nem illik, nem 
szabad? 

S egyáltalán: mi szükség volt ez írások kinyomtatására, ha szerzőjük sem 
vallja már mindazt, ami bennük foglaltatik? Az utószó az írások dokumentum-
jellegére hivatkozik. 
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Szent igaz: érdekes, bár szomorú emberi dokumentumok ezek. S én vallom 
és hirdetem minden írónak, művésznek azt a jogát, hogy fejlődésének, életút-
jának dokumentumait, tévedéseit is a közvélemény elé tárja. Ez a jog Darvast 
is megilleti. Legföljebb azt jegyzem meg furcsállva, hogy Darvas József mi-
nisztersége alatt Horváth János nagyszerű monográfiájának és Juhász Ferenc 
csodálatos verseinek kinyomtatására mindössze ötszáz példányhoz elegendő pa-
pír jutott, ez a miniszteri tévedés-lajstrom viszont háromezer példányban 
jelent meg. De tekintsük ezt csak szépséghibának. Nagyobb baj az, hogy a do-
kumentum-sor hiányos, és a hiányok árulkodóak. Úgy gondolom, nem a Színház 
és Mozinak kellett volna figyelmeztetnie Darvast bizonyos beszédeire, melyek 
kimaradtak a kötetből. Hisz az utószóban csak helyeselhető kényességgel utal 
arra, hogy amit közöl, azt minden változtatás, egy szónyi kihagyás nélkül 
közli. De ha Darvas József óvakodott apró kihagyásoktól, változtatásoktól, 
valami okának csak kellett lennie, hogy mellőzte azokat a beszédeket, me-
lyekben legalábbis engedményeket tett az irodalom és művészet jogos szabad-
ságköveteléseinek. Tán még mint dokumentumokat sem vállalja őket? Vagy attól 
félt, hogy közlésükkel lovat ad a vélt, a falra festett "jobboldali" veszély 
alá? De mért nem félt attól, hogy szektás hadakozásainak újranyomtatásával 
az ugrásra kész restaurációs acsarkodókat erősíti? Nem tudja, hogy vannak, 
akik visszazuhintanák e sokat szenvedett hazát a július előtti állapotokba, 
hogy vannak, akik aláírásokat gyűjtögetnek sanda céllal, hogy vannak, akik 
a fogukat csikorgatják minden előre tett lépésünknél? Darvas József ne tud-
ná ezt? Hát ennyire elszakadt a valóságtól, a haladó eszméktől, a néptől? 

Igen, ki kellene végre mondani ezt, legalább kérdés formájában. És be-
szélni kell Darvas József tragédiájáról. 0, hogy tiszteltük, hogy szerettük 
őt! Én az Eötvös Kollégiumban olvastam könyveit, és olvasták őket paplakok-
ban, tanítóképzőkben, parasztszobákban, száz meg száz diáktanyán. És úgy ol-
vastuk mindnyájan, hogy hittük, szerettük hinni: ebben a népfiban bízhatunk, 
benne nem csalatkozunk. És higgye el Darvas József, hogy sok mindent lenyel-
tünk az elmúlt években, sok ember vétkes makacsságára csak legyintettünk, de 
abba nem tudunk belenyugodni, hogy Darvas József ne tudjon magára találni, s 
fertőző fantomokat véljen, amikor körös-körül világosodik. Mert értse meg 
jól, hogy nem régi, 53 előtti hibákat hánytorgatunk, hisz aki ujjal akar mu-
tatni reá, előbb magával vessen számot. Hogy leszoktunk a gondolkodásról, 
hogy befogtuk fülünk és szemünk, hogy erkölcsi érzékünket méltatlanra bíz-
tuk: közös bajunk, közös nyomorúságunk ez, Darvasé és a miénk, fiatal kommu-
nista értelmiségieké, íróké és nem íróké, sokaké, szerencsétlen hívőké. Ha 
zuhantunk, együtt zuhantunk, de álljon meg Darvas is a zuhanásban, ahogy meg-
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álltak mások. Azzal most már nem védekezhetik, hogy még tart a kába álom, s 
hogy fülébe nem hatolt el az intések szava. Mert Cassandrák támadának e hon-
ban, poéták, tiszták, hófehérek, kik igaz igéket szóltak. S reájuk nem hall-
gatott ő, itt volt e Cassandra ország, sirámainak fakadó jajaival, beteg 
testének hangos sebeivel, elnyújtott, lomha panaszával. Ezt sem, ezt sem 
hallottad meg, te utat tévesztett barátunk? Hát mondd meg végre, hány per, 
mennyi vér, micsoda gyász, hány zokogó paraszt, hány zaklatott agy, kifakult 
szem, orv cselekedet, harsogó képmutatás, baj, bolondulás, meddig, szádig 
érő epesár kellett volna ahhoz, hogy ízleld már a keserűséget, s kiökrendd 
magadból a tisztulás igéit? Hogy szembenézz magaddal s népeddel, megtagadd a 
rosszat, s kövesd, ami jó? 

Nagyon indulatos vagyok, nem tudom folytatni tovább. 
Még semmi se késő. 

Irodalmi Újság, 1956. október 6. 

N O V O B Á C Z K Y S Á N D O R 

KÜLÖNÖS EMBEREK 

Valamikor, nem is olyan régen, sokat idéztünk egy sztálini mondást: "Mi, 
kommunisták különös emberek vagyunk. Különös anyagból vagyunk mi gyúrva." 

Annyit idéztük, hogy sokan el is hittük. Nem is vettük észre, hogy mi-
közben azt mondjuk: különös emberek, úgy értjük: különb emberek. Minthogy 
pedig önmarcangolva állandóan ehhez a fantasztikus mércéhez mértük magunkat, • 
újra és újra megállapítottuk: nem,-még nem egészen vagyunk különös emberek, 
még túlságosan hasonlítunk a többi átlagemberhez. Megtapogattuk magunkat és 
azt mondtuk: ez még nem a "különös anyag", még olyan, amelyikből paradicsomi 
őseinket gyúrták. S az önvizsgálat végén csak arra jutottunk, hogy "különös-
ködnünk" kell, mássá lennünk, mint a többiek. 

Bárha inkább azonosulni akartunk volna! Bárha arra lettünk volna büsz-
kék, hogy "mi, kommunisták és a többi ember, a nép egy és ugyanazon anyagá-
ból vagyunk gyúrva...". Bárcsak azt hangsúlyoztuk volna, hogy nem vagyunk 
különös emberek, éppoly egyszerű, örülni, szenvedni, érezni vágyó, tudó és 
akaró emberek vagyunk, mint a többi. 

185 



Nem eszményítem én az eszménytelenséget, nem emelem ki az égig a föld-
hözragadságot. Az ember azért ember, a kommunista azért kommunista, hogy le-
gyenek ideáljai, jellem, tudás, akarat dolgában törjön nagyra. Higgye magá-
ról, hogy különbbé válhatik, mint a társa, és váljék is azzá. De ne higgye 
magáról, hogy elsajátítván a marxista elméletet, különbbé vált annál, aki 
ezt nem tette. Az ember, a szó szellemi értelmében is többdimenziójú. Ha jól 
ért a marxizmushoz, még nem biztos, hogy jó szakember, őszinte, nemes szívű, 
tehetséges, határozott, önálló stb., stb. 

Szóval a kommunista lehet különb a pártonkívülinél, de csak lehet és nem 
biztos, hogy az. Az pedig egészen bizonyos, hogy 1 millió párttag nem hiheti 
magáról, hogy különb a 9 millió nem párttagnál. 

Azt mondják: de hiszen mi nemcsak a marxista műveltséget "írtuk elő" a 
kommunistáknak, hanem azokat az emberi-jeliemi tulajdonságokat is, amelyek-
ről fentebb szó volt. Éppen ez a baj! Ezzel a politikai meggyőződés nagyon 
komoly ügyét áttereltük egy másik síkra, az erkölcsi-jellemi tökély síkjára. 
A kommunista művelt, őszinte, nemes szívű, határozott, önálló és jó szakem-
ber — így szólt ez a naiv tízparancsolat. Mintha a pártonkívüli nem lehetne 
műveltebb, őszintébb, határozottabb és jobb szakember. Mintha ezek kommunis-
ta és nem általános emberi normák lennének. Mintha Pártonkívüli Pál nem le-
hetne jellemesebb, határozottabb, önállóbb Kommunista Károlynál, aki szintén 
nem tisztességtelen ember, de az említettek dolgában gyengébben áll. Pál nem 
kommunista, mert nem marxista, talán idealista, más a politikai meggyőződé-
se, Károly viszont kommunista, ez a politikai meggyőződése, világnézete. 
Kommunista — de nem több, nem különb ember. Embernek, jellemnek esetleg Pál 
különb. 

Elvont filozofálás — gondolhatják talán. Ha csak erkölcs-filozófiai kér-
dés lenne, szót se kellene vesztegetni rá. 

De ez a szektás emberszemlélet forrása és terméke is volt egyben a szek-
tás politikának. Mert ha mi, kommunisták "különös anyagból" vagyunk gyúrva, 
akkor képünkre és hasonlatosságunkra kell formálnunk a többi kilencmillió 
embert, nem szabad engednünk, hogy tévelyegjenek, másképp beszéljenek, más-
képp énekeljenek, mint mi. Ha pedig nem szabad, akkor nem kell nagyon válo-
gatnunk az eszközökben. A gyermek még kicsi és buta, nem tudja, hogy jót 
tesz neki a csukamájolaj, be kell fogni az orrát és a szájába önteni. A tö-
meg, a pártonkívüli massza még nem tudja, hogy a mi szellemi csukamájolajunk 
ruganyossá teszi az izmait, élénkké a fantáziáját, hogy ha kommunista lesz, 
akkor minden jó lesz neki — az érdekében (!) ne riadjunk vissza az erőszak-
tól. Azután. Mi, kommunisták különös emberek vagyunk, mi csak tudjuk, mi a 
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jó politika. És ha mi egyszer azt mondjuk, parancsoljuk vagy tanácsoljuk a 
többi kilencmilliónak, hogy ez és ez a gazdasági program, politikai program 
jó, akkor nincs helye a kételynek. Továbbá, lehet ugyan bennünket ellenőriz-
ni, de felesleges, mert különös emberek vagyunk, bölcsek, akik mindent a nép 
érdekében teszünk és természetesen a legjobban. 

De, sajnos, a gondolatsor még ennél is tovább visz, sőt vitt. Mert ha 
mi, kommunisták különös emberek vagyunk, akkor mi, kommunista vezetők még 
különösebb emberek vagyunk, s ezek közül a legtekintélyesebbek, természete-
sen a legkülönösebb emberek, végül egy kiválasztott vezér a csúcson a leges-
legkülönösebb, s az már igényt tarthat az istenítésre is. Ezt politikai 
nyelven úgy hívják, hogy személyi kultusz. 

A személyi kultusznak ez a kirívó formája remélhetőleg már örökre a múl-
té. Megindult a harc a főbolygó körül keringő nagyobb bolygók személyi kul-
tusza ellen is. De harcolunk-e a kommunista kiválasztottság kultusza, ama 
felfogás ellen, hogy mi "különös emberek vagyunk"? 

Nemhogy harcolnánk, hanem inkább érzékenyen és sértődötten reagálunk a 
felsőbbrendűségünket bíráló megjegyzésekre. Hadd hozzam erre például azt a 
vitát, amely napjainkban az úgynevezett "funkcionárius-kérdésről" zajlik. 

Helytelen és téves minden megnyilatkozás, amely a múlt politikai hibái-
ért a kommunista funkcionáriusokat általában felelőssé teszi. De egyes funk-
cionáriusokat nemcsakhogy felelőssé tehetünk, hanem felelőssé is kell ten-
nünk az emberekkel, a párttagokkal és a nem párttagokkal szemben elkövetett 
súlyos bűneikért, ha hibájuk súlya ezt megkívánja. De nem is ez a fontos 
most. Egy-egy téves vagy elhamarkodott "funkcionáriusellenes" megjegyzés el-
lenhatásaként felelős és nem felelős helyekről a funkcionáriusok olyan apo-
teózisa tört elő, amely immár megint kezd hasonlítani a "különös emberek" 
időszakának eszmevilágára. Olyan megállapításokat hallunk, hogy a funkcioná-
riusok népünk legharcosabb és legáldozatkészebb rétege, népi demokráciánk és 
szocialista hazánk támasza stb., stb. 

Kisebbik baj, hogy ez a funkcionáriusokat akarva-akaratlanul a bírálha-
tatlanság, a felelősségre vonhatatlanság hitbizományával ajándékozza meg. Az 
igazi, a nagyobbik baj az, hogy a "funkcionáriusok" érdekében indított kam-
pány óhatatlanul azt a hitet erősíti az emberekben, hogy külön rétegről van 
szó, hogy vannak az egyszerű emberek és — vannak a funkcionáriusok, akik a 
legharcosabbak, legáldozatkészebbek (tehát ismét a "legkülönösebbek"!), akik 
népi demokráciánk és hazánk támaszai, ellentétben a többi milliókkal, akik 
élnek, dolgoznak és minden jót csinálnak, de a népi demokráciának nem táma-
szai. Ha olyan látszat keletkezik, hogy ebben az országban a vezetés a funk-
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cionáriusokban látja a legfőbb vagy első számú "nemzetfenntartó erőt" — ez 
éppoly káros hatással lesz a funkcionáriusokra, amilyen lehangoló és kiáb-
rándító a tömegekre. A népi demokrácia támsza, a nemzetfenntartó erő ebben 
az országban a munkásság, a parasztság és az értelmiség, s mindazok, akik 
kezükkel, szívükkel, értelmükkel az ország üdvéért dolgoznak. És semmivel 
sem értékesebb az a munka, amely mondjuk, a közértüzletek jobb áruelosztá-
sát, mint amely a középfokú szemináriumok látogatottságát szolgálja. Semmi-
vel nem tesz többet a népi demokráciáért egy kerületi vagy járási pártinst-
ruktor, mint egy jó öntödei magkészítő. Ezért nem is szeretek olyan szava-
kat hallani, hogy "funkcionáriusréteg", meg az "apparátus" vagy a "káderek". 
Különösen a "káder" szónak egyre rosszabb és kellemetlenebb a csengése, an-
nak megkülönböztető jellege mutatja: milyen káros és embertelen kategorizá-
láshoz vezetett a kommunista dölyf, s hogy taszította tőlünk azokat, akik 
nem tudták ugyan pontosan a "káder" szó jelentését, de azt nagyon is jól 
tudták, hogy őket nem tartjuk "kádernek", legfeljebb csak — legénységnek. 

A szektás magatartásnak több jellemvonása van. A ridegség, a gyanakvás, 
a bürokratikus módszerek, a dogmatikus gondolkodás, a tekintély előtti haj-
bókolás. De sem egyik, sem másik nem "conditio sine qua non". Találunk szek-
tás beállítottságú vezetőt, aki rendesen bánik az embereivel, nem szolgál 
és nem hajbókol stb. 

Van azonban a szektarianizmusnak egy feltétlen ismertetőjegye: éles ha-
tárvonás a kommunisták és a nem kommunisták között; a pártonkívüli és más 
világnézetű emberek nyílt vagy burkolt lekezelése, lenézése. Ismétlem: nyílt 
vagy burkolt. A szektások is jól megtanulták a leckét, hogy "jó viszonyt 
kell kiépíteni a pártonkívüliekkel", hogy "a tömegektől tanulni kell" és a 
többi. De tényleg leckének érzik, amelyet fel kell ugyan mondani, de nem 
kell komolyan venni. Mondok egy pár szép reprezentatív mondatot a pártonkí-
vülinek, meg is hívom őt a díszelnökségbe, sőt (különösen ha nem mond ellent 
nekem) magas funkcióba is helyezem. De a bölcs, a harcos, a nép demokrácia 
támasza, a "politikus", a "különös ember" mégiscsak én vagyok. 

A szektás kommunista soha nem tekinti egyenrangú félnek a pártonkívülit. 
Uralkodásra hivatottnak érzi magát, civis Romanusnak a barbárok között. S 
rendszerint úgy is jár, mint a római helytartó a korinthosiaknál. A béketűrő 
és tisztelettudó görögök meghajoltak, ha találkoztak vele, de mikor elha-
ladt, gyűlölettel néztek vissza rá. 

Abban a kommunistában bíznak a pártonkívüliek, aki nemcsak nem érezteti 
velük, de nem is érzi, hogy különös ember, akinek világnézete, meggyőződése 
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kommunista, de egyénisége, jelleme ugyanolyan anyagból (s még az sem baj, 
hogy "kishibás" anyagból) való, mint az övék. 

Irodalmi Újság, 1956. október 6. 1. 1. 

H Á Y G Y U L A 

MIÉRT NEM SZERETEM? 

Kucsera elvtársat valóban nem szeretem. Megvan rá az okom. Aminthogy ő 
sem szeret engem. És neki is megvan erre az oka. 

Ezzel szemben határozottan rokonszenvezek Takács elvtárssal; Nemere elv-
társnőt is igen sokra tartom. És Takács mégis azzal szólított meg tegnap: 
"Mondd, miért utálsz te bennünket olyan feneketlenül?". Nemeréné pedig mesz-
sziről mutatott a kislányának: "Látod, Juditka, ez az a bácsi, akinek pikkje 
van ránk." — Miért "ránk"? Hogyhogy "bennünket"? — kérdem én. "Bennünket: 
funkcionáriusokat", "ránk: funkcionáriusokra" — így hangzik a válasz. És 
mind a ketten hozzáteszik a magyarázatot: "Nem kellett volna úgy megtámadnod 
Kucsera elvtársat." 

De hiszen én Kucsera elvtársat éppen olyan tulajdonságai miatt támadtam, 
amelyek őt leginkább megkülönböztetik Takácstól vagy Nemerénétől. Amikor 
megmondtam, miben rossz Kucsera Dezső, egyben azt is megmondtam, miben jó 
Takács Jóska vagy Nemere Lujza. Mégis ezek ketten minden alkalmat megragad-
nak, hogy megsértődjenek a harmadik nevében és semmi áron nem akarnak lemon-
dani arról a vélt jogukról, hogy következetesen vétsenek az "akinek nem in-
ge, ne vegye magára" bölcs elve ellen. 

"Ti írók, folytonosan piszkáljátok a funkcionáriusokat" — mondják sértő-
dötten. De amikor ezredszer és ezeregyedszer megismételjük, ami a szavaink-
ból úgyis régesrég érthető, hogy ti. mi a rossz funkcionáriusokat támadjuk, 
éppen mert meg akarjuk őket különböztetni, el akarjuk őket választani a jók-
tól, akkor megmerevedik az arcuk, süketté válik a fülük, mintha nem kérnének 
ebből a megkülönböztetésből. 

Olykor Takács is, Nemeréné is hosszú magyarázatba fog, kifejti, hogy 
funkcionáriusok nélkül nincs se állami, se pártélet, hogy funkcionáriusok 
ezrei tiszteletreméltó munkát végeznek, hogy a funkcionáriusüldözés anarchi-
ához vezet, egyszóval megmagyarázzák nekünk mindazt, amit mi magunk írtunk 

189 



vagy mondtunk egy nappal azelőtt, csak éppen hogy ők az összes funkcionárius 
védelmében mondják ugyanazt, amit mi a jó funkcionáriusok érdekében mondtunk. 
És az egészből valahogy, eléggé elrejtve, kiérzik ez a bizonyára bennük sem 
egészen megformálódó gondolat: "Jó, jó, persze hogy vannak rossz funkcioná-
riusok is, de mi közötök ehhez nektek? Ez a mi belső ügyünk." 

így hát Takáccsal és Nemerénével folytatott vitám ez idő szerint holpon-
ton van. Én jó funkcionáriusokat szeretnék, ők pedig magukat a Kucserákkal 
egy fazékba dobva védik a "mundér becsületét". Ez a jelenség annyira feltű-
nő, hogy nem lehet véletlen. És én bele se merek fogni annak az elmondásába, 
hogy miért nem szeretem Kucsera elvtársat, mielőtt végig nem gondoltam: mi 
okból fogja a szavamat ez a két másik, rokonszenves funkcionárius is esetleg 
magára venni. 

Az egyik, de talán a legkevésbé fontos ok az lesz, hogy a jó funkcioná-
rius sem angyal, a kucserai jellemvonások, csekély mértékben ugyan, de benne 
is megvannak, és ezek rezonálnak, amikor Kucserát éri a kritika. A másik, már 
erősebb ok, hogy — amint a flotta sebességét a leglassúbb hajóegység sze-
rint kell számítani — a hivatal munkamódszerét, teljesítőképességét sem a 
legjobb Takács, a legemberségesebb Nemeréné, hanem a bürokrata Kucsera hatá-
rozza meg. így hát a Kucserát illető kritika akarva-akaratlan az egész hiva-
talt, sőt az egész hivatali világot éri, ebbe pedig a derék Jóska és a ked-
ves Lujzika is beletartozik, hacsak lázadó eréllyel szembe nem fordul a sa-
ját bürokratikusán eltorzult funkciójával, amire bizony kevés ember képes, 
és ezek közül is még kevesebbnek sikerül. Egy példa a mindennapi életünkből: 
köztudomású, hogy a népművelési minisztérium számos funkcionáriusa akkor és 
csakis azzal végezne hasznos munkát, ha megszüntetné a saját funkcióját, 
mint alapjában, elgondolásában hibás, kártékony fölösleget, amely az idők 
folyamán még további torzuláson is esett, sőt esik át. De ki tudja magát 
ilyesmire elhatározni? És ha van is valakinek ennyi bátorsága, nincs-e annak 
kitéve, hogy б ugyan kiugrik a funkciójából, de az fönnmarad, és kevésbé ag-
gályoskodó embert ültetnek bele? így hát e minisztérium Takácsai és Nemeré-
néi inkább megmaradnak a funkcióikban, tőlük telhetően toldozgatják, toldoz-
gatják, javítgatják és közben viselik a bélyeget, amelyet a Kucserák nyomnak 
az intézményre, tehát rájuk is. Nem csoda tehát, ha megszokják, hogy Kucsera 
nevében is érzékenykedjenek. 

De beszéljünk nyíltan a legfőbb okról is. A bürokrácia ellen ma harc fo-
lyik. Még gyönge, még alig-alig hatásos ez a harc, de szükségképpen erősö-
dik, hiszen nem babra megy a játék: ha szocialista társadalmunk egyáltalán 
fönn akar maradni, le kell küzdenie létének ezt az egyik legveszélyesebb el-
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lenségét: a bürokráciát. No mármost: ha hivatali rendszerünk bürokratikus 
is, azért nem minden hivatalnokunk bürokrata (lásd Takácsot és Nemerénét). 
Igen ám, de ha beáll a vész a bürokráciában, ha megindul a nagy selejteződés 
a hivatalok világában, vajon ki fog kihullani? Az-e, aki a legbürokratább 
bürokrata, vagy az-e, aki a legkevésbé bürokrata? Az-e, aki szilárdan, két 
lábon áll a bürokráciában, vagy az, aki egyik lábát már úgyis a bürokrácia 
sírjába lógatja? A darwini kiválasztódás nagy szitájában az a farkas marad 
meg, akinek a legfarkasibb az állkapcsa, az a csalogány, akinek a legcsalo-
gányosabb az éneke, tehát lehet, hogy a bürokrácia ritkulását is épp az a 
bürokrata éli túl, akiben a bürokratizmus a legbürokratikusabb. 

Ennek persze nem szabad így lenni, de ha nem vigyázunk nagyon, ha nem 
fordítunk tudatosan igen sok erőt a selejteződés irányítására, ha nem végez-
zük az egészet a legszélesebb közvélemény állandó ellenőrzése alatt, akkor a 
darwini elvek érvényesülnek: aki nem ízig-vérig bürokrata, aki termelő em-
bernek vagy emberséges embernek is alkalmas, az elmegy termelő embernek vagy 
emberséges embernek, és a mezőnyben marad: Kucsera. A bürokrácia viszonylag 
kisebb lesz, de mint bürokrácia rendkívül teljesítőképes, roppant virulens, 
kész arra, hogy bármikor újra elburjánozzék. Érthető, bár el nem nézhető em-
beri gyengeség tehát, hogy Takács és Nemeréné óvja a támadásainktól azt a 
funkcionáriusi kart, amelyből, félő, hogy selejtezés esetén ők esnek ki leg-
hamarabb. Gondolom, ez a legfőbb oka annak, hogy mi, írók teljesen hiába 
hangsúlyozzuk újra meg újra félreérthetetlenül, hogy a derék, jó, antibürok-
ratikus funkcionárius-gárdát szeretjük, szövetségesünknek tekintjük. Kucsera 
azt állítja: nem, az írók az összes funkcionáriust szőröstül-bőröstül fel 
akarják falni, és Takács, Nemeréné (legalább pillanatnyilag) neki hisznek. 
Ebbe természetesen mi nem nyugszunk bele. Azt akarjuk, hogy kritikánk oda 
találjon, ahova célzunk vele. Ennek érdekében sok mindent megteszünk, most 
például azt, hogy elmondom: miért is nem sikerül szeretnem Kucsera elvtársat? 

Először beszéljünk az apró-cseprő kérdésekről, szinte inkább ízlésbeli 
dolgokról. Kucsera: parvenü. És a parvenük, az újgazdagságukban, most szer-
zett hatalmukban tetszelgő újgazdagok mindig gusztustalanok. Nem tudom, 
volt-e már a világtörténelemben olyan fokú és annyira tömegjelenségként fel-
burjánzó parvenüség, mint a Kucseráké. Ne értsenek félre, nem vagyok híve az 
egyenlősdinek. Igaz, szeretném, ha a marós is saját kisautóján járna a gyár-
ba — ha jól emlékszem, valamikor ígértünk is neki ilyesfélét — , de termé-
szetesnek és szükségesnek tartom, hogy Kucsera, ha fontos funkcióban van, 
addig se pazarolja el saját idejét és erejét lógásra a villamoson, tolongás-
ra az autóbuszon, sőt még azt is szeretem, hogy mutatós, reprezentatív autó-
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ja van. Éppúgy helyeslem, hogy nagyobb, jóval nagyobb fizetése van, mint 
Szarnék néninek, aki a vécét takarítja Kucsera után, habár az összegszerűsé-
geket alaposan, nagyon alaposan és sürgősen meg kellene vizsgálni. Mondom, 
helyeslem Kucsera autóját, átlagnál nagyobb fizetését, csinos lakását; mind-
ezek nélkül nem tudná jól ellátni a funkcióját. 

De utálom, hogy Kucseránál mindez a gyakorlati célok érdekében szükséges 
dolog egy ellenkező irányú gyakorlat eszközévé vált. Kucsera az autója, fi-
zetése, lakása, külön bevásárlóhelye, külön üdülője stb. segítségével eltá-
volodik az élettől, a néptől, a párttól, a nép és a párt fölé rendelt, a né-
pen uralkodó eltartottá lesz, vérlázító pöffeszkedést szokik meg, a gyalog-
járás egyszerű művészetét és azzal együtt a gyalog járók valóság- és ember-
ismeretét elfelejti, ízléstelen ál-életéhez elkezd olyan görcsösen ragasz-
kodni, hogy ma már — higgyék el — a demokratikus haladás legerősebb akadá-
lya Kucseráék részéről talán nem is politikai tévedésük, tehetségtelenségük, 
személyi kötöttségük, hanem mint mindeddig legyőzhetetlennek bizonyuló elemi 
erő: a Kucserák mindenre elszánt ragaszkodása parvenü életformájukhoz. (Lám, 
így függ össze az ízlés történelmi fontosságú dolgokkal. Ha annak idején 
hallgattunk volna lázadozó jóízlésünkre, amely ösztönösen tiltakozott a kü-
lönböző rang-színvonalakon jelentkező Kucsera-kultusz ellen, talán sok bajt, 
katasztrófát sikerült volna megelőznünk.) 

Nem szabad elhallgatnom, hogy ezek a parvenüséggel járó ízléstelenségek 
itt-ott megszűnőben vagy legalábbis csökkenőben vannak. Némelyek szerint 
gyorsan, mások szerint lassan. Szerintem ezen nem érdemes vitatkozni, külö-
nösen ha meggondoljuk, hogy a világteremtés hat napja hány milliárd évig 
tartott. Mindenesetre eltűntek az autók legnagyobb részéről a függönyök, és 
ezt okos intézkedésnek gondolom, mert a nép ezekben a tülldarabokban sokkal 
többet látott, mint ízléstelenül elhelyezett textíliákat: a valóságtól való 
elszakadás szimbólumának tekintette őket. 

Azt is hallottam a napokban, hogy "az elvtársakat már nem kísérik az 
elvtársak", ami Kucsera személyére konkretizálva azt jelenti (vagy jelente-
né, ha egészen megbízható lenne a hír), hogy nem jár már nyomában, nem kísé-
ri minden lépését az a néhány jobb munkára méltó, de mégis ilyen, a szemé-
lyes önérzetüknek aligha hízelgő beosztással sújtott fiatalember, akinek 
élethivatásul azt rótták ki, hogy csoportosan őrizzenek egy-egy kucserai é-
letet, ami annál is groteszkebb és sértőbb ezekre a fiatalokra, mivel nem 
tudok olyan szamarat elképzelni a földtekén, aki Kucserának az életére tör-
ne. Ezért inkább azt gondolom, hogy Kucseráék ezeket a fiatalembereket csak 
úgy rangjelzésként léptetik maguk után, mint a római tisztviselők a liktoro-
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kat. Kevés liktor — alacsony rang, sok liktor — magas rang. így aztán e-
gyik-másik Kucsera körül nemrég még annyian rajzottak, hogy akaratlanul is 
Tiborc szavai jutottak az eszünkbe a Bánk bán második felvonásából: "éppen-
séggel mintha minden hajszála egy őrzőt kívánna... olykor azt hinné az em-
ber, hogy tán akasztani viszik, úgy körül van véve..." Kívánom azoknak az 
ifjaknak, akik ezt a méltatlan munkát végzik, hogy mielőbb emberi mivoltuk-
nak megfelelő feladatot kapjanak. Azoknak a derék, jó funkcionáriusoknak pe-
dig, akiknek a Kucserák ízlésbeli barbársága folytán kénytelen-kelletlen 
szintén kijutott ebből a liktorkíséretből, ezt kívánom: "óvjon bennünket 
minden támadástól a nép őszinte szeretete". 

Egyelőre azonban még nagyon is divatban van a karhatalom értelmetlen, 
fölösleges igénybevétele. Egy-két példa, mondjuk, a színházak életéből. Né-
hány nappal ezelőtt bámulatos, de időközönként megismétlődő látvány tanúi 
voltak a Pannónia utca lakói. A Néphadsereg Színházát délbeh karhatalom 
szállta meg, mint ellenséges földön. Igazgatótól portásig mindenkit kitessé-
keltek a házból. Miért? Este hivatalos ünnepély volt a színházban, annak a 
magas rangú résztvevőit kellett "védeni". Ki ellen, az Isten szerelmére? — 
Egyik vidéki színházunk igazgatója egy hasonló alkalommal fél éjszaka kávé-
házról kávéházra kényszerült kóborolni, mert történetesen nem lévén lakása, 
egy díványon alszik az irodájában, ahova nem engedték be az ünnepély miatt, 
amelyre egyébként őt, a tulajdonképpeni házigazdát elmulasztották meghívni. 
— Egyszer egy premieren, amelynek előkészítő munkájában részt vettem, kény-
telen voltam ki-bejárni a nézőtér és a színpad között. A vasajtó kulcsát az-
nap egy idegen férfi kezelte, ami nekem fel sem tűnt, míg az idegen egyszer 
csak rám nem mordult: "Sok mászkálás lesz még?" A furcsaság nyitja: a fölöt-
tem lévő páholyban Kucsera Dezsőné ült. — Ez év augusztusában a Hunyadi-ün-
nepségre voltam hivatalos az Operába. Kisebb rosszullét miatt idő előtt el 
akartam menni. Az utcai ajtókon óriási vaspántokat találtam, belülről súlyos 
lakatokkal lezárva, ami már nemcsak az ízlés, hanem a tűzrendészet elemi 
szabályait is sérti. Egy fiatalember csak igen komoly sürgetésre volt haj-
landó levenni az egyik pántot és kiengedni az utcára, ahol a békés, pesti 
éjszaka... leselkedett Kucsera Dezső életére. — Attól tartok, hogy nem is 
biztonsági intézkedések ezek, hanem az elméletileg megszüntetett személyi 
kultusz ízléstelen gyakorlati maradványai. 

A balatoni élet ismerői lélegzetelállító dolgokat mesélnek a vízbenyúló 
szöges drótkerítések mögötti rezervátumok világáról. Azokra a rezervátumokra 
gondolok, amelyekben Kucsera is szokott üdülni és gyógyíttatni magát minden-
féle betegségből, kivéve a rangkórságát. De erről most nem akarok beszélni, 
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mert félek, hogy úgyis az a vád érhet, hogy parvenü ízléstelenségnek minősí-
tek olyasmit is, ami sokkal több ennél: az emberi méltóság meggyalázása. 

A másik dolog, ami miatt nem szeretem Kucsera elvtársat: a dilettantiz-
musa. Kucsera semmihez sem ért és éppen ezért mindennel foglalkozik, de min-
dennel csak vezetői szinten. Ezt Kucsera természetesnek tartja. Mialatt e 
sorokat olvassa, 'nemcsak megsértődik, de nem is igen érti, mit akarok tőle. 
Fogadni mernék, hogy azt hiszi, elment az eszem. Hiszen б csak irányít. El-
vileg. Akármit. Ami jön. Hát hogyan kívánhatom, hogy értsen is hozzá? 

Minden tiszteletem és megbecsülésem a forradalmi idők hős komisszárjaié, 
akik végtelen erőfeszítéssel legyőzik a saját tudatlanságukat, hogy politi-
kai megbízhatóságukat, ezt a ritka, óriási értéket érvényre juttassák. De 
először is, most nem élünk ilyen időket, másodszor, Kucsera olyan messze e-
sik a forradalmak komisszár-típusától, mint Makó Jeruzsálemtől. A politikai 
megbízhatóság ma nem ritka érték, hanem normális, mindennapi állapot, és a 
sok százezer hűséges demokrata hazafi közül az a legmegbízhatóbb politikai-
lag is, aki elvállalt munkáját a legjobban érti. Ez pedig nem Kucsera, a meg-
győződéses, szenvedélyes, semmihez nem értő, aki tudatlansága piedesztáljá-
ról néz le ránk és hallgatólag ragaszkodik az osztályharc élesedéséről szóló 
hamis tételhez, mert ez ad neki módot arra, hogy tovább játssza a politikai 
megbízhatóság ritka letéteményesét. Ha Kucsera valaki vagy valami számára 
különösen megbízható, akkor az nem a forradalom, hanem a semmihez nem értők, 
de mindent "elvileg irányítók" furcsa érdekközössége. 

Különösen feltűnő ez a dolog az irodalom és a művészet terén. Amint tud-
juk, Kucseráék mindmáig nem nyugodtak bele, hogy olyan nehezen rendszabá-
lyozható, kommandírozható, szabványozható és iktatható valami, mint az iro-
dalom és a művészet, egyáltalán létezik ezen a világon. így hát számukra az 
irodalomhoz és a művészethez értő ember eleve megbízhatatlan. Ezért spékelnek 
tele minden irodalommal vagy művészettel foglalkozó állami és más szervet a 
kucserai szellem megszállottjaival, vagyis olyan funkcionáriusokkal, akik 
nem értik, de gyűlölik az irodalmat, a művészetet. Ezek aztán hihetetlenül 
"megbízhatók", hiszen teljes az immunitásuk, nyomtalanul lepereg róluk min-
den irodalmi vagy művészi hatás. Ezzel sikerül kiérdemelniük olyan befolyást 
kucserai körökben, olyan korlátlan bizalmat, mint az eunuchok a háremekben. 
Mi írók és művészek viszont nem szeretjük ezeket az ily módon "irányító" Ku-
cserákat, és ez talán nem is meglepő. 

Ezzel, gondolom, túl is estünk az apróságokon, és rátérhetünk a lényeg-
re: alapjában véve miért is nem szeretem én Kucsera elvtársat? 
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A napokban egyik egyetemi tanárunkat felkereste egy munkás barátja. Le-
ült és szó nélkül odacsapott az asztalra egy kis bádoglapot, a közepén egy 
kerek lyukkal, mellé még hét vagy nyolc különböző nagyságú, színű előnyom-
tatott és kitöltött papírdarabot. Csak nagy sokára tette fel a kérdést: le-
het-e élni egy olyan világban, ahol ekkora bádoglapocskán ekkora lyukat csak 
ennyi írás megírása, aláírása, aláíratása, lebélyegzése, minden egyes papír-
darab vég nélküli további adminisztrálása után lehet létrehozni, ahol minden 
termelőmunkát végző ember annyi meg amannyi cédulakitöltőt és cédulaadmi-
nisztrálót kénytelen eltartani? Nos, hadd mondom meg kertelés nélkül: ezek 
a papírok szülik Kucserát. 

Megfigyelt már valaki egy csákányos embert az utcán? Magányosan megjele-
nik ott és elkezdi az aszfaltot bontani, mondjuk, ott, ahol kell. Olvasóm 
üljön le egy szemközti kávéházba és figyelje: meddig marad magányos? Megje-
lenik mellette egy férfi, aktatáskával. A csákányos csákányoz. Az aktatáskás 
nézi. Aztán elmegy az aktatáskás, de olvasóm még ne tágítson, mert hamarosan 
megjelenik egy másik. Szintén aktatáskával. Ez is elmegy. Jön a harmadik. Az-
tán a negyedik. Az árva csákányos közben csákányoz. Az aktatáskások esetleg 
kinyitják az aktatáskájukat, kivesznek belőle valami papírokat, megnézik, 
tán írnak is rá, visszateszik, elsietnek. Hajszolja őket a feladat, igazán 
nem henyélnek. Arcuk verejtékével cipelik aktatáskájukat. Mi végből? Megmon-
dom: ezekből az aktatáskákból táplálják Kucserát. 

Járt ön már hétköznap az országúton? Rengeteg Pobjeda száguld föl és le, 
falják a kilométereket. Hová oly sietve? Intézkedni. Hol, mit, miért? Tök-
mindegy. Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy ezektől a százas tempóban vagy dö-
cögve, vadonatúj Pobjedán vagy ócska Adleren, mogorván hátul ülve vagy jo-
viálisán a sofőr mellett kedélyeskedve, aszfaltos országúton vagy bordafica-
mító dűlőutakon megtett kilométerektől, nos, ezektől a kilométerektől hízik 
Kucsera. 

Már látom, hogy ez nem tetszik Takács barátomnak, a kedves Nemeréné is 
fintorog. Az író már megint anarchiát akar? Hát ne legyen ellenőrzés, ne le-
gyen rend, ne legyen vezetés? De legyen, legyen ellenőrzés is, rend is, ve-
zetés is. De pontosan annyi, amennyi kell a jó és szabad termelő munkához és 
semmivel se több. Az, hogy egy munkalap talán kell, nem teszi jogosulttá a 
hét-nyolc papír és további járulékai végeláthatatlan öncélú táncát. Az, hogy 
egy aktatáskásra talán szükség van, még nem szentesíti a tizenhat aktatáska 
szüntelen kavalkádját; a szükséges száz kilométer nem igazolja a szükségte-
lenül megtett tízezret. 
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Tehát egyszerű mennyiségi kérdés miatt csapja az író a lármát? Nem. Mar-
xisták vagyunk, tudjuk, hogy a mennyiség már régen átcsapott a minőségbe. Az 
a társadalom, amelyben hét papírt használnak, tizenhat aktatáskát cipelnek, 
tízezer kilométert futnak, már réges-régen nem azonos az ugyanazon célt ered-
ményesen szolgáló egy cédula, egy aktatáska, száz kilométer társadalmával. 
Az az ország, amely becsületes munkát és kenyeret adna Takácsnak és Nemeré-
nének, nem lenne ugyanaz, mint az az ország, amelyben Kucsera szedi a tej-
fölt. Az a rendszer, amelyet termékeny, embert boldogító munka érdekében mű-
ködő funkcionáriusok segítségével építenénk, lényegében más lenne, mint az, 
amelyet a pöffeszkedő, önmagukért élő, parvenü, dilettáns Kucserák ránk 
kényszerítenek. Takáccsal és Nemerénével fel tudnánk építeni a szocializ-
must. Amit Kucsera akar velünk építtetni, az nem szocializmus, hanem valami 
más; nem tudom sem a nevét, sem a definícióját. 

Sokan, amikor a bürokráciát kritizálják, csak aktatologatásra, célsze-
rűtlen ügyrendre, más, viszonylag könnyen javítható hibákra gondolnak. Azt 
hiszem, sokkal többről van szó: arról, kiért létezik a társadalom. A "krá-
cia" uralmat jelent, és egy helyen egyszerre csak egyféle uralom lehet. Vagy 
a "demos" uralkodik, vagy a "büro". Vagy a nép, vagy az öncélúvá vált funk-
cionáriusi szövevény. A kettő elvileg és gyakorlatilag összeegyeztethetet-
len. Ha demokráciát, ha szocializmust, ha kommunizmust akarunk, meg kell 
szabadulnunk Kucserától. 

Nem Takácstól, nem Nemerénétól, de igenis Kucserától. Mert Kucsera a mi 
történelmünk nagy tévedése, Kucsera egy idegen, nem létező társadalmi rend 
képviselője, szocializmust építő életünk kellős közepén, Kucsera valami pu-
ha, amibe történelmünk sötét zsákutcáján beleléptünk. Ó Kucsera, szűnj meg 
létezni! Nem az életedet követeljük, de a kucseraságodnak akarunk véget vetni! 

Miből él Kucsera? Kétségtelenül értéktöbblet kisajátításából. Abból, hogy 
társadalmunkban az értéktöbblet egy tekintélyes részét nem közhasznú dolgok-
ra — iskolákra, kórházakra, termelést szolgáló beruházásokra, rendbizton-
ságra, szükséges vezető szervek fenntartására, tudományra, művészetre, üdü-
lésre, szórakozásra, ideológiai munkára — költjük, hanem: Kucserára. Kucse-
ra parvenüségére, Kucsera dilettantizmusára. És ha az értéktöbblet nem elég 
a kucserai igények kielégítésére, növelni kell, bármibe kerüljön is az a 
produktív dolgozóknak. Mert Kucsera nemcsak eszik, iszik, ruházkodik, lakik 
stb., Kucsera arról is gondoskodik, hogy fejlődésünk egyenes útja belátha-
tatlan labirintussá, végejárhatatlan útvesztővé váljék, mert ez az б létezé-
sének a feltétele. Kucsera városokat, üzemeket, palotákat, földalattikat é-
pít a maga dicsőségére. Azaz gyakran csak elkezdi, de kifogy a szusza (vagy 
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az országé) és a mű félbemarad, mint egy csonka piramis. Kucsera légből ka-
pott számokat talál ki és azokhoz emberéletek árán is ragaszkodni akar, mert 
úgy érzi, hogy ezek a számok a saját nagyságát hirdetik. "Milliók egy mi-
att!" — mondják a nemrég még indexen tartott Az ember tragédiájában. 

De Kucsera mégsem fáraó. És nem is burzsoá. Kucserának egyáltalán nincs 
osztályhelyzete, mert az az osztálytársadalom, amelybe б beleillenék, nem 
tud létrejönni. Gátolja a létrejöttét épülő szocializmusunk. Az ő nem létező 
rendje viszont a szocializmus létrejöttét akadályozza, késlelteti. Kucsera 
és mi nem férünk el ugyanabban a történelemben. Választani kell: б vagy az 
emberiség. 

Gondolom, most már nagyjából érthető kezd lenni, miért nem szeretem Ku-
csera elvtársat. 

És Kucsera, egy nem létező társadalom — egy névtelen nem szocialista 
rendszer — keletkezési kísérleteinek melléktermékeiből élvén, mindent más-
ként nevez, mindent más morál szerint ítél meg, mint mi, akik az épülő szo-
cializmus szemszögéből látjuk és értékeljük a dolgokat. Kucsera számára a 
hazugság nem hazugság, a gyilkosság nem gyilkosság, a jog nem jog, az ember 
nem ember. Kucsera azt mondja: "szocializmus" és érti azt a valamit, ami a 
szocializmus építését gátolva őt élteti. Azt mondja: "egység", és érti önma-
gát, meg azt a maroknyi embert, aki vele egy követ fúj, szembehelyezkedve az 
egységes százezrekkel. Azt mondja: "demokrácia", és érti a saját uralmát. 
Azt mondja: "termelés", és érti azt a meddő körforgást, amely az б egzisz-
tenciáját biztosítja. Hát lehet szeretni ezt a Kucsera elvtársat? 

Politikai, gazdasági, szellemi vezetőink közül a legjobbakhoz fordulunk 
mi, akik nem szeretjük Kucserát. Név szerint nem sorolom fel, kikhez: azok-
hoz, akik a fentiektől nem sértődtek meg. Az élni akaró ember véget fog vet-
ni Kucsera burjánzásának. Ez biztos. Segítsenek ebben, váljanak ők Kucsera 
legmegbízhatóbb ellenségeivé. Ezt várjuk a derék, hasznos, okos, jó, haladó 
funkcionáriusoktól: a Takácsoktól és Nemerénéktől is. így korlátlan lesz 
hozzájuk a bizalmunk. 

Mert amíg Kucsera Kucsera marad, addig a nép nem lesz boldog. 
Ezért nem szeretem Kucsera elvtársat. 

Irodalmi Újság, 1956. október 6. 3—4. 1. 
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E R D E I S Á N D O R 

TOVÁBB! 

A magyar írók szeptemberi közgyűlése irodalompolitikai és általános po-
litikai értelemben is tett volt. Sem ok, sem szükség nincs arra, hogy bárki 
az írók közül hivalkodjék ezzel. Az élő magyar irodalom visszaszerzett és 
még ezután megszerzendő becsületéről van itt szó. Becsületről, amit helyt-
állás, az igazságért folyó áldozatos harc, a nemzetté növekedő magyar nép 
okos és feltételek nélküli szolgálata adhat. 

Mi, magyarok — s a vajúdással születő új nemzetben a magyar írók — a 
mai történelmi kor jellegzetes ütközőpontján élünk. Elsősorban nemzeti lé-
tünk érdekei vezetnek bennünket. Természetesen nem akármilyen nemzeti lét 
érdekei, hiszen a történelem mai korszakában nemzeti megújulás is csak a 
szocializmus útján lehetséges, és a szocialista fejlődés sem képzelhető el 
a világ egyetlen zugában sem nemzeti megújulás nélkül. A szocialista nemzet-
köziség nem csupán szólammá üresednék az ezerszínű nemzeti értékek szabad 
kifejtése nélkül, de igazi tartalmát, az emberi szabadság tényleges gyarapí 
tását veszítené el. S az emberi szabadság hasznos szolgálatánál a magyar 
írók sem ismernek nagyobb hivatást. 

Az írók közgyűlésének híre bizonyos vonatkozásban a politikai szenzáció 
régióiba is átcsapott. Túl vagyunk már ezen, s valóban nem szenzációkra van 
szükségünk, hanem minden eddiginél odaadóbb munkára, amelynek eredményei mű 
vekben kell hogy jelentkezzenek. A politikai harc írói feladat marad tovább 
ra is, de már ebben a harcban is a műveké lesz a döntő szerep, s maga a küz 
delem is akkor lesz termékeny, ha az alkotómunkát táplálja. 

Az írói szabadság körül eddig is vita folyt. Lesz vita ezután is. Jó do 
log a vita is, de legfőbb mégis a szabadság. A szabadság, amelynek fogalmá-
hoz az emberi gondolkodás eddig a marxista értelmezéssel jutott legközelebb 
azzal az értelmezéssel tudniillik, hogy a szabadság a természeti és a társa 
dalmi élet szükségszerűségeinek felismerésében áll. A megbízható ismeretek 
nyomukban a felismert igazságoknak megfelelő tettek biztosíthatják és növel 
hetik tehát az ember szabadságát. Az irodalomnak s vele együtt az írói sza-
badságnak egyetlen tápláló forrása az élet igazságainak kutatása, felisme-
rése és kifejezése. Eddig sokat kellett harcolnunk a kutatás puszta lehető-
ségéért. Ma már előbbre jutottunk és a kutatás lehetőségeinek további széle 
sítése mellett most már az igazság kifejezése a legfőbb írói feladat. 
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Irodalmunk meg fogja találni életünknek, korunknak azokat az igazságait 
is, amelyek a hibák, bűnök elkerülhetetlen leleplezésén túlra, az egészséges 
szocialista fejlődés útjára mutatnak. Bízunk ebben, mert enélkül nem képzel-
hetjük el sem népünk, sem irodalmunk előrehaladását. 

Van még leleplezni való ebben az országban. Vannak kimondatlan sérelmek, 
néma tragédiák, amelyeknek hangot kell adni — nem fuvolahangot — , s ame-
lyeket a már kimondottakkal együtt orvosolni kell. A lelkiismeretes író se 
mozdulni, se megállni nem tud ma ebben az országban úgy, hogy csupán a meg-
írandó mű szépségeire függessze a szemét s kenetteljesen hunyorítson az élet 
vad fájdalmaira. Egyik nagy tehetségű fiatal írónk, Sánta Ferenc, az Irodal-
mi Újság múlt heti számában éppen a miniszterelnöknek írt levelében számolt 
be arról, hogy novellaírás helyett miképpen kényszerült levélírásra az ibrá-
nyi parasztok sérelmének orvoslása érdekében. Az írók tudják, hogy Csepelen, 
Újpesten, Ózdon, Kaposvárott, Orosházán és Sopronban, az ország minden táján 
találkoznak még azonnali kiáltásra késztető bajokkal, a közelmúlt bűneinek 
elképesztő következményeivel. S kiáltani fogunk. Lesz olyan kiáltás továbbra 
is, amely nem szedi a hangot a hűvös ideológia kottájára, s nem engedelmes-
kedik valamelyes célszerű műgond szabályainak. De lelkiismeret és emberség 
fog szólni ezekből a kiáltásokból — annak kell szólnia. Az új írói hangot 
az eddigi küzdelmekben is a lelkiismeretről és az emberségről lehetett meg-
ismerni, s ezután ennek még inkább így kell lennie. Még inkább így, tehát a 
bajok megoldására irányuló még több felelősségteljes figyelemmel. 

Nem, az író nem közgazdász, nem mérnök, nem kereskedő; nem feladata, 
hogy a szakemberek helyett találja meg a jó megoldást az ipar, a mezőgazda-
ság vagy a külkereskedelem nehéz problémáira. De az író ott kezdődik, amikor 
fogékonyság ébred benne a nép, a nemzet létkérdései iránt. Ez a felelősség-
érzet köti az írót a néphez, s az ilyen értelmű hűségből az író is napról 
napra s egyre magasabb fokon tétetik próbára, akár népfi az illető, akár 
polgári sarj, akár netán arisztokrata törzs szülötte. Ma, mint történelmünk 
újat szülő korszakaiban annyiszor, a nemzet egész értelmiségének értékét ez 
a hűség méri. 

Az elmúlt években szokás volt a mát rendkívüli hangsúllyal megkülönböz-
tetni, sokszor már elkülöníteni történelmünk múltbeli fellángolásaitól. Az 
elkülönítés, tudjuk, vétkes merénylet volt az élő gondolkodás ellen. De a 
rendkívüli megkülönböztetésnek sok tekintetben, így a mai értelmiség fele-
lősségét illetően is van értelme — több okból is. Először azért, mert az 
értelmiség, számban folytonosan és rohamosan növekedvén — az elmúlt nehéz 
esztendők sem tudták megakadályozni növekedését — ma olyan rétege a magyar 

199 



társadalomnak, amely a munkássággal és a parasztsággal a szó teljes értelmé-
ben közvetlen érintkezésben van, érdekei többé nem választhatók el a munkás 
és paraszt érdekektől. Ilyen helyzet valóban most állt elő történelmünk fo-
lyamán először — ne firtassuk itt, milyen áron. Régen, a nemesi szent fel-
buzdulások, s később a polgári ocsúdások és a paraszti eszmélések a maguk 
módján mindig a népre esküdtek, a nép felemelkedését akarták, de olyan hely-
ről, olyan osztályviszonyok között akarták ezt, ahonnan indulva a legneme-
sebb szándéknak is szárnya tört valamiképpen. (Nincs itt hely részletesebb 
fejtegetésre, de a rövidségből senki ne értsen ki olyat, mintha az előbbi 
mondat kicsinyleni akarná a múlt nagy próbálkozásait. Azok tanulságai nélkül 
a mi mai eszmélésünk bizony csak a vakok tapogatózásához lenne hasonló.) Ma 
az értelmiség szakmai érdekei úgy azonosak a nép érdekeivel, hogy ezt az 
azonosságot nem zavarják megmásító osztályviszonyok. Dogmatikus esztelensé-
gek, bürokratikus nyavalyák zavarták, s zavarják még ma is, de ebből a be-
tegségből gyógyulóban vagyunk. 

S az objektív helyzethez hozzászámítandó a mai magyar értelmiség szub-
jektív állapota. Aki ismeri pedagógusaink, mérnökeink, orvosaink, az ipar 
és a mezőgazdaság különböző ágaiban dolgozó szakembereink és nem kis számú 
funkcionáriusaink véleményét, nézeteit a mai életről és az előbbrejutás fel-
tételeiről, az tudja, hogy ez az értelmiség nem készületlen az előtte álló 
nagy feladatokra. A nagyvilágban való tájékozottság hiányait, a kultúra nem-
zetközi eredményeinek ismeretében az egyoldalúság átkát súlyosan érzi, de 
érzi és szabadulni akar, s a feltételek folyamatos javulásával szabadulni is 
fog ezektől. Értelmiségünk zömének ez a tettre kész állapota a másik ok és 
jogcím arra, hogy ma az írástudók, gondolkodók, a természet és a társadalom 
titkait kutatók rendkívüli felelősségéről beszéljünk. Tökéletesen azonos ez 
a nép jelenéért és jövőjéért érzett felelősséggel, s tartalma nem kisebb, 
mint az a tét, hogy lesz-e Magyarországon egészséges szocialista fejlődés 
vagy sem; lesz-e új, az egész népet magában foglaló magyar nemzet a világ-
történelem új korszakában vagy sem. 

A magyar írók a magyar értelmiséghez tartoznak. Felelősségük a nép sor-
sáért egyáltalában nem csak személyes kapcsolatok, alkotói módszerek vagy 
éppen stiláris törekvések kérdése! A mai magyar írónak együtt kell gondol-
koznia az egész magyar néppel, s ami különösképpen a nép érdekeinek követ-
kezetes szolgálatát illeti, elöl is kell járnia a felelős gondolkodásban. 

Lehet ezt pusztán politikai feladatnak is tekinteni. Aki író, s van mon-
danivalója a máról, az tudja, hogy ilyen — ha úgy tetszik: politikai — fe-
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lelősségérzet nélkül írni sem lehet. Ebben az értelemben mondjuk: tovább a 
szabad, felelős gondolkodás útján! 

Persze, sok más babonával is le kell számolnunk. Nemrégiben még javában 
virultak irodalompolitikánkban és kritikai életünkben olyan törekvések, ame-
lyek úgynevezett "előregyártott" koncepciók alapján utasításokat adtak az 
íróknak arra, hogy mit ismerjenek fel, mit tartsanak újnak, sőt arra is, 
hogy hogyan fejezzék azt ki. Az ilyen törekvéseknek — reméljük, véglegesen 
— befellegzett. Hogy az írói műnek netán saját koncepciója is lehet, amit 
az élet szült; hogy a költő olykor, igazi aeolhárfaként, nem kész ideológiai 
tételekre, hanem az élet viharára vagy lappangó kínjára rezdül; hogy az író 
élete ilyen rezdülések, felfedezések összefüggő folyamata, s hogy mindannyi-
unk életéről csak az ilyen író szava mondhat igazat: minderről a mi hivata-
los kritikánk és irodalompolitikánk néhány hónappal ezelőtt még nem akart 
tudomást venni. 

Ma már lényegében más a helyzet. A felelősség azért, hogy ez a helyzet 
tovább javuljon a valóban haladó irodalom érdekében, a miénk: magyar íróké, 
kritikusoké, irodalmároké. S persze, az írószövetségé. 

Az eddig elmondottakban az is benne van, hogy az előrehaladásért küzdő 
írói frontot többé senki nem szabhatja oly szégyenletesen keskenyre, mint ez 
1956 júliusa előtt szokásban volt. Az írók közgyűlésén, a valóban demokrati-
kusan megválasztott új elnökség névsora eléggé jellemzi annak az írói arcvo-
nalnak a szélességét, amely most már végre formailag is "törvényesen", az új 
magyar irodalom haladásáért harcol. Valljuk, hogy az irodalom sokat emlege-
tett nemzeti egysége csak úgy valósulhat meg, ha a mai magyar irodalom vala-
mennyi életrevaló irányzata kifejtheti a benne rejlő értékeket. Világos, hogy 
korántsem csupán "ártatlan" stílusirányzatokra gondolunk itt, hanem arra, 
hogy Kassák Lajostól Sinka Istvánig, vagy Illés Bélától Csanádi Imréig, vagy 
Szabó Lőrinctől Weöres Sándorig — hogy rögtönözve nevekkel próbáljam jelöl-
ni mai irodalmunk gazdagságát — minden irányzat szóhoz jusson. Ezt folyó-
iratokkal, további új folyóiratok létrehozásával és tudatos könyvkiadási po-
litikával kell elősegítenünk. Üres jelszó maradna minden fogadkozásunk az 
irodalmi népfront szélesítésére és termékennyé tételére, ha nem törekednénk 
teljes következetességgel a közlési lehetőségek biztosítására, a kísérlete-
zés, a verseny és a vita szabad porondjainak megteremtésére irodalmunknak 
minden olyan pontján, ahonnan felfedezés, új ismeret, új művészi érték re-
mélhető. — Ez mind kell a népnek, ez mind feltétele annak, hogy irodalmunk 
emberi és nemzeti lelkiismeretté növekedjék. A megteremthető szocialista kul-
túrát az irodalom frontján ennél kisebb igényűnek nem tudjuk elképzelni. 
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Az írószövetség munkája mindenesetre annyit ér, amennyi segíteni tud az 
itt érintett nagy feladatok megoldásában. Irodalmunk előrehaladásának útján 
most már az akadályok is serkentően hatnak. Az írók szövetsége ezután már 
soha többé nem értelmezheti másképpen azt a szót, hogy "tovább", csak úgy, 
ahogyan élő irodalmunk értelmezi: tovább az igazság, az emberi haladás út-
ján. 

Irodalmi Újság, 1956. október 13. 1. 1. 

K O L O Z S V Á R I G R A N D P I E R R E E M I L 

A POLITIKAI NÖVÉNY 
VAGY 

ELMÉLKEDÉS A SZOCIALISTA REALIZMUSRÓL 

Elmélkedésemet a szocialista realizmus kérdéséről egy anekdotával kezdem. 
Néhány évvel ezelőtt elvetődtem egy Balaton melléki állami pincészetbe. 

A vincellér leültetett egy korhadt ászokfára, s megkínált borral. 
Nem sokáig maradtunk magunkban. Még öt-hat ember kopogtatott be. Agronó-

mus valamennyi, a közeli téeszekben, állami gazdaságokban. A beszélgetés fo-
lyamán kiderült, hogy szegényparaszt ivadékok, munkán edzett, túláradó egész-
ségű, gyakorlati gondolkodású emberek. Ezektől az agronómusoktól olyannyira 
idegen volt minden filozófia, minden elmélet, hogy úgyszólván nem is fogal-
makban fejezték ki magukat: talajban, vetésforgóban, trágyában, kapálásban 
gondolkoztak. Minden szavuk, gondolatuk tárgyként élt, kiterjedése volt, 
hogy az ember szinte belebotlott. 

Kimondhatatlanul jól éreztem magam közöttük. Nyilvánvaló volt, hogy nagy-
szerűen értik a mesterségüket, s ez eltöltött reménységgel. ítéleteikben, 
véleményeikben népünk erejét, életrevalóságát éreztem. Biztató volt a tudat, 
hogy ezek a munkabíró, pirospozsgás emberek nem az agrárproletárok nyomorú 
életét élik, nem kényszerülnek kivándorolni, hanem idehaza dolgoznak. Az 
írószövetségből csöppentem közéjük, s az agyam, mint valami bús bendő még 
egyre kérődzte az elméleteket. Nemrég másfélórás előadást tartottam egy o-
lyan tárgyról, amelyről nemcsak én, de senki a kerek földön nem tud semmit: 
mi a szocialista humor. Üdülés volt, hogy az elméleti fantomok közül leszáll-

202 



hattam a földre, s megtudhattam egyet-mást például a lucerna talajátalakító 
hatásáról. 

Ekkor megütötte a fülemet egy kijelentés. A beszélő sötétbőrű, tagbasza-
kadt ember volt. Legénykedő apró bajuszt viselt, ami még fokozta arca kisfi-
ús kedvességét. Másról beszélt, csak közbevetőleg jegyezte meg, hogy az ál-
lami gazdaságban, ahol dolgozik, egy kiló gyapot termelése, ha jól emlékszem 
az összegre: ezerkétszáz forintba kerül. 

Már zúgott a fejem a sok beszédtől meg a bortól. Ez a közlés magamhoz 
térített. 

— De hiszen ez őrület! — vágtam közbe. 
Az agronómus rám emelte gyermekdeden nyílt tekintetét, s úgy kérdezte: 
— Hát az elvtárs nem tudja, hogy a gyapot politikai növény? 

Azóta nem múlt el hónap, hogy ez a válasz eszembe ne jutott volna. Az 
esztelenségnek micsoda özöne kellett ahhoz, hogy ennek a talpig egészséges, 
gyakorlati, földhöztapadt gondolkodású embernek a józanságát ennyire megtör-
je! Ugyanaz a társadalom, mely ezt a kisfiús tekintetű fiatalembert kiragadta 
a cselédsorból, a másik kezével megcsonkította az agyát, összekuszálta gon-
dolkozását. Ugyanaz a politika, amely vezető helyre állította — emberi ész-
szel felfoghatatlan intézkedésekkel sújtotta a szőlészetet, a gyümölcs- és 
magtermelést, szerencsésen összekapcsolta a begyűjtés érdekében kifejtett 
erőteljes propagandát a begyűjtött javak nyilvános elpocsékolásával stb., 
stb. És ezeket az esztelenségeket éppúgy politikai okokkal magyarázták,' mint 
az б támogatását. Ebben a zűrzavarban valami rendet kellett teremteni. Bizo-
nyára álmatlan éjszakák tűnődései árán, az agronómus lelke és lelkiismerete 
megnyugtatására megalkotta ezt a rendet. Egyszerű szillogizmussal, ilyenfor-
mán: a gazdaságilag értelmetlen rendelkezéseknek politikai okuk van; a gya-
pottermelés gazdaságilag értelmetlen, tehát a gyapottermelés politikai műve-
let. Innen már csak egy lépés, hogy a gyapot nem gazdasági, hanem politikai 
növény. 

A szocialista realizmus tanításához képest nekünk íróknak az lett volna 
a kötelességünk, hogy az ilyen és ehhez hasonló politikai növényeket gondos 
kertészekként öntözzük, kapáljuk, és főleg karózzuk, mert karó nélkül ez a 
növényfajta a legdúsabb talajban sem él meg. Az lett volna a kötelességünk, 
hogy minél satnyább a növény, annál vastagabb karóval támogassuk. Mindennek 
a tetejében ezt a munkát abban a minőségünkben kellett vállalnunk, hogy a lé-
lek mérnökei vagyunk, s olymódon, hogy a karózás szocialista tartalmát a ka-
ró nemzeti formájával egyesítsük. Mi sem egyszerűbb. 
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Kötetekre rúgó irodalom foglalkozik a szocialista realizmus elméletével. 
Ebből a kazalnyi értekezésből a magam vulgáris módján azt a tanulságot szűr-
tem le, hogy e híres elmélet a gyakorlattal egyetlen ponton érintkezik. Ab-
ban a követelésben ugyanis, hogy az irodalom ne forduljon önmagába, ne gyö-
nyörködjék a szép formákban, hanem vállaljon részt a társadalom építésében. 
Röviden: az irodalom pártmunka. E tétel helyes voltában az írók általában 
megegyeznek. De azt is tudjuk, hogy az irodalom léte függ attól, hogy a párt-
munka határait tágasra vagy szűkre szabjuk. 

Egyszóval a szocialista realista írónak kicsiny és nagy dolgokban egya-
ránt kötelessége a szocializmus haladását elősegíteni. Az én hitem ebben a 
sűrűn s nem mindig gyöngéden emlegetett elméletben a New York-házzal kapcso-
latosan ingott meg. A New York-palotát körülrakták állványokkal, s alighogy 
ez megtörtént, az építkezés félbemaradt. Mialatt a sajtó, a rádió s az utcai 
feliratok önköltségcsökkentésre, takarékosságra buzdítottak, a vagyont érő 
gerendák-deszkák ott korhadtak a város szívében, államférfiak, funkcionáriu-
sok, szakértők és avatatlanok szeme láttára, éveken keresztül. Az irodalmat 
méltánytalanság volna e csúfság miatt elmarasztalni, mert pártmunka tekinte-
tében ezek az évek nem múltak el terméketlenül. írók és újságírók emelték 
föl tiltakozó szavukat a botránkoztató pazarlás és a városkép bamba elrúti-
tása ellen. Pártmunka volt ez, mégpedig a javából, de eredménytelen párt-
munka. 

Egyik legfájdalmasabb társadalmi betegségünk a lakáshiány. Több kárt o-
koz a tüdőbajnál, a szifilisznél, a ráknál. A negyvenedik hangos újságban a 
mozilátogatók kitűnő riportot láthattak a lakáskérdésről. A képek fölváltva 
mutatnak be egy hivatalt s egy üres helyiséget. A hivatal lakásba telepedett, 
az üres helyiség pedig — egyszerűen üres, néha évek óta. Még tíz ilyen ri-
port, s a riporterek megszolgálták a Kossuth-díjat. A szocialista realista 
szellemben nevelkedett író azt gondolná, hogy egy ilyen leleplezést felelős-
ségre vonások sora követ. Már másnap. Ilyesmiről azonban szó sincs, bizonyí-
ték rá az a tömérdek apróbb-nagyobb visszásság, melyet a Szabad Nép napról 
napra szóvá tesz. Sok a pártmunka, kevés az eredmény. 

Úgy vélem, ennyi példa elegendő, hogy a pártmunkáról, s ezen belül az 
írói pártmunkáról elgondolkozzunk. Lévén a marxizmus a cselekvés vezérfonala, 
az írói pártmunka sem érdemli meg a nevezetet, ha pusztába kiáltott szóként 
hal el, gyakorlati következmények nélkül. Az írók, újságírók, filmriporterek 
megtették a maguk kötelességét azzal, hogy a figyelmet ráirányították a New 
York-ház amúgy is könnyen észlelhető állványzatára, valamint az üres épület-
részekre. Ez azonban a munkának csupán az egyik fele, valakinek vállalnia 
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kell, hogy a másik felét is elvégezze. A szocialista társadalom építése más-
ként aligha képzelhető el, mint különféle erőfeszítések koordinálása révén. 
A munkamegosztás elvének a pártmunkában is érvényesülnie kell. 

Ez az elv nem érvényesül, vagy ha igen, elhanyagolhatóan kicsiny'mérték-
ben. Ebből pedig másra nem lehet következtetni, mint arra, hogy a mi társa-
dalmunk még nem érett meg a szocialista realista elmélet megkövetelte párt-
munkára. Mert az írói pártmunka formálisból valóságossá csak akkor válik, ha 
a hatóságok is elvégzik a pártmunkából rájuk eső részt. Lehet, hogy a jövő 
irodalma szocialista realista lesz, jelenleg azonban hiányzik az a társadal-
mi alap, amelynek talajában ez az elmélet irányzattá nevelkedhetne. 

Már hallom az ellenvetést, hogy a gondolatmenet vulgáris, hiszen az iro-
dalomnak sokkal magasabbrendű hivatása van. Igaz. Csak hát egy társadalmon 
belül minden tünet összefügg. Helytelen volna mindjárt első lépésként a leg-
nagyobbra törni, s valami hurrá-szocialista realizmust teremteni. A fokoza-
tok fontosak, ha másért nem, azért a bajosan elhanyagolható tényért, hogy az 
írók is emberek, reménykedők vagy csüggedők. Habár vannak derűlátó és ború-
látó lelki alkatok, derűre-borúra főleg a külső események, az életben tapasz-
talt tények hatására hajlunk. S ha egy esendő író azt látja, hogy az írott 
szónak nincs foganatja oly rikító s olyannyira közérdekű esetekben sem, mint 
a fölemlített két példa, ugyan bizony miként gondolhatna arra, hogy műveiben 
az új ember erkölcsi tökélyéért szálljon harcba? 

Nem oda akarok kilyukadni, hogy az író forduljon el a társadalom kisebb-
nagyobb nyavalyáitól, s mással, mint a maga művészi nyavalyáival ne foglal-
kozzék. Veres Péter oly ragyogóan megmagyarázta Madách nagy művét, ahogy ed-
dig egyetlen esztétának, tudósnak, filozófusunknak sem sikerült. Félelem nél-
kül idézem hát a híres buzdítást: "Ember küzdj és bízva bízzál!" A végkövet-
keztetés az, hogy a szocialista realista irodalomelmélet a gyakorlattal való 
kapcsolatában is megalapozatlan, következetlen és kidolgozatlan. S ami talán 
még fontosabb: társadalmon kívüli elmélet. 

Ez még nem minden. Merész fantáziával elképzelhető, hogy valamikor majd 
beleilleszkedik társadalmunk gyakorlatába. Ennek azonban az volna a föltéte-
le, hogy érthető legyen. Az elmélet esztétikai oldalára azért nem térek ki, 
mert magam sem értem, mint ahogy más sem érti. Ebből pedig újabb tanulság 
következik. Jelesül az, hogy minden ellenkező híresztelés dacára a szocialis-
ta realizmus a leghermetikusabb, a legarisztokratikusabb elmélet, mely az i-
dők kezdete óta az irodalomban jelentkezett. A kubizmust meg lehet érteni, a 
dadaizmust, az expresszionizmust, az egzisztencializmust úgyszintén. A szoci-
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alista realizmust gyanúm szerint egyetlen ember értette csak: Zsdanov. Ö a-
zonban magával vitte a titkot a sirba. 

Keszi Imre az Irodalmi Újság október 6-i számában lajstromba vette, mi 
minden hátrány származik abból, hogy a szocialista realizmus nemcsak gyakor-
latában, de elméletében is tisztázatlan. Ehhez hozzáfűzöm, hogy a szocializ-
mus a legdemokratikusabb politikai mozgalom. Elképzelhető-e józan ésszel, 
hogy a munkások és parasztok (meg az értelmiségiek) államában oly irodalmi 
elmélet uralkodjék, melynek lényegét a legnagyobb koponyák sem bírják föl-
fogni? 

Emberi lelkekre, emberi agyakra szabott irodalmi elméletekre van szüksé-
günk, nem sorompógyűjteményre, irodalmi karámra, melyben agitációt és propa-
gandát fejnek az irodalom birkáiból — mégpedig öncélúan. A szocialista rea-
lizmus politikai növény, mely zavart kelt a lelkekben, elfojtja a fiatalok 
alkotókedvét, az új olvasók olvasókedvét, a kritikusok és irodalomtörténészek 
ítélőképességét. Legyen szolga az író, de ne meddő elméletek, hanem a nép, a 
nemzet szolgája. Kicsiny dolgokban éppúgy, mint nagyokban. Minden irodalom 
jó, melyben a szellem kinyújtózik, s a szépség és az igaz emberség csúcsai 
felé mutat. S ha név kell ennek a minden nemeset, jót, igazat magába ölelő 
irodalomnak, hát legyen szocialista irodalom a neve. 

Irodalmi Újság, 1956. október 13. 

FIATALOK KÉRDEZNEK - LUKÁCS GYÖRGY VÁLASZOL 

A fiatal értelmiség problémáiról hirdetett ankétot kedden este az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem irodalmi és történettudományi kara. Az ankéton a fia-
talok írásban benyújtott kérdéseire Lukács György válaszolt. Az alábbiakban 
néhány közérdekű kérdést s Lukács Györgynek a kérdésekre adott válaszát is-
mertetjük kivonatos formában. 

1. Mi a véleménye a szocialista realizmusról folyó vitáról, kodifikálha-
tó-e ez az irány, míg megfelelő magas színvonalú művek nem bizonyítják be ér-
vényét? 

Semmiféle művészeti irány nem kodifikálható — válaszolta Lukács György 
— , mert minden nagy műalkotást az jellemez, hogy kitágítja az esztétika meg-
lévő törvényeit, új megfogalmazásra készteti az esztétikusokat. Példának 
Thomas Mannt idézte Lukács György, akinek művészete kitágította a kritikai 
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realizmus korábban ismert törvényeit. Ugyanakkor hangsúlyozta válaszában, 
hogy a szocialista realizmus nem szűkíthető néhány 1949 és 1953 között ma-
gyarul megjelent közepes alkotásra. Igenis beszélhetünk a szocialista rea-
lizmus történetéről, mert ennek útját Gorkij, Nexő, Solohov, Déry Tibor neve 
jelzi. A mi vitáinkban nehezíti a helyzetet, hogy olyankor ismerkedtünk meg 
a szocialista realizmus fogalmával, amikor számos dekadens irány és elmélet 
hatott irodalmunkban, amikor — 1945-ben — még a realizmus győzelme sem volt 
maradéktalan. Holott — és ezt nem győzte az előadó hangsúlyozni — minden 
haladó irodalomnak a realizmus az ismertetőjele. Az irodalom története tömeg-
sírhelye az antirealista tendenciáknak és műveknek. 

2. Érvényes-e napjainkban Lenin 1905-ben a pártosságról írott cikke, és 
helyesen értelmezik-e ma ennek tételeit vitáinkban? 

Lenin nem a diktatúra körülményei között irta ezt a cikket, hanem az 
1905-ös forradalom előestéjén, s ez igen nagy különbség. Lenin ebben a cikk-
ben arról ír, hogy mi a kötelessége a pártsajtóban dolgozó publicistáknak. 
Mindaz, amit Lenin e művében megállapított, erre a történelmi korszakra, er-
re a tollforgató rétegre vonatkozik. A sztálini korszak irodalompolitikájá-
nak helytelen módszere, hogy az ebben foglalt módszereket ráhúzták a dikta-
túrakori egész irodalomra, s minden versre, regényre alkalmazni próbálták. 

3. Egy hallgató utalt arra, hogy Lukács elvtárs a Petőfi Körben többször 
használta a sztálinizmus definíciót. Kérdése az volt, vajon beszélhetünk-e 
ilyen értelemben sztálinizmusról? 

Az "izmus" meghatározás világnézetünkben általában egy fontos egyéniség 
— jó vagy rossz — nézeteinek rendszerére vonatkozik. Izmusnak mindenképpen 
azt nevezzük, ahol vélemények összefüggő módszeréről és rendszeréről beszél-
hetünk, s ilyen értelemben e definíció kritikailag is használható. (Itt em-
lékeztetett Lukács György a 20-as évek harcára, amelyet a "luxemburgizmus" 
ellen vívtak.) Bár nem mondhatjuk azt, hogy Sztálinnak semmiben sem volt 
igaza, hangsúlyozta a válasz, de nézeteiben módszer és rendszer volt; mindezt 
a gondolkodás egy bizonyos típusa jellemezte, amely ellen minden körülmények 
között harcolnunk kell azért is, hogy a marxizmus—leninizmust megtisztítsuk, 
mert csak így ismerhetjük meg Sztálinnak a leninizmust folytató helyes téte-
leit is. 

Arra a kérdésre, hogy miben látja a sztálinizmus elfajulásának okait, 
Lukács elvtárs Togliatti elvtárs cikkére hivatkozott, de megállapította, 
hogy e kérdés elemzéséhez meg kellene vizsgálni a szocializmus történetét 
1917-től napjainkig. Utalásszerűén beszélt azonban egy igen lényeges körül-
ményről, a proletárdemokrácia elhanyagolásáról. Elmondotta, hogy utolsó évei-
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ben már Lenin is aggodalommal kísérte a proletárdemokráciát háttérbe szorító 
bürokratikus centralizáció kifejlődését. Ez a jelenség fokozódott végzetessé 
a sztálinizmus korszakában. Megállapította Lukács elvtárs, hogy mindez ter-
mészetesen összefügg a gyors iparosítás politikájával egy iparilag elmaradt 
államban, amely a szocializmus létkérdésévé lett a fasizmus előretörésének 
idején. A Honvédi Háborúban aratott győzelem igazolta ennek a politikának 
jogosultságát, de nyilvánvaló, hogy ebben az összefüggésben a sztálini korszak 
messze túlment a szükséges méreteken. Más kérdés az, hogy a győzelem, és az 
1948 körül kialakult új világhelyzet után is fenntartották az antidemokrati-
kus módszereket, s ezek leépítését csak a XX. kongresszus kezdte meg. 

4. Mi a véleménye Lukács elvtársnak a XX. századi és jelenkori nyugati 
irodalom szélesebb körű propagálásáról? 

Az első lépések e téren már megtörténtek — válaszolta Lukács György — , 
ám ne beszéljünk "propagálásról". Mi egyszerűen lehetővé tesszük azoknak, 
akik érdeklődnek, hogy megismerkedjenek korunk világirodalmával. Ez a lehe-
tőség nem jelentheti Franz Kafka, Joyce és a többiek propagálását, mint a-
hogy a vita szabadsága sem jelentheti marxista álláspontunk feladását. 

Ugyanígy helytelen lenne ama divatos nyugati filozófusok oeuvre-je for-
dításának közzététele. E műveket az érdeklődők a világ minden táján eredeti-
ben olvassák. 

Ehhez a kérdéshez kapcsolódott egy később felvetődött probléma, a könyv-
tárak zárt anyagával kapcsolatban. Válaszában Lukács György elmondotta, hogy 
a túlzott éberség, a "szigorúan bizalmas" elburjánzása nálunk valóságos be-
tegség, amelynek szimptómái a könyvtárakban is felismerhetők. Fel kell szá-
molni az ilyen jelenségeket könyvtárainkban, de ugyanakkor szükségtelen és 
helytelen, hogy a szabadság örve alatt, mondjuk, Hitler műveit olvastassuk. 
Természetesen a korral foglalkozó történészeknek biztosítani kell minden mű 
olvasásának lehetőségét. 

Arra a kérdésre, vajon szükségesnek tartja-e Lukács elvtárs a közélet 
képviselőinek újjáértékelését, a felelet hangsúlyozta, hogy megkülönbözte-
téssel kell élnünk. Herczeg Ferenc rehabilitálása nem lehet célunk, a Herczeg-
kérdés nem szorul revízióra. De ugyanakkor nem szabad bűnnek nyilvánítani a 
győriek Bizánc-előadását sem. Csak éppen a kritika feladata, hogy kimondja 
— mint pl. Ignotus Pál cikke a Magyar Nemzetben — , aki másodrangú író volt, 
az akkor is az marad, ha néhány korlátolt sztálinista is támadta. Revízióra 
csak az olyan igazságtalan ítéletek szorulnak, mint például a Déryé. 

Megkérdezték a hallgatók azt is, vajon lát-e Lukács elvtárs huzavonát a 
júliusi határozat és az értelmiségi határozat végrehajtása körül. A válasz 
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hangsúlyozta, hogy igenis vannak visszahúzó erők. Elég ehhez a Szabad Népet 
kinyitni, hogy erről bárki meggyőződjön. Ilyen visszahúzó erőnek érezte 
Friss István cikkét is. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem minden múltbatekintés 
vájkálás. Ha valami ma is rosszul megy, nézzünk csak bátran vissza, hogy 
megkeressük a hibák okát és forrását. Egyáltalán nem vagyok híve a csendes 
revíziónak — hangsúlyozta válaszában Lukács György — , mondjuk meg nyíltan 
minden kérdésben, így a decemberi irodalmi párthatározat kérdésében is, hogy 
a régi hibás tételeket érvényteleníteni kell. Itt tért ki Lukács elvtárs a 
Petőfi Körnek a dogmatizmus elleni harcban vállalt szerepére, s egészében 
pozitíven értékelte az itt lezajlott vitákat is. 

Számos kérdés hangzott még el a fiatal értelmiség ideológiai képzetlen-
ségével, az új filozófusnemzedék nevelésével, az egyetemi hallgatók és okta-
tók külföldi tanulmányútjaival kapcsolatban. Volt, aki olyan, külön ankétok-
ra érdemes problémákat vetett fel, mint az ifjúság cinizmusának, nihilizmu-
sának kérdése, mások olyan személyes és személyhez kötött kérdéseket tettek 
fel, mint hogy mikor fejezi be Déry Tibor a Felelet harmadik kötetét. Egé-
szében azonban a kérdések is azt sugározták, hogy a fiatalok okosan éltek az 
alkalommal, hogy választ kaphatnak kérdéseikre. Lukács György feleletei o-
lyan elvi útmutatások voltak, amelyek a fiatal értelmiség, az egyetemi ifjú-
ság munkájában iránymutatók lesznek a továbbiakban is. 

A fiatal értelmiség ankétjának második részében Sőtér István miniszter-
helyettes az egyetemi reformmal, az egyetemi munkával és az egyetemi ifjúság 
szociális helyzetével kapcsolatos kérdésekre válaszolt. Itt a hallgatóság 
szenvedélye már áttörte az ankét tervezett kereteit, az írásban benyújtott 
kérdések helyett élőszóval interpelláltak többen Sőtérhez, a miniszterhe-
lyetteshez és a professzorhoz. Az elhangzott kérdések és kérdések ismerteté-
se meghaladja egy cikk kereteit. Ám mindaz, ami a kollégiumi problémákról, 
a végzős egyetemi hallgatók elosztása körül uralkodó egészségtelen protekci-
onizmusról elhangzott, érdemes a további nyilvános vitára. Meggyőző szenve-
déllyel áradt a hallgatókból a kívánság, biztosítsák az egyetemen az elhe-
lyezések során is a szabad versenyt, a tehetség döntse el, ki milyen munka-
körbe kerül. A tantervvel'kapcsolatos felszólalások közül a legtöbb azt kér-
te, vezessék be a bölcsészkaron, a lengyel egyetemekhez hasonlóan, a fakul-
tatív orosz nyelvoktatást, és nyújtsanak több lehetőséget a hallgatóknak a 
szakmai fejlődésükhöz nélkülözhetetlen modern nyugati nyelvek elsajátításá-
hoz. Megdöbbentő kép bontakozott ki az egyetemi hallgatók szociális helyze-
téről. Az egykor nyolcvan személyes Eötvös-kollégium épületében ma (az Iro-
dalomtörténeti Intézettel társbérletben) háromszáznál több hallgató szorong. 
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Ilyen zsúfoltság mellett a hallgatóknak nincs meg a lehetőségük az elmélyült 
munkára. Az ösztöndíjrendszer, a jelenlegi menzaellátás önmagában nem bizto-
sítja új értelmiségünk zavartalan tanulását. Az itt elhangzottak nagymérték-
ben alátámasztották egy korábbi kari javaslat indokoltságát, s a hallgatóság 
nagy örömmel fogadta Varga János dékánhelyettes bejelentését, amelynek ér-
telmében Szalai professzor vezetésével nagyobb munkacsoport kezdett hozzá az 
egyetemi hallgatók szociális helyzetének feltérképezéséhez. 

A késő esti órákba nyúló vitában helyes és helytelen felszólalások vál-
takoztak. De a szenvedély, az igazságszeretet, a tanulnivágyás ereje arról 
győzött meg, az egykori "szabad fórumok" nyomán megszervezett nyilvános e-
gyetemi viták jelentős lépést jelentenek előre az egyetemi élet demokratiz-
musának kibontakozásában. 

Irodalmi Újság, 1956. október 13. 4. 1. 

BOLDIZSÁR IVÁN 

TISZTA LAP 

— az új politikának e két szép, fényes szavát írjuk fel a Hétfői Hírlap 
első számának első oldalára, az első hasábnak az élére. Tiszta lap: jelenti 
azt a megtisztult politikát, mely lerázta magáról és a népről a személyi 
kultusz dogmáját is, cégérét is. Tiszta lap: újrakezdés, melynek valódi 
nagyságát még nem is látjuk, csak szimatoljuk, mint március elején a tavaszt. 
Élni még nem tudunk vele, de egyesek megpróbálnak vele tizenkét éves szoká-
suk szerint visszaélni. Azt hiszik, és ó, be szeretnék másokkal is elhitet-
ni, hogy a tiszta lap fügefalevél, mellyel eltakarhatják szemérmetlen bűnei-
ket; mások meghitt talpnyaló-távlatukból úgy gondolkoznak, hogy a tiszta 
lapra legjobb nem írni semmit, hátha holnapután ismét lesz csókolnivaló 
talp, esetleg ugyanaz. Az ország döntő, tiszteletre méltó többségének szemé-
ben azonban a tiszta lap politikája az a történelmi lehetőség, amelyet még 
csak ezután kell, és nekünk kell e nemzedék magyarjainak az elmúlt évtized 
valódi eredményeire építve valóban történelemmé változtatni. 

A tiszta lap politikája szülőanyja ennek a politikának, amelyet most le-
teszünk az olvasó kezébe és ajánljuk bizalmába. A tiszta lap politikájának 
korában mi — és minden magyar újságíró — t i s z t a lapot akarunk csinálni, ma-
kulátlan, becsületes, rendületlen és rendíthetetlen újságot. 
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Tiszta lapot akarunk írni és szerkeszteni, tiszta hírlapot. Nem véletle-
nül választottuk a hírlapot lapunk címéül. Van e szó régies hangzásában zász-
lóhajtás és fegyverrel — tollúnkkal — tisztelgés a nagy hagyomány ősének, 
Kossuth hírlapjának. De egyúttal a szóval, e címmel is ki akarjuk fejezni 
azt, amit adni szeretnénk az olvasónak: hírt és lapot. Hírt, minél több hírt 
és még annál is többet, amennyi csak a nyolc oldalba belefér. Hírt a népről, 
a hazáról és népek hazájáról, a nagyvilágról, amely felé most megtépázott 
becsületünk helyreállítása közben ismét bátran kiálthatunk. Hírt akarunk ad-
ni a nagy eseményekről és az apró, mindennapi dolgokról, tehát a legnagyobb-
ról: az életről. Politikai lap a Hétfői Hírlap és éppen ezért nem száműzi 
hasábjairól a derűt és a gondot, a szerelmet és a csalódást, a családot és a 
gyermeket, gondol a pihenés óráira. Nem feledkezik meg arról, hogy az embe-
rek gyakran fáradtak, nem retten vissza attól, hogy a bűn nyomába szegődjék, 
nem tekinti semmiségnek a gépkocsibalesetet és megáll egy gyermek leperdülő 
könnye előtt. Lelkiismeretfurdalást érez nemcsak a lakásgondokért, a vékony 
szatyorért, a hóvégi apró kölcsönkérésekért, de a törődöttekért, a nyugdíja-
sokért és a nyugdíjtalanokért is, tehát nem hallgat róluk semmiféle vélt 
vagy valódi tekintet kedvéért. A munkáról, a művészetekről, az építésről, a 
termelésről, eszmékről, elvi, szabad vitákról és azok ellenlábasairól, a po-
litika harcairól, országos felelősségről, a kormányzat terveiről, eredménye-
iről és hibáiról, a magyar nép mai és valódi életéről. Ily módon nem holmi 
légüres térben írunk, hanem abban a levegőben, amelyet belélegzünk, amelyben 
élünk és emberek vagyunk. 

így óhajtunk a hírekből és lelkiismeretünkből lapot írni. Lapot, amely-
ben a hír mellé, ha szükséges, odaszerkesztjük magyarázatát is, de ha elke-
rülhető, csak a tényt nyomtatjuk le, mert az olvasót felnőttnek tekintjük. 
Igazi újságot kívánunk szerkeszteni, amely csak akkor éri meg a papírt, a-
melyre nyomatott, ha minden sora fontos, de írásnak is érdekes. Ha nemcsak 
"mozgósít" valamire, de el is olvassák. A Hétfői Hírlapot az olvasónak írjuk, 
nem felsőbb szerveknek s szerencsére e szándékunkban ma már egyre több lap-
társunk osztozik. A magyar újságírás legszebb hagyományai közé tartozik az 
érdekesség, a választékos nyelvezet, a világos, szabatos és magyaros stílus, 
az írói igény. A költőnek nem kell újságírónak lennie (azért nem árt ne-
ki...), de minden igazi újságíróban dobog valami a költőből. Azért akarjuk 
lapunkat úgy szerkeszteni, hogy minden írása ne csak igaz és időszerű, de 
szép is legyen. 

Újságírónak lenni több, mint szakma, mesterség, nem üzlet, hanem csak 
kenyér, de még a hivatásnál is több. Az újságírás felfokozott csillapítha-

211 



tatlan lelkiismeret. Ezért akarunk tiszta lapot csinálni. Mi, akik a Hétfői 
Hírlapot ezentúl minden vasárnap megírjuk, öregek, férfiak és fiatalok, már 
nemegyszer éreztük az elmúlt tizenkét évben azt a nekibuzdulást, amely most 
napsugaras szellőként lengeti a zászlókat. Éreztük 45-ben, éreztük a fordu-
lat évében, majd annyi jóhiszeműség és önbutítás, lelkesedés és lélektelen-
ség után, kiégve és újra feltámadva, ismét éreztük 1953 júniusában és 54 
őszén. És — úgy hittük — mindig az egész nép nagy tömegeivel és legjobbjai-
val együtt éreztük. Azután, az új visszaesések, hazugságok és rettegések u-
tán, az idei tavasz óta ismét reménykedünk és július 18. óta újra érezzük a 
bizalom vörös vérsejtjeit ereinkben keringeni. Nem csalódhatunk még egyszer 
és nem okozhatunk csalódás olvasóinknak. Ezért akarunk — mint minden magyar 
újságíró — tiszta lapot írni és szerkeszteni. Nem hazudni szóval és nem meg-
gyalázni a valóságot hallgatással vagy elhallgatással sem. Nem kendőzni ró-
zsaszínnel, de nem feketíteni kátránnyal sem. 

Tudjuk jól, a sajtó tisztasága és szabadsága elválaszthatatlan a Petőfi 
énekelte "százszorszent, égi szabadságtól", a nép szabadságától. Ennek leg-
főbb akadálya a dogmatikus butaság, ikertestvérével, az embertelenséggel 
együtt. Tüzes haraggal, éles tollal csapunk le ennek minden maradványára és 
újraélesztési kísérletére. 

E tiszta lap, a Hétfői Hírlap, a Hazafias Népfront lapja. Ez a jelzés az 
impresszumon azt jelenti, hogy újságunk híven ismertetni és továbbfejleszte-
ni óhajtja a népfrontpolitikát. De nem jelenti, távolról sem jelentheti azt, 
hogy a lapban megjelenő cikkek, állásfoglalások a népfront-mozgalomnak vagy 
valamely népfront-szervnek véleményét tükrözik. A Hétfői Hírlapot önálló 
gondolkodású emberek írják, magyarok, hazafiak, demokrata, kommunista és nem 
pártbeli újságírók. írásaik tulajdon véleményüket fejezik ki. Engedélyt ké-
rünk és előzetes felmentést az olvasótól, hogy élhessünk az első demokrati-
kus joggal, a tévedés jogával. ígérjük, hogy mindenkor élni fogunk az első 
demokratikus kötelességgel: a tévedés beismerésének és jóvátételének kemény 
parancsolatával is. 

A szélesebb és mélyebb, a szocialista demokráciát senki sem nyújtja ne-
künk készen, lemásolható példa gyanánt. Az egész nemzetnek kell közös erővel 
megtalálnia a tartalmat és a formát is. Az út már megvan: a párt népfront-
politikája. Az elmúlt két hónapban számos intézkedés történt, rendelet je-
lent meg, törvényjavaslat készül, amelyek önmagukban is alkalmasak a demok-
rácia megszilárdítására és kiszélesítésére. De tudjuk jól, hogy a szocialis-
ta demokráciát csak "felülről" nem lehet megvalósítani. Ezért a népfront-
politikát a sajtó területén úgy értelmezzük, hogy az újságírás alapvető fel-
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adata a kezdeményezés, a bírálat és az ellenőrzés. ígérjük olvasóinknak — 
és a népfrontnak, a kormánynak is — , hogy friss szemmel fogunk kezdeményezni 
és jő kezdeményezéseket támogatni, lángoló szívvel bírálni s örömmel dicsér-
ni, hideg fővel ellenőrizni és jobbat javasolni. 

Tiszta lapot fogunk írni. 

Hétfői Hírlap, 1956. október 8. 1. szám. 
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1 9 5 6 O K T Ó B E R - 1 9 5 6 D E C E M B E R 

A MAGYAR ÍRÓK KIÁLTVÁNYA 

Történelmi sorsfordulóhoz érkeztünk. Ebben a forradalmi helyzetben csak 
akkor tudunk helytállni, ha az egész dolgozó magyar nép fegyelmezetten, egy 
táborba tömörül. 

A párt és az állam vezetői mindeddig nem adtak életképes programot. Ezért 
azok a felelősek, akik a szocialista demokrácia kibontakoztatása helyett ko-
nokul a Sztálin- és Rákosi-féle terror-rendszer visszaállítására szervezked-
tek és szervezkednek. 

Mi, magyar írók a következő hét pontban fogalmaztuk meg, mit kíván a ma-
gyar nemzet? 

1. Ónálló nemzeti politikát a szocializmus eszméje alapján. A lenini el-
vek szerint rendezni kell a viszonyunkat valamennyi országgal, mindenekelőtt 
a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal. Felül kell vizsgálni az államközi 
egyezményeket és a gazdasági szerződéseket, a nemzetek egyenjogúsága jegyé-
ben. 

2. Véget kell vetni a népek barátságát zavaró nemzetiségi politikának. 
Azt akarjuk, hogy barátságunk szövetségeseinkkel, a Szovjetunióval, a népi 
demokratikus országokkal őszinte és igaz legyen. Ez csakis a lenini elvek 
megvalósításával lehetséges. 

3. Nyíltan fel kell tárni az ország gazdasági helyzetét. A válságból 
csak akkor tudunk kijutni, ha a munkásság, a parasztság és az értelmiség 
végre őt megillető szerephez jut az ország politikai, társadalmi és gazda-
sági életének irányításában. 

4. Az üzemeket a munkások és a szakemberek vezessék. Újjá kell formálni 
a jelenlegi bér- és normarendszert, a megalázó társadalombiztosítást stb. A 
szakszervezetek legyenek a magyar munkásosztály valóságos érdekképviseleti 
szervezetei. 

5. Új alapokra kell helyezni parasztpolitikánkat. Mind a termelőszövet-
kezetekben, mind az egyéni gazdaságokban biztosítani kell a parasztság ön-
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rendelkezési jogát. Meg kell végre teremteni a szövetkezés önkéntességének 
politikai és gazdasági feltételeit. Fokozatosan át kell térni a mostani be-
gyűjtési és adózási rendszerről a szabad, szocialista termelést és árucserét 
biztosító rendszerre. 

6. Mindennek a feltétele az, hogy a párt és az állam vezetésében alapve-
tő szerkezeti és személyi változások történjenek. El kell távolítani közéle-
tünkből a restaurációra törekvő Rákosi-klikket. Méltó helyére kell állítani 
Nagy Imrét, a tiszta és bátor kommunistát, akiben a magyar nép megbízik. To-
vábbá mindazokat, akik az elmúlt években következetesen harcoltak a szocia-
lista demokráciáért. Ugyanakkor határozottan fel kell lépni minden ellenfor-
radalmi szándék és kísérlet ellen. 

7. A kibontakozás megköveteli, hogy a Hazafias Népfront a magyar társa-
dalom dolgozó rétegeinek politikai képviselete legyen. Választási rendsze-
rünket olyanná kell formálni, hogy az megfeleljen a szocialista demokrácia 
követelményeinek. Az országgyűlésbe, a tanácsokba és minden önkormányzati 
szervbe a nép szabadon, titkosan válassza meg képviselőit. 

Hisszük, hogy szavunkban a nemzet lelkiismerete szólalt meg. 

Budapest, 1956. október 23. 

MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE 

AZ ÍRÚK KÖVETELÉSE: 
TELJES AMNESZTIA, AZ ÁVH TEGYE LE A FEGYVERT! 

Magyarok! Magyar fiatalok! Követeljük: 
1. Az ÁVH azonnal szüntesse be a tüzet! 
2. Teljes amnesztiát a harcolóknak és a katonáknak! 
3. A szovjet csapatok vonuljanak vissza állomáshelyeikre! 
4. A rend fenntartását a magyar néphadsereg biztosítsa! 
5. Nagy Imre azonnal alakítson nemzeti egységkormányt! Álljon az új kormány 

a nemzeti mozgalom élére! 
6. Minden üzemben válasszák meg a munkástanácsokat! 

A magyar írók és művészek 

Népszava, 1956. október 26. 
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MËRAY TIBOR FELSZÓLÍTÁSA A HARCOLD IFJÚSÁGHOZ 

Magyarok! Barátaim! Testvéreim! 
Azt hiszem, az a harc, amelyet írótársaimmal együtt évek óta a Rákosi-

féle terror ellen vívtunk, feljogosít minket és engem is arra, hogy ebben a 
nehéz órában bizalommal szóljunk egymáshoz 

Budapest utcáit hazafiak vére öntözte. 
Mindenekelőtt: ki ezért a tragédiáért a fő felelős? Egy percig sem habo-

zom, hogy kimondjam: a sztálinista, rákosista kalandor-politika. 
Vádolom Rákosi Mátyást, aki véreskezű önkényével, nemzetellenes kül- és 

belpolitikájával, a gyűlölködés szításával egyik legfőbb előidézője a mosta-
ni vérontásnak. 

Vádolom Gerő Ernőt, aki a gazdasági élet vezetőjeként a romlás szélére 
sodorta az országot és Rákosi utódaként is a legutolsó pillanatig lassítot-
ta, fékezte a demokratizálódás folyamatát. 

Vádolom a legfelső vezetésbe befurakodott tehetségtelen, karrierista 
klikket, a személyi titkárokból, fejbólintó jánosokból kinevezett párt- és 
állami vezetőket, akik tudatlanságukkal, pöffeszkedő életmódjukkal, suhanó 
luxusautóikkal kihívták a dolgozó nép ellenszenvét. 

Ott voltam a nagy tüntetésben. Szilárd meggyőződésem, hogy ha kedden es-
te 10 óráig Gerő Ernő félreáll és Nagy Imrét nevezik ki miniszterelnöknek, 
egyetlen puskalövés sem dördül el Magyarországon. De a sztálinista klikk 
fontosabbnak tartotta saját pozícióját, Nagy Imre-ellenes gyűlöletét az or-
szág érdekeinél. Csak a tömegek nyomása tudta végül megbuktatni. 

Nem vagyunk hajlandók sem ellenforradalminak, sem reakciósnak, sem fa-
sisztának nevezni az ország függetlenségéért, a nép jogaiért, a magyar sza-
badságért síkra szállt fiatalokat, munkásokat, honvédeket még akkor sem, ha 
ilyen elemek is keverednek közéjük. 

Ellenkezőleg: a magam tapasztalatai és a hozzám érkezett megbízható ér-
tesülések egyértelműen arra vallanak, hogy a tüntetők nagy többsége a hazá-
ért, a népért, a szabadságért ment ki életét kockáztatva az utcára. 

Meg vagyok győződve, hogy Nagy Imre, aki nekünk, íróknak, művészeknek 
példaképünk volt a sztálinista elnyomás elleni harcban, ugyanúgy fogja érté-
kelni a nagy népmegmozdulást, mint mi. 

Meg vagyok győződve, hogy Nagy Imre, aki — és ezt jól kell látnunk — 
a legnehezebb pillanatban, a legsúlyosabb körülmények között került a kor-
mány élére, megtisztítja a vezetést a Rákosi-féle salaktól, és olyan tiszta-
kezű emberekkel veszi magát körül, akik felkarolják és valóra váltják a ma-
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gyar nemzet szent követeléseit. Legutóbbi nyilatkozata a szovjet csapatok 
kivonásával, a kormány széles nemzeti alapokon való átalakításával, a megbé-
kélés politikájával kapcsolatban erre enged következtetni. 

Magyarok, akik még az utcán vagytok, tüntettek vagy fegyver van a keze-
tekben! 

Nem, nem arra akarlak felszólítani benneteket, hogy szüntessétek be a 
harcot, hiszen még hosszú, nehéz harc áll előttünk. De ennyit tiszta lelki-
ismerettel, a közös ügy, a közös érdek nevében tanácsolhatok: az államvédel-
mi alakulatokkal, a szovjet egységekkel együtt haladéktalanul szüntessétek 
be a tüzelést, mindkét részről legyen vége a vérontásnak! 

Igazságos követeléseitek ország-világ előtt döntő győzelmet arattak. A 
követelések pontos, alapos, következetes valóraváltása most már a békés mun-
ka, a tüzelés nélküli, de szívós harc dolga. 

A magyar írók, akik az első vonalban voltak a harc megindításakor, együtt 
lesznek veletek a további küzdelemben is. Nem fogjuk hagyni kijátszani, meg-
téveszteni vagy leszerelni magunkat. Kivívjuk a teljes szabadságot, a jobb 
életet, a boldog magyar jövőt. 

Bízunk bennetek — bízzatok bennünk! 

Népszava, 1956. október 26. 

B O L D I Z S Á R I V Á N 

VÉRES LAP 

Tiszta lap! ezt írtuk fel négy héttel ezelőtt a Hétfői Hírlap első szá-
mára. Négy hét választ el attól a naptól? Nem: egy egész történelmi korszak. 
Kedd délután óta azt éljük, amit az utóbbi években annyiszor hiába vettünk 
ajkunkra: a történelmet. És most valóban: most csodálatosan, most megrendí-
tően, igazságosan és messzehangzóan a nép formálja azt. A magyar nép, amely-
nek dicsőségét és bátorságát hirdeti most népek hazája, nagyvilág, a magyar 
fiatalság, amelynek hírét majd visszazengik az időnek bércei, a századok. 

Tiszta lap: ezt írtuk fel új hírlapunk első oldalára. Azóta a drága, a 
nagyszerű magyar nép valóban tiszta lapot nyitott történelmében. Tisztább ez 
a lap a frissen hullott hónál, mert hazafiak vére festette vörösre. Vérben 
és önfeláldozásban, mondhatatlan hősiességben újult meg e napokban a magyar 
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nép. Most kezdheti ez az újság, minden magyar lap, minden olvasó, ifjúsá-
gunk, népünk a tiszta, az igaz, a szabad és a — reméljük! — független la-
pot történelmében. 

Első szavainkként erre az új, erre a véres lapra ezt írjuk: gyász és di-
csőség. 

Gyász az elesettekért, a hősökért és dicsőség az élőknek, a hősöknek. 
Fáj a szívünk minden elesett magyarért, az ifjakért és a lányokért, ezért 

az új, októberi ifjúságért, mely vetekszik a márciusi ifjak hírével, nevével 
is. Együtt sírunk az édesanyákkal, a testvérekkel, a párjukat vesztett sze-
relmesekkel, a sok fiatal házastárssal. Gyászoljuk és nem feledjük az elesett 
tüntetőket, a "parlamenti csata" áldozatait, a járókelőket, akiket leterített 
a sortűz. Csillapíthatatlan fájdalmunk a gyermekekért, akik tejeskannával a 
kezükben hulltak a forradalom anyaföldjére, a budapesti aszfaltra. Gyászol-
juk a honvédeket és a rendőröket, akik az első perctől kezdve megértették és 
megérezték, hogy ez a népmegmozdulás nem ellenforradalom, hanem az, aminek 
"halaványul a gyáva szavára": forradalom! Petőfi ilyennek álmodta: föltáma-
dott a tenger, a népek tengere... 

íme, nem is tudok elidőzni a gyász szavainál, mert a bánatnál erősebb a 
megrendült öröm, a gyásznál a dicsőség. Nem lehet ez más, csak forradalom, 
mert az embernek minden gondolatára Petőfi-sorok visszhangzanak: "Mit ráken-
tek a századok, lemossuk a gyalázatot!" Fiatalok, munkások, értelmiségiek, 
"egyéb" megjelölésű hazafiak, Budapest népe: lemostátok a gyalázatot. Vidéki 
városok dolgozói, munkástanácsok, a magyar nép sokarcú forradalmának új szer-
vei, kik ugyanazt tettétek vértelenül, amit a felkelők vérükkel: rátok te-
kint a világ. 

Soha még a magyar névnek olyan becsülete a világban nem volt, mint októ-
ber 23. óta. Az angol és a lengyel, a francia és a jugoszláv lapok a mélysé-
ges tisztelet, a meghökkent csodálat hangján írnak a felkelésről. A világot 
ámulatba ejti a magyar nép szabadságszeretete. Madariaga, a nagy spanyol fi-
lozófus a francia forradalomhoz hasonlítja a mi felkelésünket. Nem számít a 
világ szemében, ahogyan a mienkben is eltörpül, volt-e a felkelők közt el-
lenforradalmár, máglyának használták-e egyesek a forradalom szent lángját? 
Ki tud ma már arról, akadt-e néhány martalóc 1789. július 14-én Párizsban? 
Ma csak azt tudja az egész világ, hogy a történelemben új lap nyílt meg ott. 

A nemzetközi közvélemény ma levett kalappal néz fel kicsi hazánkra. Nagy-
szerű, új érzés ez: büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Nem volt a 
történelemben még ilyen forradalom: egy egész város úgyszólván fegyvertele-
nül állt ki igaza, szabadsága mellé. Csodálatos forradalom ez: dörögnek a 
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tankágyúk, recsegnek a géppisztoly-sorozatok és szól a telefon, nem alszik 
el egy pillanatra sem az utcai világítás, ég a gáz és minden reggel befut a 
tej az üzletekbe... Csodálatos forradalom ez: a betört kirakatüvegek mögött 
ott tornyosodik az áru és nem nyúl hozzá senki. "A magyar ember nem lop" — 
ez áll körútszerte a kirakatokon, ezzel is leckéztetve azt az ostoba és bi-
zalmatlan rendszert, amely mindenkiben ellenséget és tolvajt gyanított és az 
ellenőrök ellenőreit is ellenőriztette. Nem kell ellenőr, nem kell bizalmat-
lanság, ha a nép nemcsak a vezércikkben veszi kezébe sorsának irányítását. 

Csodálatos forradalom ez azért is, mert az, akinek nevével a békés tün-
tetés indult, Nagy Imre vasárnapi nyilatkozatával ismét az élére tudott áll-
ni. Milyen alvilági mesterkedés volt: az б nyakába varrni a statáriumot, ne-
vét sárba rántani, népszerűségét ebek harmincadjára vetni. Majdnem sikerült 
is. Szerda reggel óta Nagy Imre népszerűsége mértani haladvány formájában 
csökkent. A kiábrándulás lúgja marta ki az ország legnépszerűbb emberének hi-
telét, becsületét. A hazafiak, a felkelők azt kérdezték: vajon ismét fél nap-
pal később ébrednek-e fel a hatalom birtokosai, mint az utóbbi évben annyi-
szor, mint kedd délután óta oly tragikusan? A kormány-nyilatkozat után, ame-
lyet Nagy Imre vasárnap délután felolvasott, a párt vezetőségének merész át-
alakítása után az emberek fellélegeztek. A rádió nemegyszer játszotta a Him-
nuszt az utóbbi napokban, méltatlanul is, de most együtt énekeltük vele: Is-
ten, áldd meg a magyart! 

Erősítse Nagy Imrét, nemzeti kormányának valóban nemzeti: tehát népi, 
tehát demokratikus, tehát szocialista tagjait az a tudat, hogy a Petőfi-szo-
borhoz, a Bem-emlékműhöz felvonult fiatalság és az őket éltető főváros tőle, 
Nagy Imrétől várta azokat a reformokat, amelyeket vasárnap végre, végre be-
jelenthetett. Ahhoz, hogy meg is valósíthassa, nyugalom kell. Nyugalom a szi-
vekben és nyugalom az utcán. Gondoljanak a türelmetlen — ó, mennyi joggal 
türelmetlen! — fiatalok és nem fiatalok arra, hogy egyetlen puskalövés gép-
pisztoly-háborút, tankcsatát, vérözönt indíthat el újra. 

Ahhoz, hogy a szovjet csapatok kivonuljanak -- hiszen ezt várja minden-
ki! — az kell, hogy rend és nyugalom uralkodjék a budapesti utcán. Ez a 
csodálatos forradalom, amely hihetetlen erkölcsi magasságban mutatott példát 
a világnak, most vizsgázik érettségből. 

Budapestiek, magyarok, testvérek, csak jól vizsgázhatunk! 
Mennyi idő kell? Huszonnégy óra? Negyvennyolc óra? Ezt ne bírnók ki, ha 

kibírtuk a sortüzeket? Az egész világ ránk tekint. Az egész ország sorsa tő-
lünk függ. Minden forradalom kétszer győz, egyszer az utcán, a vérben, a ha-
lálban. Másodszor és igazán: a szívekben, a munkában, az életben. Az elsőnek 
akkor van értelme, ha a másodikat is megvívjuk. 



Meg fogjuk vívni. Soha még a történelemben ilyen lehetőségünk nem volt, 
hogy Magyarország magyar ország legyen, szabad, független, gyarapodó és büsz-
kesége az emberiségnek. 

Hétfői Hírlap, 1956. október 29. 

M A J O R O T T Ó 
a néphadsereg írócsoportjának tagja 

LEVÉL A KATONÁKHOZ 

Katona Barátaim! 
Büszkeség és öröm tölti el lelkemet, ha arra gondolok, hogy ebben az 

eget-földet rázó magyar viharban valóban a nép és a forradalom hadseregének 
bizonyultatok. Ország-világ tanúsíthatja: a magyar katonák becsületén nem 
esett folt ezekben a napokban; együtt meneteltetek az igazságot követelő nép-
pel, és fegyvereiteket nem szennyezte be kiontott testvéri vér. 

Pedig nem volt könnyű megmaradni tisztának e tragikusan felemelő időkben. 
Most, hogy győzött végre a fegyveres felkelés, amelynek ti is harcosai vol-
tatok és vagytok — most már elmondhatom, bizony voltak válságos pillanatok, 
amikor szorongva féltettelek titeket, nem találtattok-e könnyűnek a történe-
lem mérlegén. Nem mintha kételkedtem volna magyarságtokban, forradalmi hűsé-
getekben, nem, ebben egy pillanatig sem kételkedtem. 

Mégis aggódtam értetek. A népellenes, szabad gondolatot elnyomorító ve-
zetés, úgy hittem, nem maradhat hatástalan fiatal lelketekre, megzavarja 
tisztánlátástokat, és ha eljön majd a nagy próbák ideje, nem lesztek egysé-
gesek a cselekvésben. 

Másként történt. Abban, hogy győzött a felkelés, abban, hogy a nép és 
kormánya a testvérharcok tüzében is végül egymásra talált, mindebben része 
van a ti nagyszerű magatartástoknak is. A felkelés azért győzött, a forrada-
lom erői azért kerekedtek felül, mert élükön ott harcoltak fegyverrel a ke-
zükben a magyar néphadsereg katonái is. 

Az ország szeretettel és csodálattal adózik katonáinak. A nép óhaját tel-
jesíti Nagy Imre kormánya, amikor magyar katonákra és felfegyverzett munká-
sokra bízza az ország rendjét és a jövő nyugalmát. 

Büszke vagyok rátok, büszke vagyok arra, hogy közétek tartozom. Legyetek 
méltóak eddigi önmagatokhoz! 

Néphadsereg, 1956. október 29. 
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BENJÁMIN LÁSZLÓ: ELESETTEK 

Lánctalpakon, egyenruhában jött a HALÁL értetek. 
Szerelem, munka, remény, jó és rossz már tőletek elvétetett. 
De már emléketektől is veszik el a becsületet. 

Élők és holtak: fosztogatónak Titeket gyaláz, aki 
Ezt a szomorú országot utolsó kincseitől akarja megfosztani. 
Hát jöjjön a lánctalpas Hatalom! Szívünket fossza ki! 

Ágyúszó, könnyűzene búcsúztatja az elesetteket, nem sírás. 
Mi lesz velünk? Már csak a sírban a szabadulás? 
Nincs felelet. Csak a vér van, csak a gyász. 

Igazság, 1956. október 30. 

V E L V Á R T R I C H Á R D 

NYÍLT LEVÉL BENJÁMIN LÁSZLÓHOZ 

Mi irodalombarátok mindnyájan jól emlékezünk Önre. Ön volt az, aki öröm-
ujjongással fogadott minden sztálinista megmozdulást. Ön volt az, aki a Rá-
kosi-kultuszt a költők között olyan tökélyre emelte, hogy (ön szerint) nem 
magyar költő az, aki nem írt verset még Rákosihoz. Ön volt az, aki Sztálin 
(Ön szerint a "Nagy Sztálin") halálakor rímes krokodilkönnyeket hullatott. 
És Ön volt az, aki a szobor felállításakor hozsannát zengett és áradozott. 
Hogy is szól a klasszikus idézet? Költő hazudj, csak rajt ne kapjanak. Hát 
ön, Benjámin "elvtárs" hazudott, hazudott eleget az Irodalmi Újság hasábja-
in is, minden Ön számára publikálható üres papíron, de most rajtakaptuk. Há-
nyan vannak még vajon? Most hol van a Sztálinról szuperlatívuszokban rímelő 
Kuczka Péter, Zelk Zoltán? Mondja, kedves Benjámin "elvtárs", nem reszketett 
a keze, amikor a forradalmi magyar ifjúság lapjában, az Igazságban olvasta a 
saját versét? Nem reszketett a keze arra a gondolatra, hogy sokan vannak, 
akik olvassák a verset és felidézik az Ön Sztálin- és Rákosi-dicsérő verse-
it? Hát nem, Benjámin "elvtárs", nem húrozza át a hegedűjét a mi húrjaink-
kal. Aki költőnek vallja magát, az igaz ügyért harcol, és Ön 12 évig zengte 
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az "ön igaz ügyét". Az az "ügy", melyért Ön a tollát forgatta és hazugságtól 
nyöszörgő szavait hallatta, nem a MI ÜGYÜNK, nem a Forradalmi Ifjúság ügye, 
melynek hasábjain Ön egy másik köpönyeggel próbál beférkőzni az Új Eszmét 
Hirdető írók soraiba. Ezt a köpönyeget egy kis szél is fel tudja lebbenteni, 
nemhogy ilyen orkán, amelyet a magyar ifjúság idézett elő. Búcsúzom Öntől 
Benjámin, azzal, hogy csasztuskaszerű rímeit próbálja ezentúl máshol publi-
káltatni, mi már nem kérünk belőle. S ha esetleg dicshimnuszt akarna zengeni 
a "Nagy Generalisszimuszról", siessen az Akácfa utca és a Rákóczi út sarkára, 
ott üti, veri, vágja a felszabadult nép a szobrát, de siessen Benjámin Úr, 
hogy még Önnek is jusson egy darab emlékbe. 

Magyar Függetlenség, 1956. október 31. 3. 1. 

H Á Y G Y U L A NYILATKOZATA 

MINDEN HAMISÍTÁSRA FÉNY DERÜL 

Munkatársunk beszélt Háy Gyulával, és megkérdezte, hogyan látja ma a 
helyzetet. Háy Gyula ezt válaszolta: 

— Úgy érzem, hogy a mai napon győzött az igazság. Egy egész államrend-
szert építettek fel abból a célból, hogy az igazságot eltorzítsa, a gyengét 
erősnek, az erőset gyengének, a szépet csúnyának, a csúnyát szépnek és minde-
nekelőtt az erkölcstelent erkölcsösnek tüntesse fel. De mindennél megdöbben-
tőbb hazugság volt az, hogy mindezt a szocializmus nevében tették. Nem volt 
könnyű rájönni, hogy az, amit az utolsó évtizedben építettek, nem szocializ-
mus. Nehéz volt ezt észrevennünk először azért, mert sok szocialista elem is 
vegyült ebbe az ötvözetbe. De nehéz volt azért is, mert a sztálinizmus any-
nyira összezavarta, oly módon meghamisította a marxizmus elméletét, hogy ne-
héz volt tisztán látni. Mindamellett már hosszabb idő óta sejtettem, néhány 
év óta pedig tudtam, és szóban, írásban vallottam, hogy a szocializmus kere-
sése közben hamis útra csaltak bennünket. Most, amikor az eszmék szabadon 
összemérhetik az erőiket, minden hamisításra,minden megtévesztésre fény de-
rül. 

Magyar Nemzet, 1956. október 31. 
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H A T V A N Y L A J O S NYILATKOZATA 

Boldog vagyok, hogy ezt a forradalmat, mint az 1918-as októberi forrada-
lom ma élő nemzeti tanácsosa, ha betegen is, de megéltem. 

Magyar Nemzet, 1956. október 31. 
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S Z A B Ó P Á L 

A PARASZTSÁGHOZ 

Irtózatos keservek, hazugságok, gyötrelmek, tragédiák tengerén túl végre 
valóban szabad lesz a magyar föld. 

Fiatal lányok és fiúk, diákok, honvédek és munkások holttestei vetettek 
gátat annak az egyre jobban tobzódó őrületnek, amely a szocializmus nagy 
eszméje nevében börtönbe és kínzásra juttatta, s öngyilkosságba, kétségbe-
esésbe kergette osztályharc címén a magyar parasztság legjobbjait. Az adott 
szó, törvény vagy rendelet ezekben az években semmi volt, talán a törökvi-
lágban se volt a parasztságnak ennyire gyilkos és kegyetlen a sorsa. Ha a 
parasztság elvész, akkor elveszett Magyarország: s már-már úgy volt, hogy 
sehol, sehol sincsen remény. De aztán csoda történt: a fiatalok védték meg 
az egyre inkább gyarmati sorba süllyedő hazát, az egyre reménytelenebb sor-
ban tengődő parasztságot, ők hozták rendbe a butaság és a szadizmus által 
megzilált családi tűzhelyeket. Rettenetes ára van annak, hogy e sorokat ír-
hatjuk, és hogy vagyunk: anyák keresik az örökre elnémult barikádlégiók kö-
zött gyermekeiket, kicsi gyermekek keresik fiatal édesanyjukat, ennyi gyöt-
relemtől, ha tudna, fájdalmában feljajdulna a föld. A nap vérbe borulna, az 
ivókutak vize vérré változna, és zokogva hullajtanák le leveleiket az őszi 
fák. S mi, még élők és öregek, nem tudunk semmi mást tenni a megholtak sír-
jára, mint hogy nevüket megőrizzük és átadjuk az örök emlékezetnek. Legyen 
áldott emlékezetük, amíg csak magyar embert hord hátán ez a föld. 

A hősi halált haltak a haza szabadságáért, a családi élet tisztaságáért, 
és az általános emberi szabadságért és boldogulásért haltak meg. Olyan szé-
pen, olyan igazán és olyannyira hősien és tisztán, amilyet még eddig nem 
tud felmutatni a magyar történelem. 

Kegyetlen s alig kibírható volt az elmúlt öt-hat esztendő, az apró kis 
falukat éppen úgy, mint a mezővárosokat és az egész magyar életet elborí-
totta a hazugság, a terror, a brutalitás és ebben a temérdek hazugságban és 
embertelenségben a tizenkétmilliónyi katasztrális hold szántóföldből egy ba-
rázda sem süllyedt el. A nép is kibírta, a föld is kibírta. Mi végre írott 
hát elő számunkra ilyen kegyetlen sorsot a történelem? Hogyan történhetett 
meg az, ami történt? A nagyon közeli idők már tisztázhatják ezt a kérdést, 
most erre se idő, se alkalom. Most csak annyit, hogy a falu értelmét és ge-
rincét megtörte az eszmék és szavak és fogalmak meghamisítása. A falu saját 
testéből szakított ki a brutális hatalom olyan ékeket, mint ahogy a fát is 
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saját darabjával hasogatják széjjel az erdőn. Lányaink és fiaink és asszo-
nyaink hősiességéből nyilvánvaló, hogy a magyar falu, de általában a magyar 
nép végre tanul a saját szenvedésén. És soha, soha többé nem történhetik meg 
az, ami megtörtént. A nemzeti öntudat olyan erővel lobogott fel a magyar 
népben, aminek lángja szinte az égig ér, mi hát most a teendő? 

Első teendő az, hogy a nemzeti géniusznak ezt a világba lobbanó lángo-
lását soha, egy pillanatra sem szabad hagyni kialudni. Mától kezdve legyen 
itt minden tett, minden gondolat nemzeti tett és nemzeti gondolat. A nemzeti 
gondolat jegyében forduljon az eke barázdáról barázdára, a nemzeti gondolat 
jegyében íródjon minden betű, a nemzeti gondolat jegyében álljunk szóba 
szomszédokkal és jóbarátokkal, ezentúl minden elhangzott szó legyen a nem-
zeté. Minden kalapácsütés a nemzet lelkiismeretén visszhangozzon vissza, so-
ha ne engedjük meg többé a falu ősi erkölcsi rendjét szétszakítani, megza-
varni. Nincs olyan erő, amely meg tudott volna bennünket gyötörni a múlt-
ban, ha idejekorán meg tudtuk volna fogni egymás kezét. Nem lesz olyan erő 
se ma, se holnap, ami szét tudná zúzni falvaink olyan nagyon meggyötört ősi 
rendjét, ha végre mindörökre való barátságra és testvériségre meg tudjuk 
fogni egymás kezét. 

Ma jobban, mint valaha, meg kell hogy nézzük minden embernek az erkölcsi 
értékét, legyen az hivatalnok, adminisztrátor, vagy bármi és bárki, aki kérő 
vagy követelő szóval bejön a faluba. Ne higgyünk többé senkinek, akinek a 
szájából nem a mi szívünk szerint hull a szó. Ne higgyünk többé semmiféle 
jöttmentnek, a falu ismeri önmagát, a falunak kell kiválasztani saját embe-
reit, hivatalnokait, a falu ismeri a határt, a földet, a munkát, a falunak 
kell kialakítani munkálkodási és gazdálkodási rendjét. 

Egy mindnyájunkért, mindnyájunk egyért: ez a paraszti teendő. 

Szabad Szó, 1956. október 31. 1. 1. 
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E R D E I F E R E N C NYILATKOZATA 

Erdei Ferenc a Nemzeti Parasztpárt újjáalakulásával kapcsolatos, a rádió-
ban elhangzott bejelentéséhez utólag — ugyancsak a rádióban — a következő 
nyilatkozatot fűzte: 

Egykori parasztpárti tagtársaim köréből többen kifogásolták, hogy a Nem-
zeti Parasztpárt újjászervezésére vonatkozó felhívást miért én mondottam el. 
Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy ennek egyszerűen az az oka, hogy én 
vettem részt ennek a döntésnek a kezdeményezésében és meghozatalában. Követ-
kezésként az erről szóló jelentést is csak én tehettem meg. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy bármilyen módon is szándékomban állana befolyásolni a Nem-
zeti Parasztpárt újjászervezését. Most alakul a párt Ideiglenes Szervező Bi-
zottsága, amely mindaddig irányítja a szervező munkát, amíg választás útján 
meg nem alakul az új vezetőség. 

Szabad Szó, 1956. október 31. 1. 1. 
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I L L Y É S G Y U L A 

EGY MONOAT A ZSARNOKSÁGRÓL 

Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van, 
nemcsak a puskacsőben, 
nemcsak a börtönökben, 

nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában 
kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van 

nemcsak a füst-sötéten 
lobogó vádbeszédben, 
beismerésben, 
rabok fal-morse-jében, 

nemcsak a bíró hűvös 
ítéletében: bűnös! 
ott zsarnokság van 
nemcsak a katonásan 

pattogtatott "vigyázz!"-ban, 
"tűz!"-ben, a dobolásban, 
s abban, ahogy a hullát 
gödörbe húzzák, 

nemcsak a titkon 
félignyílt ajtón 
ijedten 
besuttogott hírekben, 

a száj elé hulltan 
pisszt jelző ujjban, 
ott zsarnokság van 
nemcsak a rács-szilárdan 

fölrakott arcvonásban 
s e rácsban már szótlan 
vergődő jajsikolyban, 
a csöndet 

növelő néma könnyek 
zuhatagában, 
kimeredt szembogárban 

ott zsarnokság van 
nemcsak a talpraálltan 
harsogott éljenekben, 
hurrákban, énekekben, 

hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 
nemcsak az ernyedetlen 
tapsoló tenyerekben, 

kürtben, az operában, 
épp oly hazug-harsányan 
zengő szoborkövekben, 
színekben, képteremben, 

külön minden keretben, 
már az ecsetben; 
nemcsak az éjben halkan 
sikló gépkocsizajban 

s abban, 
megállt a kapualjban; 

hol zsarnokság van, ott van 
jelenvalóan 
mindenekben, 
ahogy rég istened sem; 
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ott zsarnokság van 
az óvodákban, 
az apai tanácsban, 
az anya mosolyában, 

abban, ahogy a gyermek • 
idegennek felelget; 

nemcsak a szögesdrótban, 
nemcsak a könyvsorokban 
szögesdrótnál jobban 
butító szólamokban; 

az ott van 
a búcsúcsókban, 
ahogy így szól a hitves, 
mikor jössz haza, kedves; 

az utcán oly szokottan 
ismételt hogy-vagy-okban 
a hirtelen puhábban 
szorított kézfogásban, 

ahogy egyszercsak 
szerelmed arca megfagy, 
mert ott van 
a légyottban, 

nemcsak a vallatásban, 
ott van a vallomásban, 
az édes szó-mámorban, 
mint légy a borban, 

mert álmaidban 
sem vagy magadban, 
ott van a nászi ágyban, 
előtte már a vágyban, 

mert szépnek csak azt véled 
mi egyszer már övé lett; 
vele hevertél, 

22g ha azt hitted, szerettél, 

tányérban és pohárban, 
az van az orrban, szájban, 
hidegben és homályban, 
szabadban és szobádban, 

mintha nyitva az ablak 
s bedől a dögszag, 
mintha a házban 
valahol gázfolyás van, 

ha magadban beszélgetsz, 
б, a zsarnokság kérdez, 
képzeletedben 
se vagy független, 

fönt a tejút is már más: 
határsáv, hol fény pásztáz, 
aknamező; a csillag: 
kémlelő ablak, 

a nyüzsgő égi sátor: 
egyetlen munkatábor: 
mert zsarnokság szól 
lázból, harangozásból, 

a papból, kinek gyónói, 
a prédikációból, 
templom, parlament, kínpad: 
megannyi színpad; 

hunyod-nyitod a pillád, 
mind az tekint rád; 
mint a betegség, 
veled megy, mint az emlék; 

vonat kereke, hallod, 
rab vagy, rab, erre kattog; 
hegyen és tenger mellett 
be ezt lehelled; 



cikáz a villám, az van néznél, de csak azt látod 
minden váratlan mit 6 eléd varázsolt, 
zörejben, fényben, s már körbe lángol 
a szív-hökkenésben; erdőtűz gyufaszálból, 

a nyugalomban, mert amikor ledobtad, 
e bilincs-unalomban, el nem tiportad; 
a zápor zuhogásban, s így rád is 6 vigyáz már 
az égigérő rácsban; gyárban, mezőn, a háznál; 

a cellafal-fehéren s nem érzed már, mi élni, 
bezáró hóesésben; hús és kenyér mi, 
az néz rád mi szeretni, kívánni, 
kutyád szemén át, karod kitárni, 

s mert minden célban ott van, bilincseit a szolga 
ott van a holnapodban, maga így gyártja s hordja 
gondolatodban, ha eszel, őt növeszted, 
minden mozdulatodban; gyermeked neki nemzed, 

mint víz a medret hol zsarnokság van, 
követed és teremted; mindenki szem a láncban; 
kémlelódsz ki e körből? belőled bűzlik, árad, 
6 néz rád a tükörből, magad is zsarnokság vagy; 

6 les, hiába futnál, vakondként napsütésben, 
fogoly vagy s egyben foglár; így járunk vaksötétben, 
dohányod zamatába, s feszengünk kamarában, 
ruháid anyagába, akár a Szaharában; 

beivódik, évődik mert ahol zsarnokság van, 
velődig; minden hiában, 
eszmélnél, de eszme a dal is, az ilyen hű, 
csak övé jut eszedbe, akármilyen mű, 

mert ott áll 
eleve sírodnál, 
6 mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál. 

Irodalmi Újság, 1956. november 2. 3. 1. 



T A M Á S I L A J O S 

PIROS VÉR A PESTI UTCÁN 

Megyünk, valami láthatatlan 
áramlás szívünket befutja, 
akadozva száll még az ének, 
de már mienk a pesti utca. 

Nincs más teendő: ez maradt, 
csak ez maradt már menedékül, 
valami szálló ragyogás kél, 
valami szent lobogás készül. 

Zászlóink föl, ujjongva csapnak, 
kiborulnak a széles útra, 
selyem-színei kidagadnak: 
ismét mienk a pesti utca! 

Ismét mienk a bátor ének, 
parancsolatlan tiszta szívvel, 
s a fegyverek szemünkbe néznek: 
kire lövetsz, belügyminiszter? 

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások, ifjak vére ez, 
piros a vér a pesti utcán, 
belügyminiszter, kit lövetsz? 

Kire lövettek összebújva 
ti, megbukott miniszterek? 
Sem az ÁVH, sem a tankok 
titeket meg nem mentenek. 

S a nép nevében, aki fegyvert 
vertél szívünkre, merre futsz, 
véres volt a kezed már régen 
Gerő Ernő, csak ölni tudsz? 

... Piros a vér a pesti utcán. 
Eső esik és elveri, 
mossa a vért, de megmaradnak 
a pesti utca kövei. 

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások — ifjak vére folyt, 
— a háromszín-lobogók mellé 
tegyetek ki gyászlobogót. 

A háromszín-lobogók mellé 
tegyetek három esküvést: 
sírásból egynek tiszta könnyet, 
s a zsarnokság gyűlöletét, 

s fogadalmát: te kicsi ország, 
el ne felejtse, aki él, 
hogy úgy született a szabadság, 
hogy pesti utcán hullt a vér. 

Szabad Magyar Rádió, 1956. október 31. 
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S I N К A I S T V Á N 

ÜDV NÉKED IFJÚSÁG 

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép, 
ki lángban és vérben születtél meg újra 
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben! 
Melyik nép írta fel mostanában nevét 
így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja? 
S mely nép beszélt így az önmaga nevében, 
mint angyal, mikor a harsonáját fújja? 
Bús igájának fájára írja hát, 
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben 
vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 

(Buda, 1956. október 26.) 

Igazság, 1956. november 1. 3. 1. 
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K A S S Á K L A J O S 

A DIKTÁTOR 

Alámerült örökre. Semmi kétség. 
Sosem volt rútabb halál 
soha engesztelhetetlenebb gyűlölet 
cserben hagyták a gyávák 
s a hízelkedők elárulták. 

Zászlók erdejéből lépett elő 
és ordított és toporzékolt vészesen 
kivégeztette, akiknek szemük volt 
kivégeztette, akiknek szájuk volt 
ki akarta folyatni 
egy egész nép vérét 

s végül is eltiportan hever 
a hóban, a vizeletben, vagy a tüzes romok alatt. 

Bűnhődött-e, ha megölte magát 
bűnös-e, aki megölte 
a hajszás nappalok 
s a rémisztő éjszakák nélkül 
szegényebb lett-e a világ? 
Nem! Nem! 

Most hasad ketté a fekete ég. 
Most fakasztja csíráját 
az új gabona. 

Irodalmi Újság, 1956. november 2. 2. 1. 
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D U T K A Á K O S 

EMBER ÉS MAGYAR 

Dutka Ákos, a hetvenöt éves, de 
costársa és barátja küldte a Magyar 
nagy szeretettel és örömmel közlünk 

örökifjú költő, Ady Endre egykori har-
Ifjúságnak ezt a verset, amelyet mi most 
is. 

Ady kérdezte sorsa éjjelén: 
Lehet-e az ember ember és magyar? 
Feleltek ti bátor, szent fiúk 
Lássuk: A világ most vélünk mit akar? 
Vagyunk egy szálig elszánt emberek 
Kiket tiporni tovább nem lehet! 
Ha kell még én is veletek halok 
Ha engedtek Ti szent fiatalok. 
Öt nap, s öt véres, szörnyű éjszaka 
A csillagokba írta szentelt nevetek. 
Köszönöm néktek drága, szent fiúk, 
hogy visszaadtátok a csüggedő hitet 
S a barrikádok húnyó szent sugarinál 
Adynak kiáltsuk szabadon ma már 
Mit az Ég falára vérrel írtatok 
Emberek vagyunk, újra magyarok. 

Magyar Ifjúság, 1956. november 3. 3. 1. 
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TISZTA BESZÉD 

— Tamási Áron nyilatkozata — 

Nyilatkozatok, híresztelések hangzanak el. Ezek gyakran elferdülnek a 
mostani vajúdásban. Elveim dolgában tehát, a személyi vonatkozásban szeret-
nék egy csepp tiszta vizet önteni a pohárba. 

Már a fegyverek zajában, október 26-án, a nemzeti forradalom történelmi 
igazsága mellett és az egységes nép hangján szóltam. Azt vallom tehát, hogy 
a magyarság egysége legyen szellemi és erkölcsi törvény. Legyen gondunk ar-
ra, hogy se a politikai életbe, se a szellemi életbe ne térjenek vissza az 
osztályjellegű harcok. Természetes, hogy érdek és színeződés dolgában társa-
dalmi rétegek között különbségek vannak. De ezek a különbségek nem ferdül-
hetnek annyira el, hogy a nemzet egységes képét megzavarják. 

A parasztság kérdésében is így gondolkozom. Tudomásul veszem, hogy két 
pártja van a parasztságnak, de társadalmilag a súlypontot a Parasztszövet-
ségben látom, mely legyen az egész parasztság anyagi és szellemi érdekképvi-
selete. Ezt a meggyőződésemet akartam kifejezni azzal is, hogy az újjáala-
kult s most a Petőfi nevét viselő pártnál vállaltam egy nem politikai, hanem 
szellemi természetű irányító szerepet. Bár nem vagyok tagja a pártnak, mégis 
hasznosnak láttam ezt megtenni. Hasznosnak azért, hogy a Petőfi Párton ke-
resztül is a parasztság érdekei a legjobb úton tudjanak érvényesülni. Termé-
szetes azonban, hogy ugyanilyen készséggel támogatok minden országos jellegű 
munkát is, mely a parasztság érdekében már folyik, vagy indulni fog. 

Mindezt úgy szeretném tenni, hogy munkám a magyar munkásság és az értel-
miség érdekeit is előbbre vigye; megalkuvás nélkül és szívemben azzal a hó-
doló buzgalommal, melyet forradalmunk ifjú hősei iránt érzek. 

Úgy hiszem, hogy az irányító testület több írója, sőt a nép minden írója 
így gondolkozik. Hitünk és szándékunk egyesüljön a népével, hogy forradalom-
hoz méltó nemzetet és európai jövőt tudjunk építeni. 

Budapest, 1956. november 1. 

Új Magyarország, 1956. november 2. 
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N É M E T H L Á S Z L Ó 

EMELKEDŐ NEMZET 

Amikor tizenhárom évvel ezelőtt a második szárszói konferencián utolszor 
találkoztam a fiatal magyar értelmiség színe-javával s tudva, hogy tán soha-
sem szólhatok többé hozzá, végigtekintettem az akkor lezáródott koron, fi-
gyelmeztettem őket, ne higgyék el, hogy ez a két magyar évtized, az azóta 
annyit emlegetett Horthy-korszak nemzeti szempontból olyan meddő és gyatra 
volt, mint a rendszer, amely nevét adta. 

Az igaz, hogy a Tanácsköztársaság bukását követő ellenforradalom elsik-
kasztotta a magyar forradalmat, a Habsburg-császár nélkül, de súlyosabb for-
mában a Habsburg-Magyarország maradványait restaurálta. A magyar nyelvet tö-
rő tengerésztiszt a kormányzói székben jelképe volt annak, ami történt. Egy 
kisképességű, anakronizmust jelentő réteg kormányozta az országot. Ennek a 
rétegnek azonban volt egy előnye, más, későbbi, szintén kisstílű és szintén 
anakronizmust jelentő rétegekkel szemben, hogy nem volt túlságosan népes s 
miután egy kicsit megszítta magát, nem avatkozott túlságosan mélyen az élet-
be, sőt bizonyos bűntudat is fejlődött ki benne, s a magyar társadalom fej-
lődését, ha nem is segítette elő, de akadályozni is csak kis mértékben tudta. 

S épp ez az ellentét, a reformokra képtelen maradi vezető réteg s alatta 
a maga életéhez bátorságot kapó társadalom döbbentett rá engem, előbb halk 
remény, azután a bizonyosság formájában, hogy a magyar a rend ellenére, a-
melybe beleszorították, emelkedő nemzet. Ez annál feltűnőbb volt, mert ugyan-
ebben az időben Európának több nagy népe — nyugaton s keleten — nívójóléte 
s új technizálódása ellenére a hanyatlás jeleit kezdte mutatni. 

Az emelkedés főképp szellemi és gazdasági téren volt szembeszökő. Mindig 
nagy honvággyal néztünk a reformkorra, a szabadságharcot megelőző évtizedek-
re; az igazság azonban az, hogy akkor közel sem volt annyi nagy írója, művé-
sze, muzsikusa, tudósa ennek a nemzetnek, mint a joggal megbélyegzett Hor-
thy-rezsim alatt. Két nagy nemzedék dolgozott egymás mellett, a viszonylagos 
szabadságot a lényeges kimondására, az elviselhető korlátozást a plasztikus 
tömörítésre használva ki. A magyar zene ebben az időben emelte a világ fölé 
az első kultúrhistóriai jelentőségű magyar nevet, a Bartókét, s az ismeret-
len nyelvébe zárt magyar irodalom ekkor támasztott reményt, hogy ugyanezt 
megismétli. 

De csaknem ugyanilyen volt a haladás gazdasági téren, ahol pedig az ál-
lam tehetetlensége szinte teljesen megakadályozta a nagyobb méretű kezdemé-
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nyezést. Különösen a kisemberek bizonyították be, hogy a magyar gazdaságilag 
is tehetséges nép. A halogatott földreform ellenére százezrek szakítottak le 
maguknak egy darabka földet, melybe szorgalmukat beleölhették, jól gazdálko-
dó kisbirtokok, kertek ezrei lepték el az országot, s nem véletlen, hogy eb-
ben az időben merült fel Kert-Magyarország terve, a szövetkezeti minőségi 
gazdaságokból felépített, okosan iparosított, kertész színvonalon álló gaz-
dáktól megművelt magyar föld látomása. Ezzel egy időben az ipari munkásság 
szakképzettsége is nőtt: a főváros körüli kertvárosokat részben az б házacs-
káik népesítették be, s nem volt vad álom többé a másik gondolat: az értel-
miségi színvonalra emelkedő munkás és paraszt nép s a néphez szító értelmi-
ség testvériesülése egy értelmiségi társadalomban. 

Ahhoz, hogy a nemzet emelkedésében igazán bízni tudjak, egy hiányzott: 
a nemzet erkölcsi és politikai érzék dolgában nem állt olyan magasan, mint 
szellemiekben. Szinte a legelemibb összetartás is hiányzott; az elért vívmá-
nyokat félő volt, könnyű lesz kicsikarni a kezéből. A megszálló német csapa-
tok rendőrei mondták, hogy egy országban sem kaptak annyi feljelentést. Még 
vége sem volt a háborúnak, s már megkezdődött a tolakodás az új pozíció-
kért: a másik magyar kiszolgáltatása a jövendő gazdáknak. Tisztelet a kivé-
teleknek, de a magyar természet nem nagy ellenkezéssel, sőt sokszor igazán 
könnyű szívvel viselte, hogy legjobbjait kiemeljék a fészekből. Annak, ami 
történt, annak a magyar sunyítás és irigység majdnem olyan mértékben volt 
oka, mint a külföldi ügynökök szolgalelkűsége. 

Az elmúlt hét azért volt óriási élmény a számomra, mert ez a néhány nap 
mutatta meg, nemcsak nekem, de az egész világnak, hogy a magyarság erkölcsi-
leg mekkorát emelkedett. Hiszen nem mondom: voltak jelek rá eddig is. Még a 
tnmlöcszerű elzártságban élő, elfeledett ember is érezte, hogy az ifjúságból 
más levegő csap felé, mint kortársai közül. De hogy a nemzet a gyötrésben és 
megaláztatásban így összeforrt, hogy diákok, munkások, katonák minden előze-
tes szervezkedés nélkül közös elszántságukkal így megszerveződhettek, a ve-
zér nélküli felkelésnek ez a csodálatos látványa meghaladta nem reményemet, 
de képzeletemet. 

Sajnos, azok közé az emberek közé tartozom, akik a természettől a ve-
szélyt látó képzeletet kapták súlyos ajándékul. A forradalom vidéken ért. A 
sok éven át tartó rettegés, az aránytalan munka, az erkölcsi nyomás börtön 
nélkül is összeroppantott. Harmadéve beteg vagyok s az utolsó hét, egy iz-
galmas bemutató még rontott az állapotomon. A forradalom előtti nap azzal 
az elhatározással utaztam vidékre, hogy kiadatlan kézirataim rendezésének 
élek, s nem térek többé vissza a fővárosba. Egy napig tartott a nyugalom. 
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A rettenetes aggodalom órái után csak egy éjszakát birkóztam az örömömmel; 
azóta már csak a felelősség szorítását érzem. 

Az utolsó ötven év magyar szellemi fejlődése világosan megírta a célo-
kat, melyek felé egy magyar forradalom esetén törekednünk kell. De az utóbbi 
évtized gazdái tudták, miért irtják a könyveinket. Ezt a magyar eszmevilágot 
kevesen ismerik, s most őrájuk, a kevesekre vár, hogy a nagyszerű lökést, 
melyet a nemzet eltökéltsége adott, ne engedjék félresiklani. 

Még csak annyit láttam, amennyit a rádió s a vidéki események látni en-
gedtek, s már ott állt előttem a veszély: a közeli, hogy a nemzet szent fel-
indulásában a bosszúvágy sugalmazóira hallgatva, olyasmit talál elkövetni, 
amit nem lehet többé jóvátenni, s a kissé távolibb: hogy mialatt a fegyvert 
fogott nép figyelme a szovjet csapatok kivonása felé fordul, az új pozíciók 
felé csörtető emberek, akik régi fényük visszatérését várják, megfelelő had-
állást foglalnak el s a forradalomból ellenforradalmat, 1956 magyar szabad-
ságharcából holmi 1920-as kurzust csinálnak. 

Kinek kell ezt megakadályozni, ha nem nekünk, akik látjuk, hogy mit le-
het itt elveszíteni. Az alól, hogy szóljunk, felmentést csak a halál, vagy 
még az sem adhat. Az első alkalmi autóval én is Pestre jöttem, s szobámba 
zárkózva ideültem, mint valami gépfegyver, az írógép mögé, hogy amíg bírom, 
kattogtassam. Gépem mellől arra a fiatal lányra gondolok, akinek a hírek 
szerint a Kálvin téri ház tetején valamennyi férfitársát kilőtték, s б to-
vább jártatta a fegyvert, amíg csak fiatal feje is oldalt nem konyult. Nem 
tudom, pontosan így történt-e, de az én szívemben ez a lány most a múzsa, 
б írta a ház tetejéről: "Rajta, öreg hullajelölt! Ha én odaadtam a szép ifjú 
életem, mi az neked, szegény emberi maradvány, a magadét megtenni." 

Irodalmi Újság, 1956. november 2. 
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D É R Y T I B O R 

BARÁTAIM, 

nehezen szántam magam arra, hogy megszólaljak. Amikor az első puskalövés el-
hangzott, kiszaladt a fejemből a vér: ezért te is felelős vagy. Beszéltél, 
lázítottál: hogy fogsz elszámolni a halottakkal? Az utcán szaporodtak a te-
metésre váró holttestek: menj ki és fogd le a gyilkolok kezét! Én nem tudom 
egyszerűen tudomásul venni, hogy forradalom nincs véráldozat nélkül. Minden 
elhangzott puskalövés után félig eszelősen azt éreztem, hogy én nyomtam meg 
a ravaszt. Hiszek az emberi lelkiismeretben s a vádlottak padjára ültettem 
magam. 

Barátaim, vállalom a felelősséget. Boldog és büszke vagyok, hogy irótár-
saimmal együtt, mesterségünknél fogva első hallói és leírói lehettünk a nem-
zet szavának. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma egyúttal az 
első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem e-
gyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították 
és hajtották végre, hanem a népakarat. Iszonyodva ébredek rá, amit hosszú é-
vek óta csak homályosan éreztünk, sejtettünk, amiről csak félszavakat tud-
tunk mondani, a csontom velejéig megrendülve csak most tudom lemérni, milyen 
halálosan kegyetlen volt az a nyomás, amely a népre nehezedett, hogy ilyen 
egységesen felelt rá, egyetemleges egészében, puszta kézzel a tankok ellen. 
A suhancok forradalma, mondták! Mától kezdve a "suhanc" szó szent előttem. 
Évek óta kétségbeesve figyeltem a magyar ifjúságot: ájultan hallgatott. Ok-
tóber 23-án felállt és helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és 
tisztelettel megemelem a kalapomat előtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és 
reméltem: 48 ifjúsága után most támadt a hazának egy 56-os ifjúsága is. 

Elsősorban őhozzájuk szólok, mert ma az б kezükben van a forradalom sor-
sa. Öreg vagyok, 62 éves múltam, két bukott forradalomban vettem részt. 45-
ben azt hittem, hogy munkások, parasztok, mindannyian, akik a nemzetek kívül 
rekedtünk, új hazára lelünk, üe tíz év alatt lépésről lépésre kilopták tal-
punk alól az országot. Azt hittük, a szocializmust fogjuk megépíthetni s e-
helyett vérből és hazugságból rakott börtönfalak közé zártak. Felelősnek ér-
zem magam azért is, hogy későn nyílt ki a szemem. S hogy amikor kinyílt, nem 
tudtam szavamat vagy hallgatásomat úgy felerősíteni, hogy mindenki értsen 
belőle. De egy mentségünk van, magyar íróknak: ha későn is, de mindenkinél 
korábban kezdtük el a nyílt harcot a zsarnokság ellen. 
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Barátaim, ha szavaimnak van valami hitele, hallgassatok meg: óvjátok meg 
a forradalmat! Olyan méltósága volt eddig, amilyet csak az igazság adhat esz-
mének, embernek. Egy dologra figyeljünk most: nem a bosszú órája ütött, ha-
nem az igazságtevésé. Aki bűnös volt, azt bíróság elé kell állítani. De a 
tévedőket ne kínozzátok, mert ne feledjük el, hogy százezren tévedtek, mert 
megtévesztették őket. 

A forradalom győzött, de ha nem adunk neki időt, hogy erőre kapjon, újra 
elbukhat. El is sikkaszthatják azok, akiknek érdekük. Fogjunk össze: egy ha-
zánk van s egy életünk. Ha szavamnak van hitele: fogjunk össze, ne egymás 
ellen hadakozzunk! Bízzunk a nép erejében és tisztességében. 

Ne folyjon több vér! 
Tisztelet a halottaknak. 

Irodalmi Újság, 1956. november 2. 
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F Ü S T M I L Á N 

EMLÉKBESZÉD THUKYDIDÉSZ MODORÁBAN AZ ELESETT HŐSÜK SÍRJA FELETT 

Barátaim, annyi szenvedésben és új nagy reménységben társaim, hallgassa-
tok reám. E hősöket, akik itt feküsznek némán, fennkölt lelkük elszántságá-
tól még mindig összeszorított szájjal, e hősöket sok mindenért siratja és 
magasztalja most e nagy világ. Dicsérik mindenekelőtt páratlan, soha el nem 
képzelt bátorságukat, amellyel ennek az egész nagyvilágnak példát mutattak, 
hogy az ilyen szegény kis ország hő fiainak mint kell szeretniük a szabadsá-
got és hazát, de példát mutattak kitartásban és erőben is, vagyis tüzük nem 
volt szalmaláng — ők nem futamodtak meg a harckocsik és ágyúk dübörgése e-
161, ők gyengéd, fiatal mellükkel állva maradtak a vas előtt, küzdöttek utol-
só percükig és meghaltak. Mindebben a dicséretben és gyászban megtört szí-
vemmel én is osztozom. Magam is lehajlok hozzájuk, mint ti, hogy könnyeimmel 
árasszam el sápadt, fiatal arcukat, és immár, sajnos, örökre önfeledt szívü-
ket. De nemcsak ennyi a mondanivalóm most. Megfáradt öreg vagyok, sok min-
dent láttam hosszú életem során, de ilyet még soha. S ezt a csodálkozásomat 
akarom itt elétek terjeszteni, Barátaim. 

Arról a soha nem látott fegyelemről akarok szólani, amely ebben a forra-
dalomban megnyilvánult. S ez a fegyelem nemcsak abban mutatkozott meg, hogy 
rablás sehol sem történt — közismert tény, hogy a kirakatok betört üvegab-
lakai mögül senki se lopkodta ki az árut, s már maga ez a körülmény is min-
den elismerésünket megérdemelné, de még csak nem is ebből áll az a csoda, 
amely engem létem alapjaiban olyannyira megrázott s amelynek emlékét a sírom-
ba is el akarom vinni magammal. A politikai meggondoltság és okosság, a po-
litikai mérséklet, valamint a forradalmároknak embertársaik iránt való szol-
gálatkészsége és szívbéli jóakarata volt az a csoda, amely újra feltámasztot-
ta szívemben minden szeretetemet honfitársaim iránt. 

Mert ezek a fiúk és ez az egész nép nem nagybirtokosok után kiáltozott, 
nem papi domíniumok után, nem vagyonokat akart harácsolni magának, nem egy 
megunt dinasztia here főhercegeit akarta visszakiáltani ide, nem a főnemese-
it reklamálta... ebben a tisztes és tiszta és fegyelmezett, tehát gyönyörű 
forradalomban egyetlen önző vagy fasiszta hang nem hallatszott. S ez az, ami-
re én büszke vagyok, amit nem akarok többé elfelejteni. Őh, bizony ez anyagi 
szempontból szerény-igényű forradalom volt, sírnivalóan szerény s amellett 
magasztos, mert anyagiakban csak a szerény megélhetésért küzdött s amellett 
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a lélek legfontosabb javaiért — s melyek azok? Az igazi demokrácia és igazi 
szabadság. 

Vagyis nyíltan ki kell hát mondanom a szót, hogy ez a forradalom volta-
képp le sem tért a legjobb értelemben vett szocializmus útjáról. Fegyelme-
zettsége olyan volt, mint a legjobb akaratú és legjobban képzett munkásoké. 
Tudatos volt, okos és határozott. Elrablott életét követelte vissza és embe-
ri méltóságát. És nem ragadtatta el magát a méltóságteljes szerénység és 
mérséklet útjairól. És minden túltengést elnyomott és semmiféle szélsőséget 
szóhoz sem engedett. S ez az, barátaim, amin, ha jól meggondoljátok, velem 
együtt könnyet ejthettek valahányan. 

Illetve, most látom csak, mindez még nem is elég ahhoz, hogy lélekálla-
potomat e nagy eseményekkel kapcsolatban jellemezzem. Azt a vallomást kell 
itt tennem nindenekelőtt, hogy én már-már nem is nagyon bíztam e nemzet 
életerejében. Megtört, fáradt, agyongyötört nép ez — gondomtam magamban. 
És ez a hiedelmem nem is mai keletű. 

Közel harminc éve annak, hogy Németországban egy igen magas rangú úrral 
beszélgettem egy délután. Nem volt nagyon okos ember, de történelmi tájéko-
zottsága nagy volt. Ez a nagy úr akkor így szólt hozzám: 

— Minden olyan nép, amely sokáig élt rabigában, jellemileg végül is el-
fajzik. Nézze meg a lengyel és magyar főrendeket, nem hazaáruló volt-e leg-
nagyobb részük és évszázadok óta? Nem a bécsi és egyéb udvarok körül setten-
kedtek, szorgoskodtak, nem úgy van-e, hogy felcserélték anyanyelvüket, hogy 
nagyúri haszonért, földbirtokokért, méltóságokért árulták el hazájukat, sze-
gény nemzetük mindennemű szabadságtörekvését? 

És milyen vitézkötésesek, heje-huja hencegők! Egy magyar báró nagyobbat 
fúj magából idekinn, mint a mi nagyhercegeink. És van-e maradibb, csökönyö-
sebb, gőgösebb és kegyetlenebb a rabszolgatartó lengyel nemességnél? 

Ilyeneket mondott s nekem azt kellett hinnem, hogy igaza van. S mindez 
utóbbi időkig azt mondtam magamnak, hogy igen, az én szegény népem jellemi-
leg csakugyan végleg megtört az évszázados mindenféle lealázottságban. Min-
denbe belenyugszik б már, mindennek behódol, mélyebben ember már le nem hajt-
hatja fejét, mint az én szegény, agyongyötört magyar népem. És hányszor sír-
tam el emiatt is öregségem könnyeit. A tatár, a török, a német, aztán megint 
csak a német — hogy is maradhat meg ez az árva kis nép a Duna és Tisza ál-
dott és átkozott közén, amely úgy látszik, minden szomszédos hatalom érdeke-
inek oly kecsegtető és csábító mezeje? Hogy is menthetné létét másként, mint 
hogy hízeleg, alázkodik, mindenbe belenyugszik, s mindenkor túlteljesíti azt, 
amit a hatalmak követelnek tőle? 
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Ezt gondoltam mindeddig, de most megalázottságomból felemelem végre a 
fejem és másképpen beszélek. Mert e lengyelek, óh a lengyelek is, amit már 
sose hittem volna róluk, ők is a szabadságszeretet olyan lángcsóváit vetet-
ték ki magukból, hogy megállt az emberben a szív, hogy ki akart szakadni be-
lőle a lélek... Hát még a mieink! 

E drága halottak életüket áldozták azért, ami az embernek legnagyobb 
kincse: hazájukért és szabadságukért. És mi, megmaradottak életünket akarjuk 
áldozni azért, hogy az б ideáljaikat végleg valóra váltsuk. Én öreg életemet 
szívesen dobom oda érte, s ti, fiatalabbak, a könnyeiteken látom, nem akar-
tok mögöttem maradni. 

S mármost mégiscsak hogy történhetett ez a csoda, hogy e két, századok 
óta szenvedő nép egyszerre ily erőre kapott,a vulkánok erejére, s az üstökö-
sök fényével tündökölt? Nem tudok erre más magyarázatot, mint azt, hogy ez a 
drága ifjúság úgy ott, mint itt, nem főurak elkényeztetett gyermekeiből állt 
össze, nem is a pöffeszkedésre, gyűlölködésre mindenkor kész dzsentri-gyere-
kekből, hanem a nép viszontagságokhoz szokott gyermekeiből, a mai egyetemi 
ifjúságból. Paraszti, munkás és polgári családokból származó diákok ők, akik 
a tisztaságnak, becsületnek, az emberiességnek és jóságnak ezt a legszebb 
forradalmát csinálták Magyarországon a munkásokkal és a népi katonasággal 
összefogva. 

És én most arra kérlek benneteket, véssétek szívetekbe és elmétekbe, hogy 
ez így történt, s miután könnyeitekkel már megöntöztétek e sírokat és őszi 
lombokkal is beborítottátok, vagyis a gyászoló szív parancsainak eleget tet-
tetek, menjetek most némiképp megenyhült szívvel haza. 

S majd meglátjuk, hogy mi lesz. 

Irodalmi Újság, 1956. november 2. 
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S Z A B Ó L Ő R I N C 

IMA A JÖVÓÉRT 

Magyar szabadságunk visszavívása (melyhez hasonló fordulat talán csak az 
a régi felszabadulás lehetett, a török hódoltság alól), szülővárosomban, 
Miskolcon ért, egy irodalmi est után. Délelőtt itt, Budapesten, még láttam 
szobrát a nagy bálványnak — akivel szemben tárgyilagos ítélkezésre bizonyá-
ra csak hosszú-hosszú évtizedek múltán lesz képes a háborgó szív és a tilta-
kozó értelem — és tizenkét órával később, vacsora közben, már ledöntésének 
hírét hozták az izzó telefondrótok. 

Két napig ott, Miskolcon, mint egy óriási ciklon központi szélcsendjé-
ben — akkor még zavartalan szélcsendjében — éltünk, onnan nézve az örvény 
köröttünk forgó, fenyegető és omló falait, onnan sóvárogva, majd sietve 
vissza, mihelyt lehetett, a harcoló Budapestre. Nem akarom elhallgatni, hogy 
ezt a relatív akkori nyugalmat s a feltámadásnak ott is elemi erővel kitörő 
jeleit és tetteit a bányavidék magyar munkásságának és három egyesitett me-
gye — politikailag tőlem idegen, de — idejekorán felocsúdott magyar veze-
tésének köszönhette szülővárosom. 

Azóta naponként, óránként haladt felettünk a történelem. Többnyire ingó 
árnyékát sejtettük csupán. Komor képei és hangjai még a lelkünkben. De Ma-
gyarország elérte a hihetetlent: felszabadult! Fel a föld és a nép, melynek 
erejét csak apáink vérét és véres zászlait idézve emlegettük nemzeti imánk-
ban! Azt a vért most a fiainkéval együtt kell ízlelnünk szabadságszomjú 
ínyünkön; azoknak a zászlóknak a csattogását lelkünkben ezentúl együtt kell 
hallanunk az elmúlt nyolc nap piros—fehér—zöld repesésével. 

Magyarország felszabadult. Hadd kérdezzem azonban, magamtól és minden-
kitől: igazán felszabadult-e?! Felszabadult-e a további lidércnyomás lehe-
tőségétől, felszabadult-e a megismétlődés veszélyétől? És még valamitől! 
Amit a magyarság most művelt, azt nyolc napon át lángoló glóriaként csavarta 
maga körül a földgolyó, glóriaként, melyben soha ki nem hűl a visszanyert 
tisztelet, a szeretet és a csodálat. Sehol a szabad világban. Sőt talán még 
másutt sem. Nem szabad csökkentenünk ezt a fényt, nem szabad ezt a ragyo-
gást. Ész, erő, készenlét és minden szent akarat fogjon most össze és őriz-
ze és emelje végső diadalra benne céljainkat, az igazság, az okosság, az 
emberiesség, a nemes hagyományok és az életképes haladás munkálását abban a 
— semmi harcnál nem kisebb — másik feladatban, ami most következik, az új, 
az igazi országépítésben. 
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Nem minden rossz, amit az elmúlt szerencsétlen tizenkét év akart. Nem 
csírájában minden — ezt ne felejtsük. De még százszorta, még ezerszerte ke-
vésbé felejtsük a rosszat, amit csinált és amit tervezett. A konok kegyet-
lenséget, a jog, igazság és a szellem bitang tiprását, az egész poklot, me-
lyet halálos betegségként próbált az eleven élet gazdagságába beleépíteni az 
életképtelen teoretizmus. Tanulságképpen se felejtsük a fájdalmat, a fájda-
lom növelését, mint kormányzati eszközt! Akként is fel kell szabadulnunk, 
hogy megmentsük magunkat és jövőnket az elmúlt tizenkét év bűneinek ismét-
lődésétől és ismétlésétől. 

Sok jóvátennivaló vár még ránk, sok becsületes igazságtétel, aminek 
szüksége csak ezután fog kiderülni. S ami nélkül nem nyugodhatnak meg igazán 
a lelkek. 

Magyarországot a fiai, a szenvedése és kétségbeesése szabadították fel. 
Váltsa meg most a szent munka és valami hasonlata a mennyei igazságnak a 
földön. 

Budapest, 1956. október 31. 

Irodalmi Újság, 1956. november 2. 
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T A M Á S I Á R O N 

MAGYAR FOHÁSZ 

Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az 
emberi Géniusz üzenete, mely nemzeti hőseink példáit emeli elénk és költőink 
fénylő szavait idézi. 

Nincs módunk kitérni a hűség elől. 
Tizenegy éve élünk őrhelyünkön: ezen a földön; szomjazva az emberi és a 

nemzeti lét igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület után, de szomjú-
ságunkban itthon a hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig vegyes 
főzetekkel kábított minket. Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás 
után, emberi és nemzeti létünkben tehettünk-e mást, mint amit tettünk? 

Magunk főztünk enyhítő és éltető italt magunknak. A kor, melyben élünk, 
s amelynek ablakán a jövőbe nézünk, vért csordított ebbe az italba. Örök in-
telem ez, mely egyformán szól nekünk magunknak és a világnak. Minket arra 
int, hogy a kor forradalmát magunknak kellett volna végbevinnünk. Mivel nem 
ezt tettük, hanem ajándékba fogadtuk el, olyan esztendők rakódtak történel-
münkre, amelyek hagyományainkat elferdíteni törekedtek, természetünket gúzs-
ba kötötték és jövendőnk felől kétségekkel kínoztak. Ebben a hamis és igaz-
talan állapotban a nép nem találhatta meg nyugodalmát, és alkotó erejét béna-
ság fenyegette. 

Ezért kellett megtörténnie annak, ami történik. 
A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, 

a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az 
emberi lét méltósága fölött. A hatalmak, melyek a maguk rendszerében élni 
jónak és helyesnek látják, adják meg nekünk a lehetőséget, hogy mi is a ma-
gunk emberi és nemzeti formánkban élhessünk. Ez a forma nem más és nem is 
lesz más, mint a társadalmi demokrácia és a nemzeti függetlenség formája. 
Ezt a formát, kormányzás dolgában, egy nemzeti kormány tudná a nép akaratá-
val megtölteni; a művelődés szellemével pedig a magyar léleknek azok a mes-
terei, akik az elmúlt évtized alatt is a nép hűségében éltek. 

Szenvedő lélekkel áhítjuk, hogy a rontó harcok megszűnjenek, s kérjük az 
emberi bölcsesség szellemét, hogy a harcok küzdőit igazságtalan ítélet ne érje. 

Méltó életünkért szóban és cselekedetekben a történelemhez fohászkodunk. 
Fohászkodunk mindnyájan, munkások, parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt 
álmodó költők, akik mind és mindig rendületlenül hívei vagyunk hazánknak. 
Budapest, 1956. október 26. 
Irodalmi Újság, 1956. november 2. „.,-



Ö R K É N Y I S T V Á N 

FOHÁSZ BUDAPESTÉRT 

Ki itt születtem és mégis ócsároltalak, ki szerettelek és mégsem ismer-
telek, bocsáss meg tévelygő fiadnak, dicső városom, Budapest! 

Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, 
egy város a városok között. Jártam köveiden és elhittem, hogy a kövezet köz-
lekedésre való. Ültem a villamosokon és azt hittem, hogy a villamos utazásra 
szolgál. Számos házadban megfordultam és azt hittem, hogy e falak közt élni, 
enni, inni, lakni lehet csak... Nem tudtam, hogy ezek a falak lőrések, e 
villamosokból barrikádokat lehet rakni, s ezeken az utcákon rohamra indulni, 
harcolni és győzni is lehet! 

A kerek világon, minden térképen és glóbuszon, ma átírják a nevedet, Bu-
dapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hő-
siesség. Budapest, minden nyelvén a világnak azt jelenti: hűség, önfeláldo-
zás, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja: 
légy te is olyan, mint Budapest. 

Kívánom én is: légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke 
és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csil-
lagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj 
meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. 
Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest; és tedd, hogy mi, méltatlan fi-
aid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsőség-
ben, szabadság fővárosa, Budapest! 

Igazság, 1956. november 2. 3. 1. 
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Z S A Ü Á N Y I O S Z K Á R 

SHAKESPEARE MINT AZ AMERIKAI KÉMELHÁRITG TISZTJE 

Ha nem lenne annyira tragikus, nevetni kellene, milyen eszközökkel és 
"bizonyítékok" alapján fogott le az ÁVH költőket, írókat, politikusokat. Fa-
ludy György, az ismert Villon-fordító és költő személye is régóta szálka 
volt Rákosiék előtt. Ezért kiadták az ÁVH-nak a parancsot, hogy Faludy ellen 
vádat kell szerkeszteni. 

A kihallgatásnál Faludy, aki évtizedek óta részt vett a munkásmozgalom-
ban és ismerte az ÁVH módszereit, tudta, hogy két eset van náluk, vagy vall 
valaki, vagy összetörik, a kihallgatásnál azonnal így szólt: 

— Kérem, vegyenek fel jegyzőkönyvet, vallani akarok. 
Ezzel elmondta, hogy 1941-ben, amikor New York-ban élt, a szállodában 

felkereste Edgar Allan Poe, William Shakespeare és William Blake, "az ameri-
kai kémelhárító tisztjei" és beszervezték, hogy Magyarországon az imperia-
listáknak kémkedjen. Azóta küldi Allan Edgar Poe, Shakespeare és Blake kém-
elhárító tiszteknek a jelentéseket. 

Faludy György legnagyobb hőstette a kihallgatás alkalmával az volt, hogy 
nem nevette el magát. 

Az ÁVH tisztjei halálos komolyan felvették a jegyzőkönyvet. Egyikük ugyan 
megjegyezte, hogy ez a Faludy már azért is verést érdemelne, mert ilyen ne-
hezen leírható nevű amerikai tisztekkel állt összeköttetésben, de végül alá-
íratták vele a vallomást. 

Ennek alapján az ÁVH zsoldjában álló ügyész megszerkesztette a vádiratot, 
melyben szó szerint átvette Faludy vallomását, és a szintén ÁVH-zsoldban álló 
"független" magyar bíróság Faludy György költőt 15 évi börtönre ítélte... 

Igazság, 1956. november 2. 3. 1. 
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S Z I L V Á S I L A J O S 

NE LINCSELJ! GONDOLKOZZ! TÉGY KÜLÖNBSÉGET! 

Gyűlöltük a fasizmust, akármilyen színre festette magát; gyűlöltük a 
hitleri banditákat, akik az ártatlan zsidókkal együtt meggyilkolták a nemzet 
olyan nagy hősét is, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre. Gyűlöltük és gyűlöljük a 
vörös fasizmust, amelynek rákosista—sztálinista—pétergáborista—farkasista 
vagy akármilyen direkció alatt működő kopói a legjobb magyar hazafiakat jut-
tatták bitóra, börtönbe, kergették öngyilkosságba, tették fizikailag vagy 
szellemileg ronccsá. Gyűlöljük a sötétben meglapuló különféle fasisztákat, 
akik — felhasználva a forradalmi viharral együtt járó zavarokat — a nemze-
tet, a népet tisztító tűz felett akarják sütögetni a maguk önös pecsenyéjét. 

Nehéz szétválasztani a jogos népharagot a felkelt sokaságba magukat be-
fészkelő huligán elemektől. De szét kell választanunk e kettőt, ki kell ráz-
ni a forradalom rostáján a tiszta búzából az ocsút. 

Tegnap lincseltek a városban. A falakon ragaszok jelentek meg ilyesféle 
szövegekkel: le a kommunistákkal, le a párttagokkal, irtsátok ki a kommunis-
tákat. Az utcán vonuló tömeg mellé odalapulnak sötét figurák és suttogva 
közlik, rá-rámutatva egyik vagy másik házra: itt egy nagy kommunista lakik. 
Aztán a tömeg vagy hallgat rájuk, vagy nem... 

A tiszta emberi észre, a józan gondolatra apellálunk! Gondolkozásra szó-
lítunk fel benneteket, emberek! Úgy érezzük, hogy az Igazságnak, amely az 
első és legnehezebb óráktól a felkelt nép mellett állt, ávós fegyverekkel 
dacolva is harsogta az igazat, védte a forradalmat, terjesztette a felkelő 
szabadságharcosok igazát, megszerezte a jogot arra, hogy most gondolkodásra 
és még egyszer gondolkodásra szólítson fel minden igaz forradalmárt. 

Mindenekelőtt emlékeztetnünk kell! Emlékeztetnünk arra, hogy a legnehe-
zebb időkben, a legvadabb terror közepette is akadtak olyanok a pártban, a-
kik — vállalva a veszélyt, bajba döntve saját magukat, kockáztatva nemcsak 
a saját, de családjuk biztonságát is — kiálltak a nyilvánosság elé, lelep-
lezték a nép ellenségeit, lett légyenek azok a párt legfelsőbb vezetői is. 
Ezeket az embereket nemcsak a pártból zárták ki, de állásukból is kirúgták, 
sőt börtönbe is vetették. Ök indították el azt az erjedési folyamatot, a-
melynek első eredménye Rákosi bukása lett, további fejleménye pedig az, hogy 
a felkelők soraiban, a fegyvertűzben ott hasaltak a küzdő fiatalság mellett 
és között párttagok is! Erről nem szabad elfeledkezni! 
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És emlékezzünk az 1944—45-ös ostrom napjaira, a nyilas időkre. A légó-
parancsnokokra, akik szintén suttogva vitték a magyar szabadság és függet-
lenség híveinek, meg a bujkáló zsidóknak a nyakára a nyilas brávókat. Elég 
volt annyit mondani: ez zsidóbarát, ez az angol rádiót hallgatja, ez meg va-
lamelyik ellenzéki párt tagja... Emlékeztek rá? És emlékeztek-e azokra, akik 
munkásokat vitettek el a bérkaszárnyákból, csupán azért, mert szociáldemok-
raták voltak, vagy egyszerűen szakszervezeti tagok? A forradalom vámszedői 
ismét jelentkeznek. A fegyverdörgés napjaiban ők lapultak legjobban a lakás 
mélyén, vagy a pincében, de most újra előbújtak és suttogtak: ebben a lakás-
ban egy vörös lakik... 

Ismerjétek fel a bujtogatókat! A forradalom és ők — tűz és víz! 
Mi azt valljuk: bűnhődjön mindenki, aki bűnös! Bűnhődjenek az ÁVH besú-

gói, bűnhődjenek mindazok az ÁVH-sok, akik családokat tettek tönkre és meg-
teremtették a félelem világát! Bűnhődjenek azok a funkcionáriusok, akik el-
árulták a népet és a nemzet java helyett romlását segítették elő. Bűnhődje-
nek! Bűnhődjenek, de a forradalmi nép törvényszékei előtt, a nagy múltú ma-
gyar jog szellemében! 

A forradalom a rendért és a törvény uralmáért, ezért a szabadságért rob-
bant ki. Lines bíró és az ÁVH-s hóhérok gyilkosságai ugyanazon a táptalajon 
élnek. A magyar forradalom igaz hívei éppúgy elítélik a lincset, mint elí-
télték és elsöpörték a rákosista—ávéhás fasizmust. 

Minden bűnöst a törvény elé! — ez a forradalom parancsa. Az utca nem 
törvényszék! Leplezzétek le a múlt bűnöseit, adjátok át őket a karhatalom-
nak, és lökjétek ki magatok közül a lincsre uszítókat! 

Saját magatok biztonságát, a forradalom nyugodt napjainak, az alkotó 
élet kivirágzásának alapját teremtitek meg ezzel! 

Igazság, 1956. november 2. 
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VERES PÉTER NYILATKOZATA A SVÁJCI RÁDIÓNAK 

Veres Péter, a Magyar írószövetség elnöke nyilatkozott a svájci rádió-
nak. Arra a kérdésre, hogy miként látja most Magyarország helyzetét, élmon-
dotta, hogy ez most már nemcsak a magyar néptől függ, hanem az egész emberi-
ségtől. Ezért is fordultunk az ENSZ útján a világ népeihez, s kértük segít-
ségüket, hogy segítsenek megteremteni nekünk a valóban független, semleges 
Magyarországot. 

A magyar írók további feladatairól Veres Péter azt mondta: hogyha a nép 
akarata a szabad választásokon megnyilvánul, akkor véleménye szerint az írók-
nak nem olyan módon kell a politikai harcot vívniok, mint eddig, hanem műve-
ikkel kell tanúságot tenniök. 

Olyan kérdés is elhangzott, hogy Veres Péternek készül-e valamilyen 
könyve a magyar parasztság életéről, sorsáról? 

— 1948-ban megírtam a Paraszti jövendőt — felelte Veres Péter — , amely 
jóformán nem is került a nyilvánosság elé. Ebben a könyvben kifejtettem vé-
leményemet és nézeteimet a magyar parasztság legfontosabb kérdéseiről. 

Új Magyarország, 1956. november 2. 

A MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK NYILATKOZATA 

Nemzeti forradalmunk, szabadságunk és függetlenségünk kivívásának leg-
nagyobb erénye az erkölcsi tisztaság. 

A magyar írók kivették részüket a forradalom előkészítéséből. Kötelessé-
gük, hogy őrködjenek a forradalom tisztaságán is. 

Követelik, hogy vonják felelősségre mindazokat, akik a nép ellen vétkez-
tek. Ugyanilyen határozottsággal követelik azt is, hogy a bűnösök a szabad 
magyar bíróság előtt feleljenek. A nép ne az utcán ítélkezzék, hanem a tár-
gyalóteremben! 

Felszólítunk mindenkit, hogy a vétkeseket bántatlanul adják át a nemzet-
őrség vagy a honvédség járőreinek. A személyi bosszú méltatlan hozzánk. Meg-
győződésünk, hogy a magyar nép ebben is egyetért íróival. 

A világ szeme rajtunk. Csodálja forradalmunk tisztaságát. Ne essék rajta 
folt! 
Budapest, 1956. november 1. 

A Magyar írók Szövetsége 
Irodalmi Újság, 1956. november 2. 
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MEGALAKULT AZ ÍRÓSZÖVETSÉG FORRADALMI BIZOTTSÁGA 

A ma délelőtti rendkívüli közgyűlésen az írószövetség tagjainak többsége 
megjelent. 

Az írószövetség elnöksége átalakult forradalmi bizottsággá. A bizottság-
ba a régi elnökség tagjain kívül beválasztottak még hat írót, Sinka Istvánt, 
Rónay Györgyöt, Keresztury Dezsőt, Lakatos Istvánt, Kodolányi Jánost és Féja 
Gézát. 

Az egységes szellemben lezajlott közgyűlésen többek között hozzászólt 
Féja Géza. Hangsúlyozta, hogy szűnjék meg az írószövetségen belül a széthú-
zás. Ók, akiknek valóban okuk lenne erre, kérik ezt. 

Ottlik Géza arról beszélt, hogy ha a Szovjetunió árulást követne el és 
megtámadná hazánkat, az íróknak kötelessége lesz "vijjogva" figyelmeztetni 
az embereket. 

Az írószövetség közgyűlése az Értelmiségi Forradalmi Tanács felhívásához 
csatlakozva táviratozott a Béke Világtanácshoz. Kérte a Békebizottság tagja-
it, hogy a legrövidebb időn belül üljenek össze Bécsben és foglalkozzanak a 
magyar forradalom eseményeivel. 

Végül is megállapodtak abban, hogy fel kell hívni a munkásokat és értel-
miségieket: kezdjenek minél előbb munkához. Leszögezték, hogy egységesen ki-
állnak Nagy Imre kabinetje mellett. 

Valóság, 1956. november 3. 
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N É M E T H L Á S Z L Ó 

PÁRTOK ÉS EGYSÉG 

A nemzet ilyen óriási megmozdulása után természetes, hogy ót magát kell 
megkérdezni, hogy képzeli el a jövőjét. Ennek a megkérdezésnek a legmegbíz-
hatóbb módja a választás, a pártprogramoknak a nemzet elé bocsátása. Első 
lépés erre, úgy mondják, csak az 1948-ban felbomlott pártok feltámasztása 
lehet. 

Én azt hiszem, kül- és belpolitikai okból is jobb lett volna, ha néhány 
hetet még várhattunk volna, de ha a nemzet élni akar visszaszerzett jogával 
és kikényszerítette, vigyázzunk, hogy minél több jó és minél kevesebb rossz 
származzék belőle. Végzetes tévedés lenne, ha a feltámasztott pártokkal, nem 
kívánt kísértetjárásként az akkori pártélet szelleme is visszatérne. 

Nem vádolni akarok. Senki sem látja tisztábban a mentségeket. Olyan mód-
szerekkel álltunk szemben, amelyekre a magyarság tapasztalatánál fogva nem 
volt felkészülve. Akiket ez a módszer jellemükben felőrölt, vagy hibás lépé-
sekre kényszerített, inkább szánnivalók, s amennyiben értékeik vannak, azt 
szeretnénk a nemzeti munkának megmenteni. Amit mondani akarok: hogy ezek a 
feltámadt pártok voltaképpen csak új pártok szervező helyei lehetnek, ame-
lyekben mi régiek, már akik politizáltak közöttünk, fokról fokra a forradalom-
csináló s abban megtisztult fiataloknak adjuk át a helyet. 

Van azonban ennek a sokpártrendszernek nagyobb veszélye is, mint a haj-
dani pártok tülekedésének, kicsinyességeinek feltámadása, a meggyűlölt rend-
szerrel együtt széttépheti azt a szocializmust is, amelyről fiatalon álmod-
tunk, s amelyhez a letűnt rendszer bűnei között is ragaszkodtunk. Három dol-
got kell itt mindenkinek meggondolnia: 

1. Hogy Magyarország az elmúlt évtizedben elég messze haladt a szocia-
lizmus útján, voltaképpen szocialista állammá lett. Ezt a helyzetet a régi 
rend lerombolásának a vágyában számba nem venni olyan óriási botlás lenne, 
amilyen a kommunistáké volt, akik a magyar gazdasági élet, főként a mezőgaz-
daság valóságos állapotát, magasabb fejlettségét számba nem véve, oda rom-
bolták, ahol az orosz állt az októberi forradalom előtt, csakhogy a lenini 
menetrend szerint láthassanak a felépítéséhez. Intézkedéseinkben a mostani 
állapotokból kell kiindulni, eltökélve, hogy ami vívmány, vagy kis változta-
tással vívmánnyá alakítható, azt megtartsuk, s megfelelő irányban továbbfej-
lesszük. 

252 



2. De ha a helyzet nem is parancsolná, a magyar nép klasszikus művekben 
testet öltött vágya is azt diktálja, hogy a szocializmus elvéhez ragaszkod-
junk. Nem ismerek olyan magyar írót, gondolkozót, aki a szocializmusnak el-
lensége lett volna. A vita inkább akörül volt, hogy szocializmusunk a kül-
földi patronok hű másolása legyen-e vagy az általános elveknek a magyar ter-
mészethez, gazdasági helyzethez idomuló alkalmazása. A vita most eldőlt, el-
döntötte a meg nem kérdezett nemzet. De a döntés nem a szocializmus, csak 
annak tőlünk idegen formája ellen történt. 

3. Végül az sem közömbös, hogy a szocializmus vállalásával vagy elveté-
sével mit nyerünk s vesztünk a világban. Ebben a pillanatban hallgattam vé-
gig a magyar semlegességi nyilatkozatot. Ki nem helyesli, hogy a magyarság 
semmiféle hatalmi csoportosulásban részt ne vegyen? Azonban épp ezzel önkén-
telen kapcsolatba kerültünk az államoknak azzal az egyre növő, semlegességre 
törekvő tömbjével, amelyek között véleményem szerint a helyünk is van. Len-
gyelországra, a szabadság felé haladó Duna-népekre, a színes nemzetek vilá-
gára gondolok. Ezek a népek pedig vagy szocialisták, mint Lengyelország és 
Jugoszlávia, vagy ősi eszméik alapján, de a szocializmussal rokon rendsze-
rek felé haladnak, mint India. Ezek a népek kétségkívül sorra elidegenednek 
tőlünk, ha mi csak látszatra is abba esnénk vissza, amit ők polgári demok-
ráciának neveznek. De ugyanezt kívánja az a tisztelet is, amelyet a Szovjet-
unió népeiben viselkedésünkkel, remélünk, kivívtunk, sőt úgy hiszem, a Nyu-
gat jobbjainak a figyelme is, akik e meghökkentő forradalom után mintaadó 
politikai berendezkedést várnak tőlünk. 

Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a kormánykoalíció pártjai, de 
lehetőleg minden párt: közös nyilatkozatot adjon ki, amelyben a szocializmus 
néhány nagy elve mellett, mint a gyárak állami kézbentartása, bizonyos ala-
csony (25—40?) holdszám fölötti birtokok vissza nem adása, hitet tennének. 
Nagyon szép lenne, ha néhány olyan elvben is megegyezhetnének, amely a szo-
cializmus sajátos helyi jellegét is hangsúlyozhatná, mint pl. a munkásság 
részesedésének kimondása az ipari és kereskedelmi vállalatok vezetésében és 
jövedelmében, vagy a laza, önkéntes, hegyközségszerű szövetkezetek támogatá-
sa. A pártok külön célja, feladata ezen a közösen elismert, nem nagyszámú 
elven túl kezdődne, s az általuk képviselt társadalmi csoportok külön érde-
keiben gyökerezne. 

Én azt hiszem, ezt a "szocialista" deklarációt minden működő párt elfo-
gadhatja. Az írók pártja, a volt Parasztpárt éppen úgy, mint a marxizmus ta-
nait a század és ország megváltozott viszonyaival összehangoló szociáldemok-
rácia, sőt talán a Kommunista Párt örököse, a Szocialista Munkáspárt is. Nem 
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lehetne kifogása ellene a Kisgazda Pártnak sem, hiszen nekik nem a "tulajdon 
szentségének" liberális védelme a feladata, hanem bizonyos holdszám alatti 
birtokok védelme, amelyeknek a fejlődése ezután nem mennyiségi, hanem minő-
ségi irányban haladna. Kis Sándor személye, de Kovács Béla nyilatkozata is 
biztosítéknak látszik, hogy a Kisgazda Párt nem lesz a kapitalizmust feltá-
masztani akaró emberek menhelye. A Katolikus Néppárt első nyilatkozatából is 
azt hallom, hogy az utóbbi idők vívmányait nemcsak felmondani nem akarja, de 
továbbfejleszteni. 

Egy ilyen nyilatkozattal, amely úgy érzem, a pártok és az ország akara-
tát fejezné ki, pillanatnyi hasznán túl históriai jelentőségű politikai for-
ma is jönne létre: a néhány nagy, közös alapelven álló többpártrendszer, a-
mely az egységes eszmei alapon álló társadalmi rendszerek határozottságát, 
a parlamentáris rendszer rugalmasságát egyesítené. 

Új Magyarország, 1956. november 2. 1. 1. 

F É J A G É Z A 

A DUNA VÖLGYÉBEN CSODA TÖRTÉNT 

A magyar függetlenséget hirdető újabb rá-
dióállomás kezdte meg adásait Békés megyé-
ben. Az új rádióállomás — amely a 372/372 
és a 387-es középhullámhosszon sugározza 
ezentúl műsorát — első adásában Féja Géza 
szólott Békés megye, illetve az ország né-
péhez: 

Polgártársaim! Magyarok! 
Tudatom Békés megye népével, hogy a Duna völgyében csoda történt: nemzet 

született! Hálát adok az egyetlen és igazságot osztó Istennek, hogy megér-
hettem ezt a napot. Századok óta viaskodik a magyar költő a nemzethalál ré-
mével, a nagy "sírral, hol nemzet süllyed el"... Századok óta vártuk a kül-
döttet, a nemzet megváltóját, aki visszarántja a magyart a sír párkányáról, 
és világosságra vezérli. Hiába vártunk, kétségbeesésünkben önmagunkat és 
nemzetünket marcangoltuk. A mellem verem! Kishitűek voltunk, mert íme a várt 
történelmi hős helyett egy ifjú nagy nemzet jelent meg az utcán, a barikádo-
kon, a magyar sors, a magyar történelem véres mezején. Régi forradalmaink 
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Dózsa, Rákóczi, Kossuth nevéhez fűződnek, a mostani forradalomnak a főhőse 
azonban nem egy lánglélek, hanem maga a lánglelkű nép. A mellem verem! Ma-
gyar szalmatűzről beszéltünk, és nézzétek: tüzünk bevilágítja a földet! A 
magyar név szerte a világon a legmagasabb emberi rangot jelenti! 

Soha a történelem folyamán nem volt még ennyire egy test, egy lélek ez 
a nemzet. Dtt, a barikádokon, a pesti utcán véres nemzeti zászlók alatt, 
tudta mindenki, hogy mi a feladata, nem kellett parancsszó, nem kellett biz-
tatás, ha valaki elesett, öten nyomultak a helyébe. Ugyanúgy összeforrva egy 
testként, egy lélekként kell őriznünk a forradalom vívmányait, és egy csi-
petnyit sem szabad elalkudnunk a magyar forradalom igazából. 

Vérben és kínszenvedésben született a megújhodott magyar nép, amint vér-
ben és kínszenvedésben születik a kisded. Igazát a magyar életek tízezreinek 
vére pecsételte meg. Testvéreim! Halott hősök lelke áll mellettünk, halottak 
lelke vigyáz reánk, halottak lelke figyel minket. Legyünk hűek hozzájuk, 
örökségükhöz, végső sóhajtásukhoz, különben nem vagyunk méltók a magyar és 
az ember nevére. 

A fegyverek végre elhallgattak, most a béke harca következik. A béke 
harca semmivel sem könnyebb, mint a fegyvereké volt. Dózsa György óta vagy 
vérbe fojtották, vagy elsikkasztották az igazi magyar forradalmat. Polgár-
társaim! Most éljük sorsunk legnagyobb próbáját: ennek a forradalomnak győz-
nie kell, mert akik hősök és igazak voltak a harcban, hősök és igazak lesz-
nek a békében is. 

Polgártársaim! Ti ismeritek életemet. A ti szenvedéstek, elnyomottságo-
tok, megalázottságotok tett íróvá engem. Tizenegy esztendeje pedig nem a ke-
vés kiváltságosok sorsát éltem, hanem egy voltam a megtaposott milliókkal 
nyomorúságban, szorongatottságban, kitagadottságban. Mégsem érzek személyi 
bosszút senki iránt. Az én egyéni fájdalmaim azonnal elmúlnak, sebeim rögtön 
behegednek, mihelyst népem és nemzetem sorsát biztonságban tudom. Sohasem 
törekedtem rangra, hivatalra, méltóságra, most sem törekszem. Gyarló és 
esendő ember vagyok, az én szenvedéseim eltörpülnek a magyar forradalmárok 
emberfeletti nagysága mellett. Az én életemnek már csak egyetlen célja van, 
az, hogy holtig tartó alázattal és hűséggel szolgáljam ennek a hősi népnek, 
ennek a nagy nemzetnek az ügyét. 

Arra kérem régi bajtársaimat és Békés megye egész népét, hogy őrizze, 
védje a forradalom vívmányait. Ne térjünk el a forradalom útjáról se jobbra, 
se balra. Mi nem akarjuk visszaállítani az úri Magyarországot, de Rákosi és 
Gerő rémuralmát sem. Testvéreim! A mi kezünket nem szennyezheti be igazi vér, 
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a mi lelkünket nem terhelheti nemtelen cselekedet, a mi jóhírünket nem szep-
lősítheti személyi bosszú aljas indulata. 

Békés megye népe! Maradjunk mindvégig igaz emberek! A hősi harc egységét 
vigyük át a békére! Mutassuk meg, hogy az igazsággal átitatott, az igazságra 
épülő rend hívei és katonái vagyunk. Hallgassunk a forradalmi bizottságra, 
amely forradalmi szívvel és a legteljesebb forradalmi felelősséggel irányít 
minket ezekben a sorsdöntő napokban. A nemzeti egység most lett élő valóság. 
Szélesre tárt karral várunk minden jóakaratú, tiszta szívű és megtisztult 
magyart, aki vállalja a forradalom ügyét és fegyelmét. Hallgassatok reánk! 
Álljatok egyenrangú polgártársként, testvérként mellénk! 

Ide, magyarok! 

Új Magyarország, 1956. november 2. 3. 1. 
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N É M E T H L Á S Z L Ó 

NEMZET ÉS ÍRÓ 

A XIX. században alakult kl a szokás, hogy a költők harcra tüzeljék az 
embereket. Ez azt jelentette, hogy az írók látták az eszmét, amelyért a nép-
nek harcolnia kellene, a nép azonban nem látta, vagy csak valami homályos 
szükségérzet élt benne. Az író előjött tehát szobájából, a beszéd mágiájával 
átragasztotta a tüzet azokra, akik még nem égtek, azok elindultak küzdeni, ő 
visszament szobájába, esetleg valami haditudósítói vagy adjutánsi szerepet 
vállalt, amelyben megcsodáltatta magát olvasóival; tisztelet annak a kettő-
háromnak, aki el is esett. 

Én ezt a szokást sosem éreztem kötelezőnek. Gondolatokat termeltem és 
tolmácsoltam, s a gondolat, természetes, valamiféle harcra készti, akibe be-
leesik; de ezen túl sohasem tüzeltem senkit semmire; nem kérkedem azzal sem, 
hogy ennek a mostani forradalomnak közvetlen előkészítésében részt vettem. 
Sohasem voltam katona; azaz igen, 1944-ben behívtak egy kéthetes honvédorvo-
si tanfolyamra, azalatt is civil ruhában jártam és összesen öt töltényt lőt-
tem ki, amely alatt, tán gandhista múltam eredményeként, két puska romlott el 
a kezemben, de ha egészséges, fegyvert viselt ember lennék, aki beállhat a 
sorba, akkor is húzódnék tőle, hogy a magam meggyőződéséért másokat életük 
elvesztésére biztassak. Sőt, be kell vallanom, hogy abban az órában, amelyik-
ben a forradalom kitört, én Budapesttől kétszáz kilométerre arról írtam cik-
ket, hogyan éljenek bölcsen az írók a váratlanul rájuk szakadt szabadsággal. 
Ebben, igaz, benne volt az is, hogy igyekezzenek a szabadságot a munkásság-
gal és a parasztsággal megosztani, de az egész cikk célja mégis inkább a fe-
lelőtlen beszéd megzabolázása volt. 

S úgy láttam, hogy az én öreg kortársaim is csak bizonyos óvatossággal 
alakultak át tyrteusokká, ismerték a falat, amelynek a népet neki kellett 
volna vezetniök. De azt hiszem, akik némi joggal dicsekedhetnek, hogy a tör-
téntek előkészítésében részük volt, még ők sem gondoltak álmukban sem arra, 
ami valóban bekövetkezett. Nagy részük úgy hiszem, megcsömörlött az iszap-
tól, amelyben tíz éven át lábolniok kellett, s becsületükről akarták lemosni 
a részvétel szennyét. Az, ami történt, mint nagy szárazságban a tűz, a szen-
vedésben elszánttá érlelt nemzetből lobbant ki, s a véletlenek, amelyek le-
hetővé tették — elsősorban egy ember korlátoltsága, az írók szava jóval mö-
götte — csak a szikra volt a nemzetnyi benzintartály fölött. 
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A történelemben igen ritka dolog esett itt meg, amit eddig csak elszige-
telten, parasztfölkelésekben láttunk: egy nemzet, amely magától föltámadt, s 
maga keres ott a harc hevében pillanatnyi vezetőket magának. Ez a megdöbben-
tő látvány, amely a legszörnyűbb bírálata annak, amin átmentünk, úgy érzem, 
gyökeresen megváltoztatta nemzet és író viszonyát. Szándékosan fordítom meg 
a sorrendet és mondom először a nemzetet és azután az írót, mert ebben az új 
helyzetben nem a nemzetnek kell a Petőfi tűzoszlopaként előtte járó költőt 
követnie, hanem a költőnek a nemzetet. S nem hiszem, hogy ez valakit is le-
fokozna. Azután számára legalábbis rendkívül leegyszerűsíti a helyzetet, 
mert ha arra nem is vállalkoztam volna, hogy e nemzetet, amelytől másfél év-
tizeden át el voltam szigetelve, a magam sérelmeitől tüzelve harcra szítsam, 
sőt, aki a közelemben élt, inkább csillapítottam — arra sem vállalkoznék 
soha, s azt hiszem, egyetlen tisztességes író sem, hogy a nemzetet harcában 
elhagyja, s végső esetben, ha a nép úgy dönt, egy város romjai alá ne temet-
kezzem vele. 

Igazság, 1956. november 3. 

FONTOS HATÁROZATOK AZ ÍRÓSZÖVETSÉG TAGGYŰLÉSÉN 

A Magyar írók Szövetsége taggyűlést tartott. Az elnöklő Veres Péter üd-
vözlő szavai után Képes Géza emelkedett szólásra. Hangsúlyozta: mivel a 
szeptember 17-i közgyűlésen az elnökséget a körülményekhez képest aránylag 
demokratikusan választották meg, a Szövetség abban a kivételes helyzetben 
van, hogy az elnökség személyi összetételét illetően a jelenlegi helyzetben 
sincsen szükség gyökeres változtatásokra. Szükségesnek véli ellenben a hu-
szonöt tagú elnökséget kiegészíteni. 

Ottlik Géza az évek óta hallgató írók nevében beszélt. 
Lakatos István kifejtette: "A Szövetséget s az Irodalmi Alapot is meg 

kell tartanunk, mint a magyar írókat egyesítő, érdekeiket védő és képviselő 
szervezetet. Jellegét ellenben meg kell változtatnunk, a szövetség ezentúl 
ne ideológiai szervezet legyen. A Szövetség legyen pártoktól független, de-
mokratikus szervezet. Tekintsünk el egyelőre attól, hogy személyes sérelme-
inket egymás fejéhez vágjuk. Nekünk, pártonkívüli írók nagy részének igen 
komoly ellentéteink voltak marxista írótársainkkal, politikailag csakúgy, 
mint egyesekkel morálisan. De ezeket a nézeteltéréseket, vitákat intézzük el 
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nyugalmasabb időkben, a majd később megjelenő folyőiratok hasábjain. Most 
nem ez a feladatunk. Azt szeretnénk, ha megtartott egységünket egyetlen cél 
érdekébe állítanánk: a független, demokratikus Magyarország megteremtésének 
szolgálatába." 

Volt néhány zavaró incidens is, de a Szövetség tagsága általában fegyel-
mezetten és felelősségtől áthatva szólt a tárgyhoz. 

Illyés Gyula megrázó szavakkal hívta fel a fegyelemre és higgadtságra a 
jelenlevőket. Hollós Korvin Lajos javasolta, hogy a Szövetség hetilapja, az 
Irodalmi Újság, a rendkívüli körülményekre való tekintettel alakuljon át na-
pilappá. Jánosy István pedig azt javasolta: intézzen a Szövetség felhívást 
a világ Реп-klubjain át a világ összes írójához, hogy minden rendelkezésre 
álló eszközzel segítsék a független, demokratikus, semleges Magyarországot. 
Féja Géza, Keresztury Dezső, Kálnoky László, Vajda Endre, Kassák Lajos és 
mások hozzászólása után a taggyűlés hat személlyel egészítette ki a Szövet-
ség elnökségét. E hat író: Féja Géza, Keresztury Dezső, Kodolányi János, La-
katos István, Rónay György és Sinka István. Az elnökség régi huszonöt tagja 
s a most újonnan választott hat, összesen harmincegy író alkotta az írószö-
vetség Forradalmi Bizottságát. 

Igazság, 1956. november 3. 
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A NÉP NE AZ UTCÁN ÍTÉLKEZZÉK, HANEM A TÁRGYALÓTEREMBEN! 
A MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK NYILATKOZATA 

Tisztelet a forradalom halottainak! Nemzeti forradalmunk, szabadságunk 
és függetlenségünk kivívásának legnagyobb erénye az erkölcsi tisztaság. A 
magyar írók kivették részüket a forradalom előkészítéséből. Kötelességük, 
hogy őrködjenek a forradalom tisztaságán is. Követelik, hogy vonják felelős-
ségre mindazokat, akik a nép ellen vétkeztek. Ugyanilyen határozottsággal 
követelik azt is, hogy a bűnösök a szabad magyar bíróság előtt feleljenek. 
A nép ne az utcán ítélkezzék, hanem a tárgyalóteremben! Felszólítunk minden-
kit, hogy a vétkeseket bántatlanul adják át a nemzetőrségnek vagy a honvéd-
ség járőreinek. A személyi bosszú méltatlan hozzánk! Meggyőződésünk, hogy a 
magyar nép ebben is egyetért íróival. A világ szeme rajtunk, csodálja forra-
dalmunk tisztaságát. Ne essék rajta folt! 

A Magyar írók Szövetségének nevében: 

Kis Újság, 1956. november 3. 

A MAGYAR ÍRÓK SEGÉLYKIÁLTÁSA 
A MAGYAR PEN CLUB FELHÍVÁSA A PEN CLUB VILÁGSZÖVETSÉG LONDONI KÖZPONTJÁHOZ 

A magyar írók segélykiáltással fordulnak a világ íróihoz. Kérjük, szán-
janak időt és fáradságot arra, hogy megtalálják a leghatásosabb módot sza-
badságunk ügyének támogatására. Hívják fel a világ közvéleményét, hogy a 
győztes forradalommal kivívott függetlenségünknek és országunk semlegességé-
nek megsértése szörnyű katasztrófához vezetne. Sorsunk nem politikai kérdés, 
hanem élet és halál ügye. A magyar írók teljes egységben arra kérik főtitkár 
urat, hogy mindezt közölje táviratilag a Pen-centrumokkal. Hálás köszönettel 

Benjámin László 
Ignotus Pál 
Németh László 
Tamási Áron 

Déry Tibor 
Illyés Gyula 
Szabó Lőrinc 
Veres Péter 

Zelk Zoltán 

a magyar Pen Club elnöksége nevében 
Képes Géza 

Magyar Nemzet, 1956. november 3. 
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T A M Á S I Á R O N 

TISZTA BESZÉD 

Nagy idők tanúi vagyunk. 
Látjuk, hogy a társadalmi intézmények keretei meglazulnak, vagy éppen 

felbomlanak. A politikai, gazdasági és szellemi intézmények keretei egyaránt. 
Nem külső erők bomlasztó következménye ez. Egyszerűen és határozottan arra 
int, hogy a keretek közötti tartalom hamis volt. Hamis olyan értelemben, 
hogy a nemzeti hagyományok szellemének nem felelt meg, s idegen volt a népi 
tömegösztön számára is, mely a kor vajúdása között az emberi tenyészet és a 
nemzeti lét virágzása felé igyekszik tájékozódni. 

A magyarság új tartalmat gyűjt a keretek közé. 
Ugyan fontos a forma is, amelyben ezt meg akarja tenni, de a formánál 

lényegesebb a tartalom. Az eszményi törekvés mégis az, hogy a forma és a tar-
talom egységbe olvadjanak. Ahol és amikor ez megtörténik, valóban nemzeti 
intézményről beszélhetünk. 

Formai szempontból kérdés, hogy a számtalan apró és nagyobb keret, mely 
társadalmunkban manapság mutatkozik, helyénvaló-e? És vajon helyes-e a több 
vagy a sok pártkeret? Én azt hiszem, hogy nem helyes. De ez a válaszom nem 
kíván ítélkezés lenni. Természetes jelenségnek tartom. Csupán azt a felfogá-
somat akarom ezzel kifejezni, hogy napról napra nagyobb egységek felé kell 
törekednünk. Ezt a véleményemet kívántam jelezni tegnapi írásomban is, ami-
kor azt mondottam, hogy a parasztkérdés dolgában a súlypontot nem abban lá-
tom, hogy a parasztságnak két pártja van. Hanem abban, hogy a két pártnak 
van egy közös anyagi és szellemi érdekképviselete, a Parasztszövetség. 

Szeretném, ha a Kisgazdapárt és a Petőfi Párt a legtisztább buzgalommal 
fogna össze abban, hogy a Parasztszövetség keretét megtöltse a legjobb tar-
talommal. Ennek a tartalomnak elvi és politikai természetéről a legközelebbi 
írásomban szeretnék szólni. 

Új Magyarország, 1956. november 3. 
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F E K E T E I S T V Á N 

LEVÉL BÉCSBE 

Kedves Vilmos! 
Ma október 31-e van. Ezerkilencszázötvenhat október harmincegyedike, reg-

gel négy óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban, 
ma mégis úgy érzem, ezen a napon maradhat minden, első ez a levél, aminek 
gondolatai agyonnyomnának, ha el nem küldeném őket neked. 

Éjszakai sötétség van odakint s az ablakom fekete üvege mögött alszik a 
Város. Engedd meg, hogy nagybetűvel írjam ezt a szót, de ha lenne piros ce-
ruzám, azzal írnám, mert egy hét óta ünnep van a szívemben, pirosbetűs szent 
ünnep, ha erre a városra gondolok, amit sohse szerettem. 

Emlékszel, ugye, mondtam is ezt neked, ott ültünk a Schwarzenberg Caffe-
haus páholyában s arról panaszkodtam, hogy ha mi már nem leszünk, ha a mi 
generációnk mögött becsukódik a nagy ajtó, nem lesz, aki továbbvigye ezt a 
lángot, amit te megőriztél Prsemyslben, s utána Szibériában, s amit én fél-
vakon is jobban láttam, őriztem s úgy látszott: vakok előtt lobogtattam, 
akik amúgy sem törődtek vele. 

Akkor, ott a kávéházban azt mondtam neked: nincs fiatalságunk, s ami van, 
mintha semmi közünk nem lenne hozzá, mintha nem a mi vérünk lenne, mintha ma-
gában hordaná a beláthatatlan rabság, lokálgőzbe fojtott rettenetes remény-
telenségét. 

És, Vilmos, ahogy most kinézek az ablak sötét tükrén és látom a villany-
lámpák elszórt csillagait, elfutja a szemem a könny, és bocsánatot kérek et-
től a fiatalságtól, akik ezen a héten nem magyar, de világtörténelmet írtak 
fiatal vérükkel. 

Bocsánatot kérek és nem törődöm most azzal sem, hogy nem értem az egé-
szet, de nem is törődöm vele, hogy értem vagy nem értem, nem akarok emberi 
értelemben büszke se lenni, csak a férfikönnyeket morzsolgatom, a mérhetet-
len gyász és felfoghatatlan dicsőség imádságos olvasószemeit. 

Akkor, amikor úgy éreztem, hogy semmi közünk Hozzájuk, mégis igazam volt, 
mert valóban nincs közünk hozzájuk, olyan mérhetetlen magasságban vannak fe-
lettünk, a készülés és hallgatás, a bátorság és halálbamenés olyan csodála-
tos dicsfényében, amire nincs szó, s amely előtt csak leborulhat minden la-
tolgató értelem. 

Hogy mi szülte és hol volt ez bennük elrejtve, Vilmos, nem tudom, és ha 
visszagondolok a szájjártató, nagyhangú, ragyogó fiatalságunkra, elszörnyül-
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ködve látom ezeknek a fiataloknak néma értékét, amire lehet építeni, mert a 
mienkre nem lehetett. 

A lelkünk, Vilmos, hol volt a lelkünk, amiről olyan szépen szavaltunk, 
az eszünk, Vilmos, hol volt az eszünk, amit olyan szépen villogtattunk, hogy 
elvesztettünk mindent. Ök nem beszéltek, nem szavaltak, csak készültek, éhez-
tek, dolgoztak, harcoltak és meghaltak és visszanyertek mindent. 

Te ott voltál Prsemyslben és láttál hősöket. Láttál bakákat és tüzéreket 
meghalni a monarchiáért, egy távoli valamiért, ami talán csak egy fegyelme-
zett közösségi érzés volt, láttad Tamásy altábornagyot egy utolsó rohamban 
egy szál lovaglópálcával vezetve az utolsó rohamot, de mindez céltalan bátor-
ság és céltalan vérhullatás, oktalan hősködés ahhoz képest, ami az elmúlt 
héten Budapesten történt. 

Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika, itt 
csak halálbamenő tizennégy-húszéves gyerekek voltak, lányok is, akik betel-
vén egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelszavak csatornalevesével, a 
hazugság emészthetetlen maszlagával, nekimentek fölborítani a hegyet, meg-
fordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni. 

És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet és győzelme-
sen élve maradtak. 

Élve maradtak elsősorban azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek 
az örökkévalóban és a nemzet szívében és élve maradnak a többiek, akik talán 
csak most eszmélnek ájult boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lel-
ki szabadság, a végtelenség szemléletében. 

Ezerkilencszázötvenhat október harmincegy. Most jön fel a nap, a vilá-
gosság véres ostyája, s én összeteszem a kezem, mert nem tudok már írni, nem 
lehet semmit sem tenni, csak a holtakért és az élőkért, s az egész Magyaror-
szágért imádkozni, imádkozni... 

Új Ember, 1956. november 4. 4. 1. 
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F E K E T E S Á N D O R 

JEGYZET A "HUNGARICUS"-HOZ 

A Flungaricus névvel jelzett "cikksorozat" tervem szerint három fő rész-
ből állt volna, de csak kettő készült el belőle. Az első (1956 decemberében) 
a sztálinizmus kialakulását elemezte, a második (készült 1957 februárjában) 
a Rákosi-rendszert. A harmadik az 1956-os felkelést célozta meg, de a mun-
kát 57-ben abbahagytam, céduláit jórészt megsemmisítettem 58 októberében, 
közvetlenül letartóztatásom előtt, illetve azok a barátaim égették el, akik-
nél őrzésre hagytam. Az első részt mintegy 40 példányban stencileztük, és 
illegálisan terjesztettük 1956—57 fordulóján, egy példányt Fejtő Ferencnek 
küldtem ki. Ezt a címet viselte: Hungaricus: Cikksorozat a magyar nemzeti-
demokratikus forradalom néhány tanulságáról, 1956 december. A második rész-
ből csak két gépelt példány készült, az egyiket külföldre küldtem, szintén 
Fejtőnek, a másikat letartóztatásom után (?) a rendőrségnek átadta egy volt 
barátom. A gépirat címe: Két pogány közt. Néhány legálisan megjelent cikkem 
mellett elsősorban a Hungaricus-iratért ítéltek el 1959. április elsején, 
kilenc esztendei börtönre, "a népi demokratikus rendszer megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés vezetésének" címén. E "szervezkedést" Mérei Ferenccel e-
gyütt irányítottuk a vádirat szerint. A Legfelsőbb Bíróságot az sem zavarta 
az ítélet meghozatalakor, hogy dolgozatom első fejezete az illegális szer-
vezkedések-tüntetések és más megmozdulások értelmetlenségét bizonyította be. 
Négy és fél esztendőt töltöttem különböző börtönökben. 

1963 márciusában, az általános amnesztiával szabadultam, de még további 
tíz évre megfosztottak állampolgári jogaimtól. 

Még a börtönben ültem, amikor a belgiumi Nagy Imre Intézet megjelentette 
francia nyelven a Hungaricus első részét, e címen: Quelques enseignements de 
la révolution démocratique et nationale hongroise. Bruxelles, 1959. Ebből az 
időből való egy angol fordítás is, ennek csak katalógus-céduláját láttam a 
washingtoni Congress Libraryben, 1981-ben. Egy varsói kollégámtól úgy érte-
sültem, hogy 1960 körül lengyel fordítás is megjelent a párizsi Lengyel Kul-
túra kiadásában, de ezt nem láttam. 

Régi dolgozatom két része együtt 1986-ban látott napvilágot, kétnyelvű, 
olasz—magyar kiadásban, Hungaricus 1956 címen, 346 oldalon. A Sapere 2000 
nevű kiadó az olasz közoktatási minisztérium és a leccei egyetem támogatásá-
val jelentette meg a munkát. Az olasz előszót Antonio Moscato írta, a magyar 
nyelvűt Molnár Miklós. 
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Az alábbi részlet, mely a könyv első felének teljes 4. fejezetét adja, 
az olasz kiadást követi. Sajnos a magyar szöveget a szedők több helyen nem 
tudták híven visszaadni, a kimaradt szavakat a kitűnő olasz fordítás alapján 
pótoltam, s a betűhibákat is kijavítottam, de természetesen semmit sem vál-
toztattam az eredetin, még stiláris nyerseségein sem. Azért választottam ezt 
a fejezetet, mert a közelmúltban a Kritika hasábjain vita zajlott a marxiz-
mus körül, s ennek során mintegy elméleti felfedezésként szerepelt az a meg-
állapítás, hogy "marxizmus—leninizmus" nincs is, e fogalom pusztán a sztá-
linizmus fedőneve. Azt gondoltam, talán nem árt tudniuk a mai fiataloknak, 
hogy e nézetet már 32 évvel korábban is megfogalmazták Budapesten. 

IV. - AZ ERŐSZAKOS BOLDOGÍTÁS ÉS A BÜROKRATA KASZT 

Sztálin mindig is ortodox, sőt talmudista volt a marxista elméletben. 
Mintha a papi szemináriumon belénevelődött skolasztikát közvetlenül át-

vitte volna Marx és Engels tanításaiba... Mégis, nagy hiba lenne azt hinni, 
hogy Sztálin talmudizmusa lett az oka a személyi kultusznak, a rendszer hi-
báinak. Sztálin elméleti hibája, ugyanúgy, mint a személye körül élesztett 
kultusz, csupán velejárója, tükröződése annak, hogy a bolsevikok megkísérel-
ték a lehetetlent, néhány év alatt fel akarták építeni a szocializmust Orosz-
országban. Az orosz elmaradottság, ha úgy tetszik, a gazdasági alap határozta 
meg a fejlődés fővonalait, ez fordította visszájára a bolsevikok szándékait. 

Azok, akik ma a sárga földig gyalázzák Sztálint, de az egekbe emelik a 
Sztálin által megfogalmazott szovjet politikát, mint a bölcsesség netovább-
ját, igazságtalanok nagy vezérük iránt. Nem lehet finnyáskodva elutasítani 
Sztálin módszereit, de közben védelmezni céljait. Itt az alapokat kell nyíl-
tan feltárni. A gyakorlat még nem döntötte el a proletárdiktatúra elmélete 
feletti vitát. De egy dolgot feltétlenül eldöntött: olyan országban, ahol a 
lakosság többsége paraszt, a proletárdiktatúra, a szocializmus 6-8 év alatt 
történő felépítése nem lehet más, mint kezdetben a parasztság, majd az egész 
nép elleni kíméletlen önkény-rendszer megvalósítása. 

A nép tengerében a maroknyi kommunista csak két esetben tarthatja fenn 
magát: ha a nép céljait fejezi ki, vagy ha elnyomó apparátussal féken tart-
ja a népet. Mivel a szocializmus azonnali megvalósítása nem fejezheti ki egy 
parasztság szándékait, nem marad más hátra, mint az erőszak, az erőszakot 
megvalósító apparátus uralma, az erőszakrendszert leplező hazugságrendszer 
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kiépítése. Ilyen helyzetben azután a bonyolult kölcsönhatások egész szövevé-
nye fejlődik ki. Ahhoz, hogy Sztálin győzzön az ellenzék felett, az appará-
tus támogatása kellett. 

De az apparátusnak is Sztálinra volt szüksége. 
Az apparátus már önvédelemből is Sztálin mellé állt,mert az ellenzéktől 

csak kritikát kapott. Az ellenzéknek viszont támadnia kellett a már Lenin 
életében Sztálin által szervezett apparátust, mint a vita és a pártdemokrá-
cia, az ellenzék érvényesülésének fő akadályát. Az ellenzék elfajulással vá-
dolta az apparátust, az apparátus még hevesebben támogatta Sztálint. 

De nem is tehetett mást. íme néhány kiválasztott idézet arról, hogyan 
látta Lenin a kommunista-hivatalnok sereget, élete utolsó éveiben: "Be kell 
ismernünk — mondotta 1922-ben — , hogy a felelős kommunisták közül 100 eset-
ből 99 nem azt a helyet tölti be, amelyre most alkalmas..." "Az oroszországi 
proletárállam kezében teljesen elegendő gazdasági erőforrás van ahhoz, hogy 
a kommunizmusra való átmenetet biztosítsa. Mi az hát, ami elégtelen? Vilá-
gos, hogy mi az, ami nem elégséges, annak a kommunista rétegnek, amely kor-
mányoz, nincs elegendő kultúrája. Vegyük Moszkvát: 4700 felelős kommunistá-
jával, s aztán vegyük szemügyre még ezt az óriási bürokratikus gépezetet, 
ezt a tömkeleget, a tömeget — ki kit vezet? Mondhatjuk-e azt, hogy ezt a 
tömeget a kommunisták vezetik? Erősen kételkedem benne. Az igazat megvallva, 
nem ők vezetnek, hanem őket vezetik. Itt valami olyasféle történt, mint ami-
re gyermekkorunkban a történelemben tanítottak. Azt tanultuk: megtörténik, 
hogy az egyik nép meghódítja a másikat; ilyenkor az a nép, amelyik hódított, 
az a hódító, s amelyiket meghódították, az a legyőzött... Ha az a nép, ame-
lyik hódító, magasabb kultúrájú a meghódított népnél, akkor ráerőszakolja a 
maga kultúráját, ha azonban ellenkezőleg áll a dolog, akkor megtörténik, 
hogy a legyőzött erőszakolja rá a maga kultúráját a hódítóra. Nem történt-e 
valami ehhez hasonló az Oroszországi Szocialista Föderatív Köztársaságban is 
és nem az történt-e itt, hogy 4700 kommunista idegen kultúra befolyása alá 
került?" 

Itt bizonyos értelemben tragikus esetről van szó. A Lenin által kellően 
jellemzett kommunista apparátus (kezdetben és többségében) csupa becsületes 
emberből állt, sőt hősökből, akik ragyogóan verekedtek a forradalom és a 
polgárháború idején. De más dolog verekedni és más építeni. A Trennyov-drá-
mában kitűnően megmintázott Svangya-szerű forradalmárok hősök voltak a harc-
ban, de műveletlenségük miatt tehetetlenek a gazdasági-szervező-kereskedő 
munkában. S megint az alapokba ütközünk: az orosz elmaradottság következté-
ben a pártnak csak ahhoz volt ereje, hogy a tömegek élén megdöntse a cári, 
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majd a burzsoá-demokratikus hatalmat, de nem volt képessége a lassú, szisz-
tematikus, lépésről lépésre haladó gazdasági munkához. Ez a gárda tehát in-
kább vonzódott a parancsolgatáshoz, utasítgatáshoz, ahhoz, mint Lenin mondot-
ta, hogy "verje a kereskedőket", semminthogy tanuljon tőlük. Ezek az emberek 
ösztönszerűen is érezték, hogy nem alkalmasak arra a munkára, amely az el-
lenzék győzelme esetén várna rájuk. 

(Gondoljunk csak Magyarországra, amikor a XX. kongresszus után egy ideig 
napirenden volt az "új típusú gazdasági munka", milyen vad felhorkanással 
fogadta az apparátus többsége a legjámborabb kritikát is — érezte, hogy lét-
feltételeiben támadták meg. Az egész funkcionárius vitának ez volt a kimon-
datlan, de igazi alapja.) 

Az apparátus tehát Sztálint támogatta, mert Sztálin fejezte ki azt, ami-
re ez az apparátus képes volt: a szocializmus erőszakos építését. Ugyanakkor 
ez az apparátus volt az egyetlen hatalmi erő a szétzilált Oroszországban, s 
a nép többsége ellen erre kellett támaszkodnia Sztálinnak, vagy a hatalom 
bármilyen más képviselőjének. Itt van Sztálin győzelmének "titka". 

Mivel hiába mondta Lenin, hogy "ne a lelkesedésre építsenek, hanem az 
érdekre" (mert a szocializmus építése a lakosság többségéből sem lelkesedést 
nem tudott kiváltani, sem közvetlen érdekeinek nem felelt meg), Sztálin a 
központosított, a szovjetlátszattal szemben felülről lefelé kiépített állam-
gépezettel, erőszakkal, adminisztratív rendszabályokkal "szocializált". De 
minden erőszak tovább csökkentette a maradék lelkesedést, egyre növelte azok-
nak a számát, akiket csak erőszakkal lehetett féken tartani. Egyre jobban 
kellett erősíteni a mindent előíró, mindent szabályozó államot, ennek megfe-
lelően csökkent a népi öntevékenység, ez újra az agyonközpontosítást növelte 
— és így tovább, egészen a mamut-államig. Ez a szörnyű körforgás vezetett 
az olyan üzemekhez, amelyekben minden más társadalomhoz képest megdöbbentően 
nagy a nem-termelők, a felügyelők száma, ez vezetett a minisztérium-monstru-
mokhoz, ez vezetett Sztálin meglepő elméleti újításához: a proletárdiktatúra 
idején szüntelenül növekedni kell az osztályharcnak, ennek megfelelően növek-
szik az állam szerepe is. 

Itt nagyon jól látszik, hogy a marxizmus elferdítése nem Sztálin mindig 
is meglévő talmudizmusának következménye, hanem a valóság, a fejlődés objek-
tív menete fejlesztette ki Sztálin gigantikus, már-már zseniális talmudizmu-
sát, az orosz fejlődés teremtette meg a különböző sztálini elméletek iránti 
szükségleteket. Sztálinnak minden Lenintől tiltott hibát el kellett követnie 
ahhoz, hogy megvalósítsa Lenin szándékát, a szocializmus felépítését Oroszor-
szágban. Ez a történelem bosszúja a történelmi törvények megerőszakolásáért. 
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Lenin azt tanította, hogy "erőszakolni a parasztot annyi, mint mindent 
tönkretenni" — Sztálin felállította az osztályharc szüntelen erősödésének 
törvényét, s erre hivatkozva könyörtelenül elnyomta a parasztot. Lenin azt 
várta, hogy a nyugati forradalmak majd "proletárbázist adnak a paraszti 
Oroszországnak", Sztálin akarva-akaratlan elsorvasztotta a meglévő proletár-
bázist is a központi államgépezetre épített szocializmus minden népi aktivi-
tást elsorvasztó fejlesztésével. És így tovább, minden téren bosszút állt a 
történelem. 

Joggal jegyezte meg Ortega: "A legönellentmondóbb dolog, ami a marxiz-
mussal történhetnék, hogy Oroszországban, ahol nincs ipar, diadalmaskodjék. 
De ez az ellentmondás nem következett be, mert nincs győzelem. Oroszország 
körülbelül úgy marxista, mint amennyire a germánok a római szent birodalomban 
rómaiak voltak." 

Togliatti, aki — cikke logikája szerint — nem értene egyet e fejtegeté-
sek kiindulópontjával, magának a bürokratizálódási folyamatnak a leírásában 
sok tanulságosat mond. "Amidőn a valóság — írja — érvényesítette jogait és 
a nehézségek a még meglévő kiegyensúlyozatlanság és ellentétek következmé-
nyeként kiütköztek, az az irányzat ütötte fel a fejét és kerekedett lassan-
ként minden más fölébe, hogy mindig és minden esetben a baj... az osztályel-
lenség tevékenységének tulajdonítható... Nem tudták többé, hol a határ, amely 
elválasztja a barátot az ellenségtől, a tehetetlenséget vagy gyengeséget a 
tudatos ellenségességtől." A határok ilyen elmosódása kétségtelenül lehetsé-
ges, különösen a félrevezetett alsó és középfunkcionáriusoknál, akiket meg-
bolondítanak az éberség szüntelen követelményével. De az is teljesen vitat-
hatatlan, hogy a törvénysértések (milyen finom szó! mondjuk csak magyarul: 
vadállati gyilkosságok) ihletőinek tudniok kellett, ki az ártatlan és ki a 
bűnös. Rákosi Mátyás pontosan tudta, hogy "álmatlan éjszakáin" hogyan sütöt-
te ki a Rajk-pernek azokat a részleteit, amelyeket valamelyik NKVD-tiszt ép-
pen neki utalt ki "kidolgozásra" a nagy munkamegosztás szerint. A Sztálin-
és Rákosi-féle embereknél nagyon nehéz elfogadni, hogy előttük is "elmosód-
tak a határok". 

Itt is vissza kell térni az alapkérdéshez. A kényszerrel épített rendszer 
évről évre az igazságtalanságok, gonoszságok sorozatát követte el. Itt már 
arról volt szó, hogy a bűn és a bűnt leplezendő hazugság olyan halmazzá nőtt, 
amelyben egyetlen bűn megpiszkálása az egész gonosz-szövevényt érintette. I-
lyen helyzetben minden vita, minden tényleges, nem felülről kimért bírálat 
az alapszörnyűségekhez vezetett. El kell venni a kedvet attól, hogy bárkinek 
ilyen bírálgatásra legyen kedve — ez lett a fóelv. Hruscsov azt mondta a 
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kongresszuson, hogy Sztálin még akkor is gyilkolt, amikor "már nem volt szük-
ség rá". (Ti. amikor az ellenzéket már megsemmisítették eszmeileg...) Csak-
hogy nem így állt a dolog. Éppen ellenkezőleg: az ellenzéket nem semmisítet-
ték meg. Sztálin uralma alatt senki nem tudott olyat mondani, ha ellenkezett 
Sztálinnal, ami így vagy úgy ne lett volna igaz. A kiagyalt elméletek már 
nem voltak elegendőek az állandó ellenzéki állásfoglalások letörésére, a ki-
zárások nem használtak, nélkülözhetetlenné vált a permanens, egymással ösz-
szeszőtt fizikai és lelki terror. Sztálin nem azért ölt, mert szadista volt 
(ámbár lehet, hogy közben ilyen kedvtelés is kifejlődött benne), Sztálin a 
rendszert védte, az egészet, a párturalom alapjait. A terrornak nem valami 
különös, csodálatos, a "rendszerrel ellenkező" oka volt, hanem ugyanaz a kö-
zönséges, mindennapi, egyszerű oka, amely minden olyan rendszerben terrorhoz 
vezet, amelyet a nép nem támogat, amelyet ráerőszakolnak a népre. Nem lehet 
szemérmetlenebb dolgot elképzelni, mint amikor Sztálin bűntársai kijelentik, 
hogy "nem kellett volna" kivégezni az ellenzéket, hiszen "eszmeileg" már 
megsemmisítették őket. Az eszmei bevezetések ahhoz kellettek, hogy meg le-
hessen indokolni a tömeges megsemmisítést. A terror volt a lényeg, az eszmei 
"vita" a 30-as évektől kezdve egyre inkább csak kísérőzene volt. Éppen akkor 
kellett gyilkolni, amikor látszatra már nem kellett volna. 

Ez az oka annak, hogy a terror olyan emberekre is lesújtott, akik soha 
nem voltak ellenzékiek. A társadalmat állandóan abban az állapotban kellett 
tartani, hogy mindenki potenciális kém és áruló, minden önálló gondolat az 
ellenség befolyásának árulkodó bizonyítéka. Csak így lehet elvenni az embe-
rek kedvét attól, hogy ezt vagy azt az intézkedést kifogásolják, bírálgassák 
ezt vagy azt a sztálini kinyilatkoztatást. A sánta érvek nem tudtak megállni 
az erőszak mankója nélkül. 

Minálunk mindez már tragikomikus formákat öltött, bárki bármiben kife-
jezte nemtetszését, azonnal a külföldi rokonai és családfája után kezdtek 
szimatolni. Felállították a kádernyilvántartás óriási mechanizmusát, amely 
regényekre való anyagot gyűjtött össze még egy pártbizottsági portásról is. 
A káderek a rendi hierarchia minden fokán egy fenyegető hatalmas szem suga-
rában mozogtak. Aki csak megremegett e szem pillantásaitól, elveszett. Kitű-
nően ismerjük azt a tömeglélektani állapotot, amely ily módon kialakult. A 
Rajk-per után nálunk tízezrével bódítottak el egyéb dolgokban nem ostoba em-
bereket, úgy, hogy ezek a szerencsétlen médiumok valóságos transzba estek, és 
lázálmaikban még az apjukat is kémnek gyanították. (Egyszer majd meg kell ír-
niok a társadalomtudósoknak és pszichológusoknak ezt a lélektani állapotot, 
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amelyben megdöbbentően tükröződik az egész szovjet mintájú szocializmus szin-
te kétségbeejtő szörnyűsége.) 

Mindent egybevetve: a Szovjetunióban is, hazánkban is mindig kellett ke-
resni és találni összeesküvőket, ha igaziak nem akadtak, kitalálni kellett 
ilyeneket, mert az állandó perek voltak a gyakorlati "bizonyítékai" annak, 
hogy az osztályharc éleződik, tehát csak a bürokrata kaszt csendet-rendet 
teremtő, önálló véleményt nem tűrő vezetése mentheti meg a népet és a szoci-
alizmust is. 

Nincs ostobább dolog,mint azt állítani, hogy Rákosiék "gépiesen vették 
át" a szovjet tapasztalatokkal együtt a konstruált pereket. Meg kell érteni, 
hogy a konstruált perekre minden népi demokráciában szükség volt, ugyanúgy, 
mint a Szovjetunióban, a nép bizalmát nem élvező rendszereket erőszakkal 
kellett alátámasztani, a fizikai és lelki terror indokolásához pedig nélkü-
lözhetetlenek a konstruált perek, legalábbis a "szocializmus" körülményei 
között. Ez a könyörtelen igazság. 

A Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban ezért kellett álno-
kul és kegyetlenül meggyilkolni a kommunisták tízezreit (összehasonlíthatat-
lanul többet, mint amennyit a világreakció együttesen megölt). Ezért kellett 
— nem pedig szadizmusból, nem tévedésből, és nem a szovjet vezetők közé fu-
rakodott imperialista ügynökök fondorlatos parancsára... 

Kérdés, hogy minden gyilkos pártvezér nyíltan bevallotta-e magának a dol-
gokat. Ezt nehéz megmondani. Sokat segíthetnének a történetírásnak, ha nyi-
latkoznának ez ügyben, és nem a Berija-féle zárt tárgyalások ellenőrizhetet-
len és megfejthetetlen titkait adnák feleletül százmilliók kérdéseire. Meg-
könnyítjük a dolgokat azzal, hogy röviden ismertetjük itt azt a tudományt, 
amelyet Sztálin kellően bevert hívei fejébe, s amelynek "megértése" után a 
hívek egészen sajátosan látják a világot. 

A marxizmus—leninizmusról lesz szó. Józan eszű emberek, akik nem estek 
át a szovjet-kommunizmus betegségén, fel sem tudják fogni ezt az elméletet, 
olyan értetlenül olvassák majd soraimat, mint ahogyan felvilágosult emberek 
csak fejcsóválva fogadhatják a vallás számukra érthetetlen képtelenségeit. 

A marxizmus—leninizmus olyan elméleti rendszer, amelynek valóságos, ob-
jektív célja az önkény igazolása, s egyúttal elhomályosítása. Ideológiai ka-
loda, a társadalmi kalodarendszer mása. Ez nem azt jelenti, hogy Sztálin, 
amikor létrehozta a marxizmus—leninizmust mint rendszert, azzal a szándék-
kal ült le az asztalhoz, hogy "most azután igazolom az önkényt". Szó sincs 
róla. A marxizmus—leninizmus objektív ideológiai tükröződése a valóságban 
szükségszerűen kialakult terrornak, a központi államhatalom ijesztő megnöve-
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kedésének, az egész erőszakos boldogitás rendszerének. Ahogyan a feudalizmus, 
a rendi tagozódás átalakította a keresztény vallás egész rendszerét, ugyan-
úgy az erőszakos orosz szocializmus valósága a maga képére kellett, hogy 
gyúrja Marx és Engels elméletét. Mivel az egész orosz gyakorlat ellentétben 
állott a tudományos szocializmus megalapítóinak legfőbb nézeteivel, fokoza-
tosan át kellett épülnie az ideológiai rendszernek is. Sztálin szerette mon-
dani, hogy "a felépítménynek az a feladata, hogy szolgálja az alapot". Nos, 
Marxnak ez a torzzá egyszerűsített és ezzel teljesen meghamisított tétele a 
Szovjetunióban betű szerinti értelemben megvalósult. 

A Sztálin alkotta marxizmus—leninizmus, amelynek a párttörténet és "A 
leninizmus kérdéseihez" című könyvecske a bibliája, ha pusztán elméletileg 
nézzük, nem egyéb, mint eklektikus válogatása és rendszerezése Marx, Engels 
és Lenin tételeinek, olyan rendszer, amely végtelenül zárt, ugyanakkor tet-
szés szerint (persze, csak a kiválasztottak tetszése szerint) módosítható az 
éppen felmerülő szükségleteknek megfelelően. Helyet kapnak benne a Marx és 
Engels által felismert nagy társadalmi igazságok, Marx, Engels és Lenin ide-
jüket múlt vagy keletkezésükkor is egyoldalú téves nézetei, Sztálin elméleti 
találmányai egyaránt. A lényeg: a rendszer kerek, minden a helyén van, Sztá-
lin és követői mindig megtalálhatják a mindent eldöntő idézetet, és ha a do-
log változik, megtalálják az előzővel ellenkező idézetet is. 

A marxizmus—leninizmusnak olyan "megdönthetetlen" tételei vannak, ame-
lyeket "napnál fényesebben" igazolt a gyakorlat: 1. A szocializmus építését 
egy párt vezetheti, a kommunista párt. Erre való alkalmatosságát és privilé-
giumát természetesen saját maga állapítja meg magáról. 2. A kulákokat likvi-
dálni kell (lásd Sztálin és Buharin már említett vitáját). 3. A nemzeteknek 
önrendelkezési joguk van. 4. De ha az előbbivel élni akarnak, az csak a föl-
desúri-kapitalista-fasiszta-imperialista reakció aknamunkájának eredménye. 5. 
A háború elkerülhetetlen. 6. A háború elkerülhető. 7. Nincs harmadik út, aki 
nem híve a Szovjetuniónak, az csak az imperializmussal tarthat. 8. Van har-
madik út, de akkor már a békeövezet értékes részének nevezik (lásd India). 
9. A szovjet proletárdiktatúra a demokrácia legfejlettebb formája (mert se-
hol sem végeznek ki annyi embert, mint az úgynevezett proletárdiktatúrában?). 
És így tovább. 

Ahogy annak idején a zsinatok szavaztak arról, hogy a férfi lelke gömbö-
lyű-e vagy szögletes, forog-e a föld, vagy sem, úgy nyilatkoztatta ki Sztá-
lin is különböző "vitákban" az igazságot, és a kádereknek nem volt más dol-
guk, mint "alkalmazni" a nagy tanító szavait. 

271 



A sztálini tanrendszernek rendkívüli szerepe volt abban, hogy jelentős 
tömegek sohasem ismerték fel helyzetüket, még saját vesztükbe is lelkesedve 
rohantak. A lelki terrornak ez a vallási-mitikus uralma volt az egyik oka 
annak, hogy a szovjet rendszer még a legszembetűnőbb hazugságok és a legdü-
höngőbb erőszak idején is támaszkodhatott bizonyos népi bázisra. A másik ok, 
amint arról még szó lesz, az, hogy az elnyomás és a nyomor ellenében vitat-
hatatlanul óriási ipari haladás bontakozott ki a Szovjetunióban, amely büsz-
keséggel töltötte el az egyszerű orosz embert. Ez a hatalmas terheket válla-
ló és viselő nép sok nemzedék munkáját végezte el 30 év alatt. A gigászi 
munka feltétlenül kiváltott bizonyos pátoszt és hitet főleg az első ötéves 
terv idején, egy kicsiny, de igen aktív tömegből. Az ötéves terv-regények 
csak azért mesélhettek a nép lelkességéről, mert a nép egy része valóban 
lelkesedett. Ez a pátosz azután a későbbiek során csökkent, kihunyt vagy 
semleges, nemtörődöm hangulatba ment át, a honvédő háború alatt pedig újra 
feléledt. A nép többsége, vagy óriási tömege azonban mindvégig az erőnek en-
gedett. Egyszerű bizonyítéka van ennek: ha nem így lett volna, nem lett vol-
na szükség a permanens fizikai és lelki terrorra. 

Visszatérve az egész elméleti szörnyűségre, amelyről majd még sokat kell 
írni, itt a sztálinizmusnak már csak egy vonását érdemes kiemelni, a logikai 
módszert, mert ennek van a legközelebbi kapcsolata az említett konstrukciós 
perekkel. 

Sztálin remekül ki tudta mutatni, hogy valamilyen "tévedés" objektíve 
hogyan segíti a burzsoáziát. Amikor valakit rajtakaptak azon, hogy másképpen 
gondolkodik, elhajlónak bélyegezték, a perekkel "bebizonyították", hogy az 
elhajlók kémek — úgyhogy végül mindenki, aki önmagát önálló gondolkodáson 
érte, megrettenhetett attól, hogy vajon akaratlanul is nem az ellenség ügy-
nöke-e. Ha valaki nyomora miatt, elégedetlenségében rokonszenvezett valame-
lyik később leleplezett ellenzékivel, akkor Sztálintól megtudta, hogy "a si-
kerek elkapatták, szájtáti lett, ezért nem vette észre az ellenség kezét". 
Mikor a trockistákat ezrével verték agyon a börtönökben és még tíz évvel 
Trockij száműzetése után is újra és újra jelentkeztek, Sztálin megmagyaráz-
ta, hogy a trockisták "már nem politikai áramlat, mint hét évvel ezelőtt, 
hanem kémek". Ezt azzal bizonyította, hogy a szóban forgó ellenzékiek "nem 
merik megmutatni igazi arcukat", vagyis nem vallják be a munkásoknak, hogy 
ők kémek és diverzánsok, érted, ártatlan olvasó? Azzal bizonyította, hogy a 
trockisták beismeréseivel (most már tudjuk, milyen úton kikényszerített be-
ismerésekkel) bizonyított. Ez a sztálini logika. (El lehet olvasni magyarul 
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is: "A pártmunka fogyatékosságairól és a trockista és egyéb kétkulacsosok 
felszámolását célzó rendszabályokról" című műben. Micsoda cím!) 

Ilyen csodálatos, és csak a vallásihoz hasonló logikával nevelték a ká-
derek tízezreit a Szovjetunióban. Érthető, hogy a káderek fejében egészen 
sajátos hamis tudat alakult ki, amely szerint minden másképpen van, mint a-
hogy a valóságban látszik. A dialektika 4 tétele, a párt 6 jellemvonása, a 
materializmus 3 ismérve, a kétféle igazság — ez az egész babonagyűjtemény 
ködbe vonta a káderek agyát. Sokan nem értették az egészet, mások azt hit-
ték, értik, de egyaránt alázatos tisztelettel tekintettek arra, aki mindezt 
megalkotta, rendszerezte. A pápai csalhatatlanság komolytalan játék ahhoz 
képest, milyen szigorúan szó szerint kellett venni "az emberiség legnagyobb 
gondolkodójának" minden mondatát. 

Az így nevelt embereket nem lehet, nem szabad a közönséges halandók er-
kölcsi normáival mérni. Én legalábbis kész vagyok elhinni, hogy a legször-
nyűbb bűnök kiagyalói között is seregestül voltak és vannak olyanok, akik 
ártatlannak tartják magukat, sőt gyilkosságaik után a jól végzett munka örö-
mével feküdhettek le, mondván, hogy "egy komoly lépéssel megint közelebb 
hozták a szocializmust". Olyan fanatizmusba ütközünk itt, amilyet az inkvi-
zítorok óta nem látott a világ. 

S itt hadd térjek ki Togliatti cikkének egy részletére. Az olasz kommu-
nisták vezetője azok közé a kivételesen ritka felső káderek közé tartozik, 
akik intellektuális képességeiket a lehetőségekhez képest mégiscsak megőriz-
ték a sztálini tébolyuralom alatt is. Hogyan írhatott le ez az ember ilyen 
mondatokat a trockista-buharinista nézetek elleni harcról: "Én nem tagadom, 
hogy ez a harc negatív eredményeket is maga után vonhatott... Végső fokon 
azonban pártunk politikai nevelése ment végbe ezekben a vitákban, amelyek 
ideológiánk és politikánk legfontosabb pontjait érintették. Mozgalmunk e 
vitákon keresztül érett meg." Elszomorító ez a vélemény. Éppen az ellenzék 
letiprása, majd ezzel együtt a tökéletes ideológiai és fizikai terror tette 
a kommunistákat az önálló gondolkodástól eltiltott bábokká. A trockizmus ré-
mével (s ezzel együtt a kiátkozással és agyonlövetéssel, vagy "moszkvai" 
gyógykezeléssel) ijesztett pártvezetők engedelmes bárányokká lettek, nem 
megértek, hanem szellemileg és morálisan elrothadtak. 

De hagyjuk a vitát, amely már úgyis más kérdésekhez vezet át. 
Láttuk, hogy a bürokrata apparátus hogyan keletkezett — csak vele le-

hetett "építeni a szocializmust". Azt is láttuk, hogy ez az apparátus a 
sztálini ideológiai és fizikai erőszakkal minden eddigi uralkodó osztálynál 
egységesebbé terrorizálta magát. Kialakult tehát a közép- és felső párt és 
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állami vezetőknek egy nem túl széles rétege, amelynek a közvetlen termelő-
munkához legtöbbször csak annyi köze volt, hogy szakértelem nélkül "általá-
ban" irányított. Kiválogatásuk "fő szempontja" nem is a szakértelem, hanem 
a "megbízhatóság" volt. Igen nagy részben ennek az apparátusnak tevékenysé-
gétől függött, hogyan alakul a termelés (mivel nem biztosították a népi ön-
tevékenység feltételeit, az anyagi érdekeltséget és a gazdasági demokráci-
át). A tőkés rendszerben, hogy úgy mondjam, maguktól, érdekből dolgoznak az 
emberek. A szovjet szocializmus találta ki azt a csodát, hogy állandóan kam-
pányokat kellett szervezni a vetés "biztosítására" és minden egyébre. (Le-
het-e fényesebb bizonyítéka annak, hogy a szovjet — és magyar! — parasztra 
ráerőszakolták a szocializmust, mint az, hogy kampányokkal, vezércikkek ára-
datával, instruktori és rendőri fenyegetésekkel kellett évről évre rávenni 
arra, amit ősidők óta egykedvű, nyugodt pontossággal végzett?!) 

A kampányokat szervező, a termelés parancsnoki posztjain (milyen ural-
kodó kifejezés: parancsnoki poszt) szónokló apparátust meg kellett fizetni 
ahhoz, hogy minél lelkesebben dolgozzék, illetve dolgoztassa a népet. így 
kezdett fokozatosan kibontakozni az apparátus osztállyá válásának folyamata, 
amely azután feltette a koronát a szovjet szocializmus művére. Az apparátus 
a termelésben elfoglalt helye, jövedelemszerzésének módja, a nemzeti jöve-
delemből ráeső rész szerint, általában minden lényeges szempontból tekintve, 
új osztállyá kezdett válni. 

Dedijer Titóról szóló könyvében betekintést enged a szovjet vezetők 
életmódjába, így megállapíthatjuk azt, amit egyébként ki is találhatnánk bi-
zonyítékok nélkül is, hogy tudniillik a magyar vezetők életmódja pontos má-
sa volt a Kreml berkeiben kialakult életstílusnak. 

A forradalom előtt a magyar közvélemény már széles körben foglalkozott a 
vezetők úri életmódjával. A munkások felháborodva beszéltek azokról, akik a 
munkabérek többszörösét tették zsebre, de közben külön magazinjaikból fél-
áron vettek olyan csemegéket, amilyeneket a munkás még a kirakatokban sem 
láthatott. Beszéltek a káder-villákról, amelyek meglehetősen különböztek Le-
nin filmekben is megörökített vaságyas szobájától, a protokoll-fogadásokról, 
ahol a kiválasztottak részegre gyönyörködték magukat egymásban. A felháboro-
dás olyan óriási volt, hogy még a sajtó is tükrözte. A népi demokráciákban 
csupán a magyar lapok merték megkérdőjelezni ezeket a kirívó jelenségeket, 
például az Irodalmi Újság cikkei. De ezek az írások nagyon is szőrmentén 
tárgyalták a gyalázatot, legfeljebb annyit állapítottak meg, hogy a Rákosi 
teremtette nagyságos-elvtárs-rendszer kiáltó ellentétben van Marx és Lenin 
félreérthetetlen tanításaival. Azt a kérdést azonban már fel sem vetették 
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ezek a cikkek, hogy vajon mi vezethetett a marxi—lenini eszmék ilyen elfa-
julásához. Nem mondták, vagy nem mondhatták ki azt az igazságot, hogy a nép-
től idegen és a nép felett álló bürokrata kasztok nem valami történelmi vé-
letlen eredményei, hanem a szovjet mintájú szocializmus "normális" velejárói. 

Már most megállapíthatjuk, hogy az októberi forradalom kitörésében igen 
nagy szerepet játszott a bürokrata úri-rendszer feletti elkeseredés, a nép 
rádöbbenése arra, hogy a munkásoktól elvett értéktöbbletből és a paraszt ki-
uzsorázásából nemcsak a ténylegesen óriási beruházásokat fedezték Rákosiék, 
hanem a régi urakéhoz hasonló, vagy egy még fényűzőbb életszínvonalat is eb-
ből biztosítottak maguknak, miközben a feszített tervek alatt nyögő nép a 
Horthy-rendszer vége felé már elért életfeltételeket sem tudta kiharcolni 
magának. (Valamivel kedvezőbben alakult a helyzet a Szovjetunióban, mert a 
cári Oroszország rettenetes elmaradottságához képest a dolgozók életszínvo-
nala fejlődött, még ha nem közelítette is meg egy valamirevaló tőkés ország 
létviszonyait. A vezető rétegek és a nép életmódja közti ellentét azonban a 
Szovjetunióban is brutális nyíltsággal hirdette egy új uralkodó kaszt kiala-
kulását.) 

A szocialista kasztrendszer a szovjet kommunizmus terméke, az erőszakos 
boldogitás szükségszerű következménye, méltó betetőzése annak, hogy 8-10 év 
alatt "felépítették" a szocializmust egy ázsiai, a középkorból éppen hogy 
előkecmergett országban. 

Ha majd Kádárék a várható gazdasági csőd miatt és főleg a "megbízhatat-
lanok" kirostálása végett leépítik az apparátus egy részét, s esetleg a má-
sik rész kiváltságait csökkentik, dörgedelmes cikkeket íratnak a bürokrácia 
veszedelmeiről és a Kádár-féle decentralizálás progresszív voltáról. De az 
apparátus egy idő után újra régi fényében fog ragyogni, mert a bürokrata-
uralom a szovjet-kommunizmus országaiban nem ilyen vagy olyan vezetők szán-
dékaitól függ, az apparátus-uralom az erőszakos boldogitás rendszerének lé-
nyegéhez tartozik. Ha itt egyáltalán függésről lehet beszélni, akkor csak 
abban az értelemben lehet, hogy a vezetők függenek a szocializmus uralkodó 
kasztjától. 

1956 december 
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A MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE 1956. DECEMBER 28-AN TARTOTT 
TAGGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE 

Erdei Sándor főtitkár beszámolója: 
Tisztelt taggyűlés! Arról kell beszámolnom, hogy mit végzett az írószö-

vetség elnöksége az elmúlt két hónap alatt. 
Ez a két hónap nagy és nehéz idő nemzetünk történetében. Beszámolómnak 

nem lehet célja, hogy átfogja és megmérje ezt az időt. Irodalmunk az utóbbi 
esztendőkben ugyan már egyre érthetőbb szóval vallotta és vallja magát a 
nemzet lelkiismeretének, s a magyar írók az október 23-án indult nemzeti de-
mokratikus felkelésben együtt éreztek és együtt gondolkoztak a megmozdult 
néppel. Az írószövetség elnöksége a forradalmi mozgalom minden fontos pont-
ját nyilatkozatban fogalmazta meg, és ha mód volt rá, nyilvánosságra hozta 
véleményét az eseményekről és a kibontakozás útjáról. így az elnökség tevé-
kenységének mostani áttekintése látszólag szükségképpen léphetne fel azzal 
az igénnyel, hogy átfogóan, történelmileg értékelje a népmozgalmat és a fel-
kelést. 

De bármilyen égető hiányát érezzük is a forradalom komoly elemzésén ala-
puló értékelésnek, most az írószövetség tevékenységéről szóló beszámolóval 
nem pótolhatjuk ezt a hiányt. Csak adatokat nyújthatunk a leendő értékelés-
hez. Hogy adataink megbízhatók, s hogy véleményünket mindig őszintén, a ma-
gyar nép és a magyar nemzet létérdekeinek szem előtt tartásával fogalmaztuk 
meg, ezért ugyanaz a felelősség s ugyanaz az igazságkereső szenvedély áll 
jót, amely az utóbbi évek legkomolyabb írói törekvéseit jellemezte. 

Krónikaszerű lesz tehát ez a beszámoló. Lelkiismereti vizsgálat is lesz 
annyiban, hogy szemügyre vesszük a körülményeket, amelyek között egy-egy el-
nökségi nyilatkozat létrejött, s jelezzük mai véleményünket is régebbi ál-
lásfoglalásunkról . 

Vannak hangok, amelyek vádként emlegetik, hogy a magyar írók a főtette-
sek október 23-a szellemi előkészítésében. Ezt a "vádat" egyszerűen idéző-
jelbe tesszük, s ezzel elintézettnek tekintjük az ilyen állításokkal való vi-
tát. Nincs mit szólnunk azokhoz, akik még mindig nem vették észre, hogy új 
irodalmunk nagy része jó szándékú, de tengernyi hazugság után akkor kezdett 
valóban irodalommá válni, amikor a lelepleződött hazugságokkal szembefordul-
va kezdte megérezni a magyar társadalomban ténylegesen meglévő erőket, ami-
kor a jelszavak közül kezdte meghallani és kimondani a magyar nép igazi sza-
vait. Sokan későn hallottuk meg és későn kezdtük kimondani, de — Déry Tibor 
szavaival — "ha későn is, de mindenkinél korábban kezdtük el a nyílt harcot 
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a zsarnokság ellen". Az előbb említett hangok nem azt kérik tőlünk számon, 
hogy miért későn kezdtük, hanem azért akarnak elítélni, mert egyáltalán el-
kezdtük. így hát számukra nincs mondanivalónk. 

Október 22-én, hétfőn, telefonon az a hír érkezett az írószövetségbe, 
hogy az egyetemisták másnapra tüntetést terveznek a Petőfi- és a Bem-szobor 
előtt, hogy kifejezzék együttérzésüket a szocialista demokráciáért harcoló 
lengyel munkásokkal és diákokkal. A hír úgy szólt, hogy a tüntetést az író-
szövetség kezdeményezésére hivatkozva tervezik. Mivel ilyen kezdeményezésről 
az írószövetségben nem volt szó, kötelességünk volt nyilvánosan is kijelen-
teni, hogy az írók nem szerveznek tüntetést. Néhányan az írók közül, akik 
még hétfőn este kimentek az egyetemeken összegyűlt ifjakhoz, azt tapasztal-
ták, hogy a fiatalok, függetlenül attól, hogy az írók terveznek-e felvonu-
lást vagy sem, forrón kívánják a tüntetést. Világos lett, hogy a készülő 
tüntetést most már nem akadályozni kell, hanem azon munkálkodni, hogy az 
eredeti és nemes céljához méltó legyen. 

Másnap, október 23-án délelőtt az írószövetségből küldöttség ment a párt 
politikai bizottságához. De ott volt már akkor az egyetemi ifjak és a Petőfi 
Kör küldöttsége is. A küldöttségek nemcsak azt kérték a politikai bizottság-
tól, hogy engedélyezze a felvonulást a Petőfi- és a Bem-szobor elé, hanem 
kérték, hogy álljon a párt a tüntetés élére. A válasz mindkét kérésre tagadó 
volt. Amikor végre az ifjúság tömeghangulatának nyomására a politikai bizott-
ság engedélyezte a felvonulást, nem volt abban semmi köszönet. Gerő Ernő 
szavaiból a küldöttség megértette, hogy a párt politikai bizottsága egyál-
talán nem azon gondolkozik, miképpen álljon az ifjúság és a nép jogos köve-
teléseit kifejező tüntetés élére. Gerőék egész máson gondolkoztak. 

Amíg az írók küldöttsége a pártközpontban járt, a Szövetség elnöke ki-
áltványt fogalmazott. Délután két órára lett kész a kiáltvány, s a Szövetség 
házában összegyűlt írók csoportja elindult vele a Petőfi-szoborhoz. Ott, 
majd a Bem-szobornál Veres Péter olvasta fel az írószövetség szózatát, amely 
estére az Irodalmi Újság különszámaként nyomtatásban is megjelent. A kiált-
ványt mindannyian ismerjük, itt csak a követelések jellegére utalok: nemzeti 
függetlenség, szocialista demokratizmus, a dolgozók ellenőrzési jogának ér-
vényesítése, a szellem szabadságának biztosítása volt a követelések fő célja. 

Mint tudjuk, az írószövetség kiáltványában kifejezett követelések lénye-
gükben egyeztek az egyetemi ifjúság 14 pontjával s mindazokkal a kiáltvá-
nyokkal, amelyeket a tüntető tömegben itt is, ott is felolvastak. Nemzeti, 
demokratikus és szocialista követeléseket hirdettek ezek a kiáltványok. 
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A nagyszerű, fegyelmezett tüntetés két órakor kezdődött, és munkások, 
katonák, az egész budapesti nép csatlakozásával folyamatosan növekedett, de 
a hivatalos párt- és kormányvezetés részéről estig semmiféle választ nem ka-
pott a tüntető nép. 

A tömeg nagyobb része a Bem-szobornál a parlament épülete elé sereglett, 
s ott Nagy Imrét akarták hallani. Mindenki joggal feltételezte, hogy a párt 
és kormány vezetői legalábbis már tárgyalnak Nagy Imrével; a változás szük-
ségességét, a tüntetők követeléseinek teljesítését annyira elkerülhetetlen-
nek tartotta már mindenki, hogy Nagy Imre jelenlétét vagy a parlamentben, 
vagy a pártközpont házában biztosra vették, Gerőék azonban csak maguk kö-
zött tárgyaltak. Ilyen helyzetben ott Nagy Imre keveset mondhatott volna a 
tüntető tömegnek. 

Este 8 órakor elhangzott Gerő Ernő rádióbeszéde. Ez a beszéd az ifjúság 
és a nép nagyszerű megmozdulásának arculcsapása volt. Gerő ellenforradalmi-
nak, csőcseléknek nevezte azt a tüntető ifjúságot, amely éppen ezen a napon 
mutatta meg először, hogy nem méltatlan letéteményese a nemzet jövőjének. 

A provokáló beszéd felingerelte a tömeget. Az ifjúság egy része már e-
lőbb a rádió épületéhez, más része a Szabad Nép székházához vonult, hogy 
pontokba foglalt követeléseit rádión, illetve a sajtón keresztül közölje a 
nyilvánossággal. A Szabad Népnél a pontok kinyomtatása ellenállás nélkül 
megtörtént. A Rádió kapui azonban nem nyíltak meg, ellenben az ott tartózko-
dó ÁVH-őrség a tömeg közé lőtt. Erre válaszul robbant ki a fegyveres felke-
lés. 

Eközben a tüntető felvonulásban részt vett írók egy része visszatért a 
szövetség székházába. Az Irodalmi Újság újabb különkiadását terveztük. Köz-
ben egymás után érkeztek a hírek a Rádiónál kifejlődött fegyveres harcról 
és a város különböző részein tovább folyó és növekvő tüntetésről. 

A rádió a Gerő-beszéd elhangzása után azt közölte, hogy október 31-re 
összehívják a párt Központi Vezetőségét. Az írószövetség székházában tartóz-
kodó írók telefonon a Központi Vezetőség azonnali összehívását sürgették. 
Hosszú órák teltek így a sürgetésben és várakozásban; a párt hivatalos veze-
tői nem tartották fontosnak a Központi Vezetőség összeülését. Végül a min-
denfelől rájuk zúduló sürgetésre közölték, hogy a Központi Vezetőséget azon-
nalra összehívják. 

Éjféltájban háromtagú küldöttség ment az írószövetségből az Akadémia ut-
cai pártközpontba. A küldöttség célja az volt, hogy tájékoztassa a Központi 
Vezetőséget a tüntetés jellegéről, a fegyveres harc kirobbanásának okáról, 
és gyors intézkedést kérjen arra vonatkozóan, hogy a párt végre valóban áll-
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jon a nép élére, teljesítse a jogos követeléseket, s így szüntesse meg a to-
vábbi nyugtalanságra szító okokat. Jogot éreztünk minderre, mert előzően va-
lamennyien ott voltunk a tüntető tömegben, közvetlenül érzékeltük annak han-
gulatát, bennünk is ugyanaz a türelmetlenség növekedett a hivatalos vezetők 
késlekedése miatt. 

Az Akadémia utcai pártház kapujában egy óra hosszat várakoztatták az 
írószövetség küldöttségét. Végre éjfél után fél egy óra tájban Hegedűs And-
rás színe elé engedték. Hegedűs közölte, hogy mindent megtesznek a nyugta-
lanság okainak megszüntetésére, de azt is hozzátette, hogy amennyiben a ma-
gyar karhatalom ereje nem bizonyul elégnek a fegyveres felkelés letörésére, 
akkor szovjet erőket hívnak segítségül. 

Ettől kezdve az írók legfőbb erőfeszítése arra irányult, hogy meggyőzze 
a pártvezetés tisztábban látó tagjait a politikában égetően sürgős változta-
tások halaszthatatlanságáról és arról, hogy mindez a változtatás csak a meg-
mozdult néppel együtt, annak erejével hajtható végre. Sajnos, a pártvezetést 
a Rákosi-klikk emberei ilyen vonatkozásban tehetetlenné tették, s emiatt 
minden intézkedés, amire a pártvezetés egyáltalán képes volt, súlyos károkat 
okozó késéssel történt meg. 

Október 24-én reggel 9 órakor közölte a Rádió, hogy a Központi Vezetőség 
javaslatot tett az Elnöki Tanácsnak Nagy Imre miniszterelnöki megbízatása 
ügyében. Ugyanakkor azonban Gerő Ernő továbbra is a Központi Vezetőség első 
titkára maradt. A fegyveres harc az utcán továbbterjedt, különösen a szov-
jet tankok megjelenésének hatására. 

Aznap, 24-én reggel az írószövetség elnökségének kommunista tagjai táv-
iratban tiltakoznak Gerő első titkársága ellen, délben pedig az egész elnök-
ség az alábbi felhívást fogalmazta meg: "Mi, magyar írók mélységes fájdalom-
mal éljük át a nemzet mostani véres óráit. Leghőbb kívánságunk, hogy szűnjék 
meg a vérontás. 

Ennek érdekében a kormánynak azt javasoljuk, hogy a karhatalom ma 14 ó-
rakor szüntesse be hadműveleteit. Lőfegyvert ez időpont után csak akkor hasz-
náljon, ha támadás éri. Mondja ki a kormány mind a polgári, mind a katonai 
személyekre az általános és teljes amnesztiát. Az amnesztia terjedjen ki a-
zokra, akik eddig fogságba estek vagy megadták magukat; akik a harcot abba-
hagyták vagy ma délután hat óráig abbahagyják. 

Ugyanakkor javasoljuk a karhatalom ellen harcolóknak: nemzeti létérdeke-
inket tartsák szem előtt és szüntessék be a harcot, tegyék le a fegyvert. 
Tegyék ezzel lehetővé, hogy a szovjet fegyveres erők visszavonulhassanak ál-
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lomáshelyükre és a kormány tárgyalásokat kezdhessen a Szovjetunió kormányá-
val a szovjet hadsereg hazánkból megfelelő időpontban történő kivonására. 

Javasoljuk továbbá a kormánynak: adjon azonnal világos, nemzeti progra-
mot. E programban legyenek benne a következők: 

Biztosítsuk a teljes nemzeti függetlenséget! 
Állítsuk fel a munkás önkormányzatot az üzemekben és gyökeresen változ-

tassuk meg bér- és normarendszerünket! 
Állítsuk végre talpra a magyar mezőgazdaságot, mégpedig úgy, hogy enged-

jük szabadon fejlődni az egyéni parasztgazdálkodást is. 
Biztosítsuk a teljes demokratizmust, a tömegek önkormányzatát és ellen-

őrzését az állami élet minden terén. 
E program végrehajtásának politikai feltétele a magyar írók véleménye 

szerint: Gerő Ernő lemondása az első titkári tisztségről. Alakuljon meg a 
széles nemzeti összefogás kormánya, minden demokratikus erő bevonásával, 
Nagy Imre elvtárs vezetésével. 

Végül arra szólítjuk fel az ország lakosságát: tűzze ki a gyászlobogókat 
a harcokban elesett honfitársaink emlékére. 

Mi, magyar írók fogadjuk, hogy kötelező, nagy nemzeti hagyományainkhoz 
híven, állhatatosan és minden erővel továbbra is támogatjuk dolgozó népünk 
minden jogos követelését." 

Október 25-én Gerő helyett Kádár János lett a párt első titkára, Gerő és 
emberei azonban továbbra is részt vettek a vezetésben, és elsősorban az б 
szerepük volt az oka, hogy a vérontás tovább folyt, hogy a nép követelései 
nem teljesültek. A Gerőék által irányított rádió hazug híreket közölt és el-
lenforradalmárnak rágalmazta a népet. A segítségül hívott szovjet haderő ka-
tonáinak jó része már az első nap után látta, hogy Budapest utcáin nem ellen-
forradalmárok mozognak, hanem a nép harcol fegyvertelenül tüntetve vagy fegy-
verrel a kezében, jogos követeléseiért. 

Madarász Emil: Ez nem igaz! (Nagy zaj és ellentmondások.) 
Veres Péter elnök: Ezt majd elmondhatja a felszólalásában. Most csendet 

kérek ! 
Erdei Sándor: Egyre több szovjet tankot lehetett látni magyar nemzeti 

zászlóval. 
Október 25-én a rádió olyan közlést adott, hogy a munka mindenütt kezde-

tét veszi. A munkahelyeikre özönlő dolgozókat azonban a karhatalom emberei 
visszaküldték, és ezek a tömegek Budapest belvárosában hullámzottak. Szét-
lőtt házak, szerteszét heverő halottak, fiúk, lányok, ápolónők, munkások 
holttesteinek látványa fogadta őket. Ekkor történt, hogy tüntető nemzetté 
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álltak össze és a parlament felé indultak. Útjukban szovjet tankokkal kerül-
tek szembe, a szovjet katonák integetéssel és tapssal üdvözölték a békés fel-
vonulókat. A tüntető tömeg azután a magyar zászlóval, Kossuth-címerrel dí-
szített szovjet tankokkal együtt vonult a Parlament felé. S ott, a Parlament 
előtti téren történt a szörnyű vérengzés. A környező épületek tetejéről ÁVH-
sok lőttek a békés tömegre. 

Zelk Zoltán: Ez viszont igaz! 
Veres Péter: De ne kiabáljunk! Ezen még sokat fognak majd vitatkozni, de 

most halljuk a beszámolót. 
Trencsényi Waldapfel Imre: Ha Madarásznak nem szabad közbeszólni, akkor 

Zelknek sem szabad! Vagy-vagy! 
Erdei Sándor: Október 25-én az írószövetség elnöksége újabb nyilatkozat-

ban követelte a kormány gyors intézkedéseit, közöttük most már az ÁVH felosz-
latását is. Ugyanezen a napon az elnökség küldöttséget is menesztett Nagy Im-
réhez. A küldöttség az egyetemisták küldötteivel együtt előbb Donáth Ferenc-
cel és Losonczy Gézával, majd Nagy Imrével tárgyalt. Velük egyetértésre is 
jutottak a legfőbb kérdésekben, közelebbről abban, hogy a felkelés és a fel-
kelést teljes együttérzéssel kísérő népmozgalom egészében véve nemzeti, de-
mokratikus jellegű, s a döntő szocialista vívmányok alapjairól nem tér le. 
Széles nemzeti egység megteremtésére van tehát lehetőség, s ennek megfelelő 
nemzeti kormány alakítására, és e kormány gyors cselekvésére van szükség. 
Nagy Imréék helyes állásfoglalását azonban a Központi Vezetőség rákosista 
tagjai erősen támadták s ezzel még vontatottabbá és felemásabbá tették a ve-
zetés amúgy is veszélyesen elkésett intézkedéseit. 

Végre a következő napon Nagy Imre mégis bejelenthette néhány fontos köve-
telés teljesítését: az ÁVH feloszlatását és azt az elhatározást, hogy a szov-
jet csapatokat kivonják Budapestről. 

Október 27-én az egyetem központi épületében megalakult a magyar értel-
miség forradalmi bizottsága. Ebben az írószövetség megbízottai is részt vet-
tek. Az értelmiségi forradalmi bizottság első felhívásában ilyen megállapí-
tások voltak: "A magyar nép hősi szabadságharca kivívta első győzelmét." "Vé-
get ért az a korszak, amelyben büntetlenül lehetett zülleszteni és kiárusí-
tani gazdaságunkat, természeti kincseinket. Véget ért a Rákosi-, Gero-, Far-
kas-féle sztálinista politika, amely ki akarta ölni a hazafiasságot a nép és 
az ifjúság szívéből." A kiáltványban foglalt követelések pedig mind a függet-
len magyar nemzet szocialista és demokratikus fejlődésének biztosítását cé-
lozták. 
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Október 28-tól november 3-ig a már kivívott győzelmek alapján az új, de-
mokratikus berendezkedésre való készülődés gondjai és reményei kerültek elő-
térbe. A monopolisztikus jellegű egypártrendszer nyilvánvalóan megbukott, s 
e bukás várható következménye a régebben erőszakkal elsorvasztott pártok fel-
éledése volt. A pártok alakításának zűrzavarában most már a kapitalista res-
taurációs törekvések is szóhoz jutottak, a legérthetőbb szóhoz Mindszenthy 
rádióbeszédében. A forradalmat tehát védeni kellett mind a horthysta, mind a 
rákosista restaurációs kísérletekkel szemben. Erre a védelemre a forradalom 
főerői, az ifjúság és a munkásság készen állottak. Karhatalmi vonalon szer-
veződni kezdett a nemzetőrség, amely a fegyveres felkeléshez kapcsolódott 
ellenforradalmi elemek megfékezésére lett volna hivatva. Politikai vonalon 
pedig a pártok újraéledésénél sokkal fontosabb és a jövő szempontjából biz-
tatóbb jelenség az volt, hogy kezdett kialakulni a magyar munkásosztály sa-
ját érdekvédelmi szervezete, amely egyelőre a munkástanácsok létrejöttében 
jutott kifejezésre. Hasonló folyamat indult az ifjúság és az értelmiség kö-
rében is. A parasztság ilyen értelemben egyelőre alig mozdult, de a paraszt-
politikában a terror-rendszer megszűnése és a kiszipolyozó begyűjtés eltörlé-
se nyomán falun is megnyílt a lehetősége a paraszti érdekvédelmi szervezke-
désnek. A társadalom fő erőinak ez a szerveződése, illetve szervezkedési le-
hetősége volt a legdöntőbb biztosíték arra nézve, hogy népünk leküzdi a mind-
két oldalon támadó reakció erőit. 

Az írók magatartását, véleményét ebben az időben pontosan jellemzi az 
Irodalmi Újság november 2-án megjelent négyoldalas száma. Mindenki ismeri a 
lapnak ezt a számát, a beszámolási kötelezettség azonban előírja, hogy mégis 
idézzem itt néhány cikk és nyilatkozat fő mondanivalóját. 

Déry Tibor "Barátaim..." kezdetű levelében azt írta: "A magyar történe-
lemnek ez a legnagyobb forradalma, egyúttal az első győztes forradalom, ami-
óta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai cso-
portok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a nép-
akarat." "Úvjátok meg a forradalmat — folytatja levele befejező részében. — 
Olyan méltósága volt eddig, amilyet csak az igazság adhat eszmének, emberek-
nek. Egy dologra figyeljünk most: nem a bosszú órája ütött, hanem az igaz-
ságtevésé." 

Németh László Emelkedő nemzet című cikkében ezeket írta: "... hogy a nem-
zet a gyötrésben és megaláztatásban így összeforrt, hogy diákok, munkások, 
katonák minden előzetes szervezkedés nélkül, közös elszántságukkal így meg-
szerveződhettek, a vezér nélküli felkelésnek ez a csodálatos látványa megha-
ladta nem reményemet, de képzeletemet." S a cikk más helyén: "Még csak any-
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nyit láttam, amennyit a rádió és a vidéki események látni engedtek, s már 
•tt állt előttem a veszély: a közeli, hogy a nemzet szent felindulásában a 
bosszúvágy sugalmazóira hallgatva olyasmit talál elkövetni, amit nem lehet 
többé jóvátenni, s a kissé távolibb, hogy mialatt a fegyvert fogott nép fi-
gyelme a szovjet csapatok kivonása felé fordul, az új pozíciók felé csörtető 
emberek, akik régi fényük visszatérését várják, megfelelő hadállást foglal-
nak el, s a forradalomból ellenforradalmat, 1956 magyar szabadságharcából 
holmi 1920-as kurzust csinálnak. Kinek kell ezt megakadályozni, ha nem ne-
künk, akik látjuk, hogy mit lehet itt elveszíteni." 

Az Irodalmi Újságnak ebben a számában jelent meg az elnökség következő 
nyilatkozata : 

"Nemzeti forradalmunk, szabadságunk és függetlenségünk kivívásának leg-
nagyobb erénye az erkölcsi tisztaság. 

A magyar írók kivették részüket a forradalom előkészítéséből. Kötelessé-
gük, hogy őrködjenek a forradalom tisztaságán is. 

Követelik, hogy vonják felelősségre mindazokat, akik a nép ellen vétkez-
tek. Ugyanilyen határozottsággal követelik azt is, hogy a bűnösök a szabad 
magyar bíróság előtt feleljenek. A nép ne az utcán ítélkezzék, hanem a tár-
gyalóteremben! 

Felszólítunk mindenkit, hogy a vétkeseket bántatlanul adják át a nemzet-
őrség vagy a honvédség járőreinek. A személyi bosszú méltatlan hozzánk. Meg-
győződésünk, hogy a magyar nép ebben is egyetért íróival. 

A világ szeme rajtunk. Csodálja forradalmunk tisztaságát. Ne essék rajta 
folt!" 

November 2-án az írószövetség taggyűlést tartott. A taggyűlés a szeptem-
ber 17-én megválasztott elnökséget a következő hat taggal egészítette ki: 
Féja, Keresztury, Kodolányi, Lakatos, Rónay György, Sinka István. Az elnök-
ség azóta így kiegészítve működött. 

A taggyűlés együttesen állást foglalt az elnökség által korábban megfo-
galmazott követelések mellett és külön hangsúllyal emelte ki az építőmunka 
megindulásának fontosságát. 

November 3-án, szombaton este mindannyian azzal feküdtünk le, hogy a kö-
vetkező héten indul a munka, indul a harc, most már nem fegyverrel, hanem az 
ész és a kéz munkáló erejével. 

S november 4-én hajnalban ágyúdörgésre ébredtünk. 
Ettől kezdve egy hétig senki nem járt bent közülünk a Szövetség házában. 

Golyók járták az épületet, a szomszéd ház tetejét valami akna is érte. 
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November 12-én, hétfőn gyűlt itt össze megint az elnökség. Ülésünkön ven-
dégként részt vettek más művészeti szövetségek képviselői is. Közösen a kö-
vetkező nyilatkozatot fogalmaztuk ekkor: 

"Kiáltvány. A magyar értelmiség az ország népéhez! 
A magyar nép az elmúlt hetekben bennünket is magával ragadó szenvedéllyel 

és egységben nyilvánította ki akaratát. Amíg új, békés akaratnyilvánításra 
módot nem adnak neki, ehhez nekünk, íróknak, művészeknek, tudósoknak, értel-
miségieknek bármit hozzáfűzni, ezen alkudozni sem szándékunk, sem jogunk. 

A nemzeti szabadságharc vívmányai alapján tehát a magyarság életének jö-
vendő képét a következő pontokban jelöljük meg: 

1. Magyarország minden idegen hatalomtól független, semleges ország le-
gyen. Ennek feltétele: a szovjet csapatok hagyják el az országot. 

2. Magyarország társadalmi és gazdasági rendszere a demokratikus eszkö-
zökkel felépített szocializmus legyen a nemzeti sajátosságok figyelembevéte-
lével, érvényben tartva az 1945-ös földreformot és a gyárak, nagyüzemek, bá-
nyák, bankok társadalmi tulajdonba vételét. 

3. Magyarország vállalja az ENSZ-tagságával járó összes kötelezettségeit 
és él annak jogaival. 

4. A magyar állam minden polgárának biztosítva legyen az emberi szabad-
ságjogok teljessége. 

5. Jelen történelmi helyzetünkben a csak pártérdekek szerint való gon-
dolkodás nem szolgálja a szabadságharc legnagyobb kincsét, a nemzeti egysé-
get. Az írószövetség és az alábbi szervezetek éppen ezért a magyar munkásság-
gal, parasztsággal és a forradalmi ifjúsággal vállalnak sorsközösséget. A 
közvetlen kibontakozás feladatait az б demokratikusan megválasztott szerve-
ikkel együttműködve kívánjuk munkálni. 

6. Rendkívüli helyzetünkben különös hangsúllyal kívánjuk felemelni sza-
vunkat minden egyéni és hatósági terror vagy önkény, továbbá a múlt diktató-
rikus eszközeinek visszaállítása, visszacsempészése ellen. Kívánjuk, hogy a 
törvényes igazság érvényesüljön. A bűncselekménnyel terhelteket a bíróság e-
lőtt, nyílt tárgyalásokon kell felelősségre vonni." 

Aláírók az írószövetségen kívül a Magyar Tudományos Akadémia, az Egyete-
mi Forradalmi Diákbizottság, a Magyar Zeneművészek Szövetsége, az Értelmisé-
gi Forradalmi Bizottság, a Magyar Színészek Szövetsége, a Magyar Filmművé-
szek Szövetsége, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Rádió, a Magyar 
Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Távirati Iroda. 

Üt nap múlva, november 17-én táviratot írtunk a Szovjet írószövetségnek, 
így szólt a távirat: 
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"Az igazság és az aggodalom hangján szólunk Önökhöz. A magyar nép sza-
badságharcot vívott a demokratikus jogokért, és azzal a céllal, hogy a szo-
cializmust a maga nemzeti formájában építhesse tovább. Ezt a célt olyan té-
nyek veszélyeztetik, amelyekről röviden értesíteni fogjuk Önöket. Eme've-
szélyeztető tények közül most csupán azt az egyet akarjuk kiemelni, hogy if-
júságunk elhurcolása és szellemi életünk egyes tagjainak letartóztatása, az 
elhurcolt ifjak nyilvánvaló deportálása megkezdődött. Népünk feljajduló sza-
vával kérjük, hogy győzzék meg népüket, pártjukat és kormányukat az elhurco-
lások és deportációk azonnali beszüntetéséről. Hiszünk abban, hogy kiáltó 
szavunkat megértik és rögtön cselekedni fognak." 

Igen, azokban a hetekben folyt a deportálás. Az elnökség küldöttséget 
bízott meg azzal, hogy a deportálások megszüntetése ügyében tárgyaljon a ma-
gyar karhatalom vezetőivel és a szovjet katonai parancsnoksággal. A tárgya-
lás november 20-án meg is történt. Az írók küldöttsége hangsúlyozta mind a 
magyar, mind a szovjet vezetők előtt, hogy az eddig előfordult deportálások 
híre országosan rendkívüli nyugtalanságot kelt, különösen a fiatalság köré-
ben, s ez a nyugtalanság a fő oka a nyugatra való tömeges kivándorlásnak. A 
tárgyalásról egyébként az elnökség nyilatkozatot is adott ki, amely novem-
ber 22-én a lapokban is megjelent. 

Néhány idézet a nyilatkozatból: "A küldöttség nyíltan feltett kérdéseire 
mind a szovjet,mind a magyar hatóságok képviselői — Sepilov külügyminiszter 
szavaira is hivatkozva — ígéretet tettek, hogy a magyar lakosság köréből 
történt letartóztatások ügyében a legmesszebbmenőbb törvényességet fogják 
érvényre juttatni. Senkit az ország területéről el nem visznek, senkit a 
felkelésben való részvételért nem üldöznek. Az elfogottak ügyét a lehető 
legrövidebb idő alatt kivizsgálják, a közönséges bűntettel terhelteket, vagy 
azokat, akiket november 10-e után még fegyveres cselekedeten értek, a magyar 
hatóságoknak adják át, hogy a magyar törvények szerint folytassák le ügyü-
ket, a többieket rövid úton szabadon bocsátják... A Szovjet Parancsnokság 
képviselői kérték az írószövetséget, hogy minden tudomására jutó hibás vagy 
kétes esetet azonnal közöljön a Parancsnoksággal kivizsgálás, illetve jóvá-
tétel céljából." 

A nyilatkozat foglalkozik a sztrájkjog és a munka megkezdése kérdésével 
is. A következőket mondja: "Az írószövetség a sztrájkot annyira a munkásság 
sajátos fegyverének tartja, hogy ebben a kérdésben mindenféle kezdeményező 
lépésre csakis a munkásságot ismeri el illetékesnek... 

Az írószövetség a békés, munkás, szabad élet mielőbbi biztosítását kí-
vánja, hogy zavartalanul és új eszközökkel bár, és változatlan erővel küzd-
hessünk a forradalom vívmányainak megőrzéséért és továbbfejlesztéséért." 



A nyilatkozat végül hitet tesz az irodalom szabadsága és feltétlen igaz-
mondási kötelezettsége mellett. 

Azokban a hetekben szerte a városban különböző röpcédulák, felhívások 
jelentek meg, amelyeken aláírásként az írószövetség neve szerepelt, de ame-
lyekhez az írószövetségnek semmi köze nem volt. A Szövetség titkársága ebben 
az ügyben nyilatkozatot tett közzé, kijelentve, hogy a november 12-i és a no-
vember 21-i elnökségi nyilatkozaton kívül az írószövetség abban az időben 
más közleményt nem adott ki. 

Pár nappal előbb, még november 19-én szovjet újságírók tettek látogatást 
Szövetségünkben. írókkal beszélgettek itt, és később erre a beszélgetésre 
hivatkozva A. Romanov aláírással olyan merész valótlanságokkal teli cikk je-
lent meg a Lityeraturnaja Gazetában, amit az elnökség kénytelen volt egysze-
rűen méltatlannak ítélni arra, hogy vele vitába szálljon. 

Később, más alkalommal ismét szovjet újságírók látogattak meg bennünket, 
de ezen a második beszélgetésen sem sikerült megértenünk egymást. 

Egyébként itt kell megjegyezni, hogy az elnökség táviratot, ezenkívül 
több kommunista író közös aláírással ellátott levelet küldött a Szovjet írók 
Szövetségének a magyarországi eseményekről való helyes tájékoztatás céljából, 
ezekre azonban nemhogy válasz, de még annak jelzése sem érkezett hozzánk, hogy 
megkapták volna. 

Szövetségünk egyéb külföldi kapcsolatainak dolgában meg kell említeni, a 
francia írók nemzeti bizottságának táviratát, amelyet a francia bizottság, 
Jourdain, Aragon, Sartre, Vercors és mások aláírásával még november 6-án kül-
dött Kádár János miniszterelnöknek. A franciák távirata így szólt: 

"Alulírottak, mint az írószövetség Nemzeti Bizottságának vezetősége bár 
alaposan megosztott véleménnyel a magyarországi jelenlegi események értelme-
zésében, összeülnek, mint hasonló esetben tenni szokták, miután a kultúra 
megvédéséről van szó, hogy arra kérjék Kádár miniszterelnököt, mentse meg a 
jövőt és biztosítsa a magyar írók és értelmiségiek életét, fizikai szabadsá-
gát és erkölcsi érdekeit, bármi volt is a szerepük és felfogásuk a hazafiúi 
kötelességről, mert bizonyos részben az emberi kultúra képviselőiről van szó. 
Kívánják, hogy minden értelmiségi és minden értelmiségi szervezet, kelettől 
nyugatig, ilyen értelemben közbenjárjon érdekükben." 

Mi erről a táviratról csak november utolsó hetében értesültünk André 
Stiltől, aki a szovjet újságírókhoz hasonlóan szintén látogatást tett az író-
szövetségben. Veres Péter aláírásával a következő táviratot küldtük válaszul: 

"November 28-án André Stil úrtól értesültünk arról a táviratról, amelyet 
Önök november 6-án Kádár János miniszterelnökhöz intéztek a magyar írók fizi-
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kai és erkölcsi biztonsága érdekében. Köszönetünket fejezzük ki ezért. Kései 
válaszunknak az az oka, hogy nálunk a sajtó nem közölte az Önök táviratát, 
így mostanáig nem tudtunk róla. Reméljük, hogy az Önök baráti közbenjárása 
jó hatással lesz az eddig eltűnt, illetve letartóztatott magyar írók ügyére. 
Eltűnt, illetve letartóztatott íróink a következők: Lukács György, Újhelyi 
Szilárd, Erdei Ferenc, Sándor András. Baráti üdvözlettel." 

December 4-én Menőn és Koshla, Budapesten tartózkodó indiai nagykövetek 
tájékozódó beszélgetésre hívták meg a Szövetség elnökségének egy küldöttsé-
gét. Négytagú küldöttségünk el is ment az indiai követekhez s a baráti lég-
körű beszélgetésen az írószövetség addigi tapasztalata és állásfoglalása ér-
telmében tájékoztatta őket a budapesti eseményekről. 

Még egy külföldi vonatkozású ügy, amelyben az elnökségnek kötelessége 
volt nyilatkozni: A Les Lettres Françaises-ban és az Humanitéban nyilatkoza-
tok jelentek meg Bölöni Györgytől és Illés Bélától a magyarországi események-
ről. Ha csupán arról lett volna szó, hogy Bölöni és Illés a saját véleményü-
ket mondják ezekben a cikkekben, akkor természetesen semmiféle elnökségi nyi-
latkozatra nem lett volna szükség. De az említett cikkek írói, véleményük 
kifejtése közben sűrűn alkalmazták a "mi, magyar írók" kifejezést, s ezzel 
akarva, nem akarva olyan hatást keltettek, mintha a magyar írók összessége 
nevében beszélnének. 

Ezt a tévesztő látszatot az elnökség a következő nyilatkozatban igyeke-
zett korrigálni: 

"A Magyar írók Szövetségének elnöksége közli, hogy Illés Béla és Bölöni 
György cikkei legfeljebb néhány magyar író véleményét fejezik ki, nincs jo-
guk arra, hogy a magyar írók összessége nevében beszéljenek. Sajnáljuk, hogy 
a haladó francia sajtó, a tények hiányos ismeretében, olyan nyilatkozatoknak 
adott helyet, amelyek ellentmondanak az igazságnak s eltorzítják a tényeket." 

Ezt a táviratot az említett francia lapok szerkesztőségeinek és külön 
Vercors-nak küldtük el. Nem tudok róla, hogy megjelent volna. 

Külföldi kapcsolatainkról szólva meg kell emlékeznünk elsősorban a len-
gyel írók és a lengyel írószövetség magatartásáról, azon kívül a jugoszláv 
írók magatartásáról. Köszönetet mondunk lengyel társainknak azért az együtt-
érzésért s ennek az együttérzésnek a kifejezéséért, amelyet az egész idő a-
latt tanúsítottak. (Hosszan tartó, nagy taps.) Ugyancsak köszönetet mondunk 
jugoszláv íróbarátainknak is. (Nagy taps.) 

Visszatérve most már belső dolgainkra, még a következőkről kell beszélnem. 
Az elnökség eddigi nyilatkozatai is kifejezésre juttatták, hogy a magyar 

írók saját gondjukként, felelősségükként ismerik a nép érdekeinek feltétlen 
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szolgálatát, saját problémáiknak is tekintik a nemzet sorskérdéseit. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy az írószövetség a politizálást tekinti fő feladatá-
nak. Kifejezésre juttattuk, hogy politikai kérdésekben a munkássággal, a pa-
rasztsággal és a forradalmi ifjúsággal vállalunk sorsközösséget, semmiféle 
külön politikai akciót nem helyeslünk. Ezt december elején, különböző okok-
ból, a budapesti munkástanácsokhoz és a szakszervezetekhez írt levélben kel-
lett ismét megerősítenünk. Az ok, ami szükségessé tette ezt a levelet, rész-
ben az írókról terjesztett alaptalan híresztelésekben, részben abban volt, 
hogy kormányférfiak (Marosán, Dobi) különböző nyilvános beszédeikben ilyen 
alaptalan híresztelésekre támaszkodva nyilatkoztak a magyar írók úgynevezett 
ellenforradalmi magatartásáról, s arról, hogy forrófejű írók a parasztokat 
lázítják stb. Ilyen rágalmak ellen tiltakozva írtuk levelünket a munkásság 
képviselőinek. A levél másolatait Kádár Jánosnak és Münnich Ferencnek is 
megküldtük. 

Az is szükségessé vált, hogy most már a magunk számára is, és nem csupán 
aktuális politikai érvénnyel, fogalmazzuk meg azokat a fő elveket, amelyeken 
a mai és holnapi irodalmi nemzeti egység alapszik. Ezt a feladatot akarja 
megoldani az elnökség Gond és Hitvallás című nyilatkozata, amelyet a mostani 
taggyűlésen külön napirendi pontként ismertetünk. 

Szólnom kell röviden az írószövetség letartóztatott tagjairól és Szövet-
ségünk lapjainak sorsáról is. 

Jelenleg a következő írótársak vannak letartóztatva: Sándor András, Mol-
nár Zoltán, Fekete Gyula, Eörsi István és Gáli József. (És Lükő Gábor.) Ko-
rábban Tamási Lajost is letartóztatták, azonban még aznap este ki is enged-
ték, miután a vádról, amelynek alapján a letartóztatás történt, rögtön kide-
rült, hogy az kitalálás. 

A letartóztatottak ügyében több ízben küldöttségileg jártunk közben. Ar-
ról, hogy fogvatartásukra nincs ok, mélyen meg vagyunk győződve. ígéretet 
arra, hogy ügyüket gyorsan kivizsgálják, több ízben kaptunk, szabadon bocsá-
tásuk azonban még nem történt meg. Letartóztatott írótársaink emberségének, 
tevékenységének ismeretében teljes meggyőződéssel és erővel küzdünk tovább 
szabadon bocsátásukért. Amint Münnich Ferencnek írt levelünkben kifejeztük: 
a magyar írók helytállnak azért, amit mondanak és tesznek: ha bármely ügy 
azt kívánja, hogy kihallgassák őket, bármikor beidézhetők és kihallgathatok 
— nincs szükség rá, hogy éjjel, fegyveresek vigyék el őket. 

Lapjaink ügyében pillanatnyilag az a helyzet, hogy az írószövetség vala-
mennyi lapját megszüntették. Ez ügyben két levelet írtunk. Az egyiket Kádár 
János miniszterelnöknek. Ez a levél így hangzik: 
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"December 19-én a Lapkiadó Vállalat vezetősége közölte a Magyar írók Szö-
vetsége folyóiratainak szerkesztőivel, hogy a lapokat többé nem jelenteti 
meg s ezért a szerkesztőknek és valamennyi szerkesztőség személyzetének hat 
heti határidőre felmond. 

A Magyar írók Szövetsége elnöksége reméli, hogy ez az intézkedés a kor-
mányzat tudta nélkül, mint alsóbb hivatali szerv túlkapása jött létre. A kor-
mányszervektől eddig kapott ígéretek ezzel homlokegyenest ellenkeztek is. Va-
lóban, Kállai Gyulától és Kádár Jánostól kaptunk olyan ígéretet, amellyel ez 
az intézkedés ellenkezett. — Az írószövetség lapjainak ideiglenes szünetel-
tetését, bár nem helyeseltük, de mint átmeneti intézkedést rövid időre, tu-
domásul vettük. 

A lapok beszüntetését és a szerkesztők és szerkesztőségi dolgozók elbo-
csátását azonban nem tudjuk másnak tekinteni, mint a magyar nemzeti irodalom 
egésze ellen intézett durva, hazafiatlan és haladásellenes támadásnak. Mivel 
arról az irodalomról van szó, amely évekig szinte egyedül küzdött a Rákosi-
önkény ellen, a közvélemény a Lapkiadó intézkedését óhatatlanul a rákosista 
elemek újabb felháborító retorziójának tekinti. 

Mindezek miatt az írószövetség elnöksége határozottan tiltakozik a Lap-
kiadó közölte intézkedés ellen és kéri Önt, hogy ezt az intézkedést semmi-
sítse meg." 

A másik levél, amelyet ez ügyben írtunk, a közben felállított Tájékozta-
tási Hivatalnak szólt. Azért írtuk ehhez a hivatalos szervhez a levelet, 
mert a rendelet, amely e hivatalt létrehozta, közli, hogy a lapengedélyek is 
ehhez a hivatalhoz tartoznak. 

Az ide küldött levélben megismételtük a Kádár Jánosnak írt levelet, s 
utána a Szövetség valamennyi lapját felsorolva kértük, hogy ezeknek a lapok-
nak a megjelenését a régi terjedelemben és példányszámban, valamint a régi 
formátumban engedélyezzék. 

Ugyanakkor kértük azt is, hogy a tervezett folyóiratok, amelyekre nézve 
az írószövetség már régebben engedélykérést adott be, tehát a Magyar Orfeusz 
és a Magyar írás című folyóiratok is engedélyeztessenek. Sem az első, sem a 
második levélre nem kaptunk még választ. 

Mindenesetre várjuk a feleletet és újabb levelet is írunk, küldöttséget 
is menesztünk, ha kell, mert elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a magyar iro-
dalom sajtó nélkül maradjon. Már az is képtelenség, hogy két hónapja sajtó 
nélkül van. 

Az eddig elmondottak képet adnak arról, miben állott eddig az írószövet-
ség munkája, de azt is érzékeltetik, hogy miben kell állnia a közeljövőben. 
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Világos, hogy lapjaink visszaszerzéséért, ok nélkül letartóztatott írótársa-
ink szabadon bocsátásáért tovább kell dolgoznunk. 

Emellett sok gondot okoz, és a Szövetség apparátusának sok munkát ad az 
írók mai anyagi helyzete. Az a helyzet, hogy lapjaink nincsenek, honarárium 
nincs, a kiadók is csak a legszükségesebb esetben és igen kis mértékben tud-
tak régebben honoráriumot fizetni, az Irodalmi Alapnak nincs pénze, s ebben 
a helyzetben világos, hogy legfőbb gondunk volna fórumaink, lapjaink és kia-
dóink munkájának elindítása. 

Addig is ideiglenesen kevés pénzbeli és több élelembeli segítséget tu-
dunk nyújtani írószövetségi tagjainknak, de olyanoknak is, akik még nem tag-
jai a Szövetségnek, de írók. 

A pénzbeli segélyeket azoknak az íróknak az adományaiból tudta juttatni 
az írószövetség, akik ezt az írószövetség számára kölcsönadták. Élelmet pe-
dig a parasztok áldozatkészségéből és baráti indulataiból kaptunk. Valóban 
megható módon érkeztek ide, a Szövetségbe faluról az élelemmel megrakott te-
herautók, mint a parasztok küldeményei az írók számára. A Vöröskereszttől is 
kaptunk segélyt, s ezeket itt, a Szövetség külön bizottsága osztotta szét. 

Itt kell megemlítenem, hogy még a felkelés napjaiban, a november 3-a e-
lőtti két napon az írószövetség a város több pontján ládákat helyezett ki 
gyűjtés céljából. A láda mellett egy plakát volt, amelyben felhívás állt, 
hogy a harcokban elesettek hozzátartozói részére ebbe a ládába tegyék adomá-
nyaikat, akik adakozni akarnak. Ezekben a ládákban 260 000 Ft-nyi összeg 
gyűlt össze, amit az írószövetség először a tervezett Nemzeti Segély számára 
ajánlott fel. Mikor a Nemzeti Segélyt nem engedélyezték, a Szövetség úgy ha-
tározott, hogy maga az írószövetség osztja ki ezt a pénzt az elesettek hoz-
zátartozói között. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a Vöröskereszttől kap-
tunk névsort, és a pénz valóban mind olyan kezekbe jutott és jut, amelyek 
számára a gyűjtés indult. 

Világos, hogy elég súlyos anyagi gondjaink közben is gondolnunk kell ar-
ra, hogy a Szövetségben, az írószövetségben is meginduljon valaha az élet. 
Ezért azt tervezzük, hogy január legelején hozzálátunk a szakosztályok veze-
tőségeinek megválasztásához, a szakosztályok programjának kialakításához és 
így próbáljuk lehetővé tenni, hogy a Szövetségben valamilyen élet kezdődjék. 
Ugyancsak hamarosan, az elnökség legközelebbi ülésén napirendre kell tűznünk 
a tagfelvételi ügyeknek eddig kényszerűségből halasztott rendezését. 

Mindezt a munkát természetesen úgy végezzük, hogy közben legfőbb célun-
kért, sajtónk visszaszerzéséért dolgozunk. 
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A beszámoló krónika-jellegű részének végére értem. Anélkül, hogy az el-
múlt hónapok eseményeinek általános értékelésére vállalkoznám, néhány tanul-
ság levonását — befejezésül — szükségesnek tartom. 

Mint a beszámolóból kiderült, kezdetben arra fordítottuk a fő erőt, hogy 
lehetőségeinkhez képest sürgessük a hivatalos hatalmat a szükséges politikai 
változtatások gyors végrehajtására. Ma sincs rá okunk, hogy ezt a tevékeny-
séget helytelenítsük. 

Hitet tettünk a nép mellett: a munkásosztály érdekképviseleti szervei mö-
gé álltunk, sürgettük a parasztság érdekvédelmét, a fiatalok, az értelmisé-
giek összefogását. Ma is valljuk: a magyar társadalom valódi erőinek szerve-
zettsége és e szervezettségre épülő politikai vezetés nélkül nincs kibonta-
kozás. Mindenfajta ellenforradalmi kísérletet csak dolgozó társadalmunknak 
ez a szervezettsége győzhet le, s ennek megvalósítása sokkal fontosabb a pár-
toskodásnál. 

Minden nyilatkozatban elhatároltuk magunkat a kapitalista restaurációtól 
és a rákosista restaurációtól is. Akik szemünkre vetik, hogy főleg a Rákosi-
féle restaurációs kísérletek ellen harcoltunk, vegyék észre, hogy közvetle-
nül, a belülről fenyegető és a hatalomban lévő veszély ellen sürgetőbb volt 
a harc, és azt is vegyék észre, hogy a kapitalista restauráció ellen sem sza-
vak, nagyhangú nyilatkozatok védik meg a szocialista fejlődést, hanem a tet-
tek: s a mi teendőink között legelső volt — és ma sem szorul háttérbe — a 
Rákosi-rendszer okozta nagy károk helyrehozatala, a súlyosabbnál súlyosabb 
bűnök jóvátétele, hibák kijavítása. Csak egészséges szocialista fejlődést 
lehet eredményesen megvédeni a kapitalista restauráció ellen. 

Az is tanulság számunkra természetesen, hogy újra meg újra meg kell vizs-
gálnunk tetteinket, lelkiismeretünket. Ezt tesszük is, de az elhamarkodott 
következtetéseket nem vagyunk hajlandók levonni, mert az ilyen következteté-
seknek vagy a félelem, vagy az akarnok stréberség a szülője, s ilyen szülők-
től nem akarunk gyereket. 

Jól tudjuk, az eddigi események is bizonyítják, hogy a szellemi ébredés-
nek ez a mozgalma, amely szükségképpen az íróktól indult, minden jó szándék 
mellett sem tudott idejében és elég mélyen a néphez kapcsolódni. A forradal-
mi események világos fényt vetettek erre, s így fényt vetettek a számunkra 
legnagyobb, mindenekelőtt való tanulságra, arra, hogy egy lépést sem — sem-
miféle látszólagos szellemi érdekesség kedvéért — egy lépést se tegyünk a 
nép nélkül. A népnél, a dolgozó nép érdekeinél nagyobb parancsolót — vagy 
más parancsolót — nem ismerhetünk el. Ennek szolgálatában akarunk tovább 
dolgozni. (Nagy taps.) 
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Veres Péter elnök: Mielőtt a beszámoló feletti vitát megnyitnánk, az el-
nökség által elfogadott elvi határozatot az elnökség kérésére Tamási Áron ol-
vassa fel. 

Tamási Áron: Tisztelt taggyűlés! Kedves Barátaim! Mielőtt felolvasnám 
ezt az írást, közölni szeretném azt, hogy eszmecsere után az elnökségnek egy-
hangú, mondhatnám ünnepélyes állásfoglalása volt ez az elvi nyilatkozat. Egy-
úttal közlöm azt is, hogy ezt az elvi magatartásról szóló dokumentumot a kor-
mányzatnak is átnyújtottuk. 

Gond és hitvallás 

Egy ezredév alatt sok zivatar verte nemzetünket. De a zivatarok borújá-
ban is két fény mindig hű maradt hozzá. Egyik a nemzet csillaga, mely.vészek 
idején is áttört fényével a homályon: a másik pedig virrasztó költőink fák-
lyafénye, mely a magyarság számára ma is tanítás. 

Számunkra több is annál, mert kötelező örökség. 
Hűséggel szeretnők ezt az örökséget hordozni. Nehéz. De megtennünk mégis 

az egyetlen út, mert nincs feloldás. Itt állunk hát a számadás és a vallomás 
erkölcsi kényszere alatt. Itt állunk az októberi szabadságharc véres halmán, 
melyet egy nép reménye ostromol. Ha egy évtizedre visszatekintünk erről a 
halomról, szenvedőnek és várakozónak látjuk a népet. Szenvedett, mert korá-
nak eszméit, melyeket tíz év előtt reménnyel üdvözölt, idegen formában és 
zsarnoki módon akarták életévé tenni. A hosszú kényszer alatt kiújultak ter-
mészetén a történelmi sebek, s nemzeti függetlenségét veszendőnek látta. 
Szenvedő és igaztalan sorsában gyógyulásra áhítva vágyakozott s nemzetté 
lenni sóvárgott. 

Ebben a vágyban és sóvárgásban van a forrás, mely október 23-án feltört 
a mélyből. Mint ennek a forrásnak neves tanúi, keserves szívvel kell megmon-
danunk, hogy a szovjet kormányzat történelmi tévedést követett el, amikor 
vérrel festette meg forrásunk vizét. Dicső költőink élő szelleme és az embe-
ri igazság segít nekünk abban, hogy jóslatot tegyünk: eljön az idő, amikor a 
megtévedt hatalom bűnbánatot mond, mint ahogy az általa megdöntött hatalom-
nak is meg kellett bánnia ama tiprást, amelyben Petőfi elveszett. Hitünkben 
és népünk ismeretében mindenkit óvunk attól a téves ítélettől, hogy szovjet 
fegyverek nélkül a szocializmus vívmányait kiirtotta volna a forradalom. 
Tudjuk, hogy nem. Mert a munkásosztály, a parasztság és a java értelmiség 
híve volt és változatlanul híve a demokráciának és a társadalmi szocializmus 
vívmányainak, melyeket nem elsorvasztani akart, hanem élővé tenni inkább. 
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Élővé tenni, azaz a maga magyar testéhez szabni és nemzeti hagyományaink 
szellemével is megtölteni. 

Ezt akartuk és ezt akarjuk ma is, akik a nép vágyainak igéit hirdetjük 
és a jobb jövőre tesszük írói sorsunkat. Ezért szólunk külön és együtt az 
1945-ös földosztás népi törvénye mellett; nemkülönben a bányák, az üzemek és 
a bankok ügyében, hogy azok a társadalom tulajdonában virágozzanak. De vajon 
terem-e elegendő módon a föld, ha a paraszt a termelés módjában kedvét nem 
leli? S vajon virágzik-e a közösségi vagyon, ha nem egészséges a társadalom? 

Igen, nemzeti függetlenség nélkül kedveszegett a munkás és a paraszt, a 
kéz és az értelem, egészséges társadalom nélkül pedig nem gyarapszik a közös 
vagyon. Meg kell hát szereznünk és éppen a szociális haladás érdekében a nem-
zeti függetlenséget; s a népi önkormányzat útján meg kell teremtenünk az 
egészséges társadalmat. 

A nemzeti függetlenség és a társadalmi rend demokratikus felépítése: ez 
a magyarság vágya, melyet mi is hordozunk és munkába önteni törekszünk. S 
miközben szívünket és írói életünk jövő napjait betölti ez a szándék, a nem-
zeti egység bölcsője mellől tolmácsoljuk is mindenkinek. A közös cél gondjá-
ban kezünket nyújtjuk a munkásoknak, köszöntésünket a lélekből küldjük a pa-
rasztságnak és szívből az ifjúságnak. Győzzük meg együtt a politika vezetőit, 
hogy a politika nem lehet öncél, hanem csak a nép üdvére eszköz; s késztes-
sük őket arra, hogy a magyarság egységes óhaja szerint használják ezt az esz-
közt. Vagyis a függetlenség kivívására egyfelől, belső életünkben pedig ar-
ra, hogy a munkások és a parasztok törzsére, a szellem és az értelmiség se-
gítségével, felépüljön az egészséges magyar társadalom, az önkormányzat de-
mokratikus módján. Csak így jöhet létre az erős és gazdag állam, melynek ba-
rátsága más államokkal igaz és tartós, s amely nemcsak száműzi az emberi ki-
zsákmányolást, hanem maga sem nehezedik nyomasztó terhével a népre. A nyugal-
mas és dolgos társadalom, a nép jólétén őrködő állam fölött emígy biztos zá-
loga lesz a jövőnek a nemzet. 

Mindezekben magyar gondjainkat röviden elmondottuk és véleményünkről hit-
vallást teszünk. írói munkánk igéi lesznek szavaink, gondunk örökös az idő-
ben, véleményünk pedig a közírás betűibe és irodalmi művekbe költözik. 

Hűséget fogadunk a zászló előtt, mely jelezte nekünk, hogy a nép forra-
dalmi egységéből a nemzet újjászületett. Ebben a hűségben, hitvallásunk alap-
ján, gondozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét. Erkölcs legyen a mun-
kánk talpköve, műveinkben pedig találjon értelmet és formát a nép alkotó e-
reje, az emberiség és eszméivel a kor. 
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Egyedül így leszünk méltók a nagy elődökhöz, s egyedül így válhatunk ké-
sőbbi nemzedékek érdemes őseivé. 

Magyar írók Szövetsége 
Budapest, 1956. december 22. Tamási Áron 

(Hosszan tartó, nagy taps.) 

Veres Péter elnök: Az elnökség ezt az elvi nyilatkozatot annak idején, 
amikor hosszasan megtárgyaltuk, nem mint konkrét tennivalók felsorolását, ha-
nem az új helyzetben az írószövetség erkölcsi és szellemi magatartását kí-
vánta meghatározni. Azzal terjesztjük ezt a taggyűlés egésze elé, hogy a tag-
gyűlés — amennyiben egyetért vele — fogadja el. De a demokratizmus pontos 
betartása érdekében először azt szeretnénk megkérdezni, kívánják-e, hogy azt 
szavazásszerűen fogadjuk el, vagy pedig egyhangú jóváhagyással. (Felkiáltá-
sok: Egyhangúan!) 

Madarász Emil: Egyhangú nem lesz! (Egy hang: Szavazzunk!) 
Rideg Sándor: Egyhangúlag azért sem, mert ebben olyan kitételek vannak, 

amelyekből az derülne ki, mintha egyes személyünkben mi valami vétséget kö-
vettünk volna el, és azt most jóvá akarjuk tenni, s a jövőben már nem vétke-
zünk, mert valami téves utakon jártunk volna, s azután, minthogy nem jártunk 
téves utakon, e fogadalmat tesszük. Senki ne tegyen helyettem nyilatkozatot, 
majd magam teszek nyilatkozatot. 

Veres Péter: Kérem, nem adtam szót! Bocsánatot kérek, de nem lehet más-
képpen rendet tartani egy sok véleményű gyülekezetben. Felmerült az a gondo-
lat, hogy bocsássuk vitára. (Úgy van!) Itt van azonban egy hosszú beszámoló, 
s ebben a beszámolóban az is megemlítődött, a felszólalók tehát kitérhetnek 
rá. (Úgy van! Úgy van!) Magának ennek az elvi nyilatkozatnak a tárgyalása a-
zonban most félrevinné egész taggyűlésünket, pedig csak elvi és erkölcsi ma-
gatartásról szól, s nincsenek benne vitatható konkrét tételek. (Egy hang: 
Nincs vita!) 

Én tehát úgy érzem, az lesz a helyes, ha szavazunk arról, hogy elfogad-
juk-e? (Úgy van! Úgy van!) Azok tehát, akik elfogadják, nyújtsák fel a kezü-
ket. (Megtörténik.) Köszönöm szépen. Most azok nyújtsák fel, akik nem fogad-
ják el. (Megtörténik.) Nyilvánvaló kisebbség. 

Szabó Pál: Megszámolni! 
Veres Péter: Kérem, meg is számolhatjuk. Tessék. Tehát most még egyszer 

nyújtsák fel a kezüket azok, akik nem fogadják el. (Megtörténik. — Felkiál-
tások: Név szerint! Név szerint! — Egy hang: Ne töltsük az időt!) 
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Erdei Sándor: Nyolcan szavaztak ellene. (Egy hang: Kik tartózkodtak?) 
Veres Péter: Ilyenek nincsenek. (Néhányan felnyújtják a kezüket.) Négy. 

Nem, öt. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Tévedés ne legyen: én szavaztam ellene! Én 

nem tartózkodtam, én szót kérek. 
Veres Péter: Tehát négy. 
Most pedig, mielőtt a vitát megnyitnám, legyen szabad a vita egészséges, 

becsületes, az írószövetséghez méltó levezetése érdekében valamit tanácsol-
nom, mondanom és kérnem. (Halljuk! Halljuk!) 

Az első az, hogy a Magyar írók Szövetsége harcolt ugyan a demokratizmu-
sért, de gyakorlata ebben a kérdésben jóformán senkinek sincs, mert azelőtt 
meg nem lehetett. (Derültség.) így magam sem dicsekszem azzal, hogy mindig 
minuciózus pontossággal észreveszem, ha valami nem demokratikusan megy. (De-
rültség. ) 

Tanuljuk ezt a leckét, tisztelt írótársaim, tanuljuk ezt a leckét, de 
emlékeztetek arra, hogy már az első taggyűlésünkön felmerült az a gondolat, 
milyen legyen az írószövetség jövője, hogyan helyezkedik el az új társadalom-
ban az írószövetség. Lakatos István adta fel ezt a kérdést, s én magam is ak-
kor azt mondtam, hogy igenis szükséges lenne kimunkálni azt, hogy ha az író-
szövetség többé nem egy párt, nem — mondjuk — az uralkodó párt, vagy akár az 
uralkodó pártok koalíciójának kreatúrája, hanem a magyar nemzet egész szel-
lemi, írói és művészi erejének demokratikus kifejeződése lesz, akkor le kell 
szoknunk arról, hogy akár a kommunista párt volt tagjai, akár annak balolda-
la, akár centruma, akár jobboldala kisajátítsa az írószövetséget és csak sa-
ját mozgalmi vitáinak fórumává tegye. (Élénk helyeslés és nagy taps.) Mert 
csak úgy tudjuk az írószövetség autonómiáját relatíve, vagyis a politikai 
hatalom tudomásulvétele — csak mint feladatok tudomásulvétele — mellett 
(Derültség.) biztosítani, ha egymás iránt a szellemi szabadság, az írói sza-
badság és a nemzeti szolgálat szempontjából lojálisak vagyunk. (Helyeslés és 
taps.) Vagyis a kisebbségnek — legyen az akármilyen kisebbség — itt meg 
kell adnunk a szólás és a meghallgatás jogát. (Helyeslés és taps.) Akinek 
akár ma, akár holnap pártpolitikai ambíciói vagy buzgalmai vannak (Derült-
ség. ) — esetleg nekem is lehetnek — 

Gereblyés László: Sőt, meggyőződése is! 
Veres Péter: az menjen a politikai pártba, ahol magától értetődőleg és 

természetesen tudja ezt képviselni. Nem az elvi meggyőződések elhallgatásá-
ról van szó, hanem arról, hogy nem lehet az írószövetséget fenntartani, nem 
lehet az írószövetség autonómiáját még csak ebben a minimális mértékben sem 
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megvalósítani — ha ez egy diktatórikus társadalomban egyáltalán lehetséges 
(Derültség.) — , ha nem tartjuk tiszteletben egymásnak nem itt, hanem máshol 
képviselt pártállását vagy meggyőződését. 

Különben szét fog omlani az egész írószövetség és miközben egyetértünk 
abban, hogy írók akarunk lenni és jobban, többet, szebben és igazabban aka-
runk dolgozni, mint eddig, magát ennek a lehetőségét, az írószövetség erköl-
csi és nemzeti becsületét, az írószövetség lapjainak vagy általában szellemi 
és irodalmi munkájának a lehetőségét tesszük lehetetlenné, ha nem tudunk fe-
gyelmezetten és a szó igazi értelmében vett demokratikus formában állampol-
gári és írói fegyelmet gyakorolni. (Helyeslés.) 

Bocsánatot kérek, hogy ezt el kellett mondanom, de ismétlem, mindnyájan 
most tanuljuk. (Helyeslés.) És egyúttal azt is kérem, hogy a felszólalások-
nál és a vitában az esetleges túlzásokért és személyi indulatokért ne jöj-
jünk olyan rettenetes dühbe, hogy emiatt mai taggyűlésünk lehetetlenné vál-
jon. (Helyeslés. ) Figyeljenek rám: ha én türelmet kérek és saját véleményem 
elmondásától a mai taggyűlésen eltekintek, mert az egy sajátlagos vélemény, 
kifejezetten egy olyan politikai vélemény, amellyel itt sokan nem egyeznek, 
biztosan egy csomó írótársam ugyanígy lemond arról, hogy ma itt elmondja sa-
ját politikai és világnézeti véleményét. De hogy a dolgunkat jól végezzük, 
ismétlem, másokat is arra kérek, hogy komolyan, átgondoltan szóljon minden 
kérdéshez, hogy mindenkinek biztosítani tudjuk a szólásszabadságot és lehető-
séget, hogy ne érjen minket az a vád, mint azelőtt a többséget. 

Köszönöm szépen, nem akarok többet mondani. (Taps.) 
Az első felszólaló Déry Tibor. 
Gereblyés László: Bocsánat, csak néhány szót. Nem vitázni akarok, csak 

egy kérést intézek az elnökséghez: ismertesse Bölöni György táviratának szö-
vegét, annak helyes megítélése végett. Tartozunk ezzel Bölöni György iránt, 
akiről meg vagyok győződve, hogy semmi olyat nem írt és nem táviratozott, a-
mi egy magyar író becsületét érintené. 

Veres Péter: Megértettük a kérdést, a főtitkár válaszolni fog. Most Déry 
Tibort illeti a szó. (Felkiáltások: És utána?) Horváth Zoltán, Madarász Emil, 
Gereblyés László, Waldapfel Imre. 

Gereblyés László: Én már elmondtam, amit akartam. 
Déry Tibor: Kedves Barátaim! Elsőnek kértem szót, mert egy adósságomat 

szeretném leróni, s ez az első alkalom rá. Körülbelül egy éve annak, hogy a 
közismert decemberi párthatározat néhány írótársammal megsértett írói és em-
beri becsületemben. A határozat közzététele után bejelentettem az írószövet-
ségnek, hogy tiltakozásként addig nem tekintem magam a Szövetség tagjának, s 
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a munkájában addig nem veszek részt, amíg nem kapok elégtételt az elszenve-
dett sérelemért. Ezt az elégtételt időközben megkaptam — nem ugyan a párt-
tól, ha szabad ezt mondanom: a nemzettől. Megkaptam az írószövetségtől is, 
amikor szeptemberben, a pártból való kizárásom után távollétemben beválasz-
tottak az elnökségbe. 

Ezt a bizalmi szavazatot akarom most megköszönni, s nemcsak magát a tényt, 
amely elsősorban politikai gesztus volt, hanem még sokkal inkább azt az em-
beri bizalmat, amelyből fakadt, a rokonszenvnek és barátságnak azokat a fél-
re nem érthető kedves jeleit, amelyekkel elhalmoztak. Újra éreztem, baráta-
im, hogy mit tesz a szolidaritás. Nem formaság, ha ezt most mindenekelőtt 
meg akarom köszönni, s megmondom, hogy jól éreztem magam a magyar írók tár-
saságában. (Taps.) 

Ami külföldi íróbarátainkat illeti, a titkári beszámoló már elmondta, 
hogy az elnökség, tehát én magam is, mint vélekedünk rokonszenvük különböző 
megnyilatkozásairól. De a beszámoló nem foglalkozhatott még a kiváló szovjet 
írónak, Mihail Solohovnak a napokban a Népszabadságban közölt nyilatkozatá-
val. Az udvariasság is megköveteli, hogy mielőbb elmondjuk a véleményünket 
róla. 

Elszomorító ez a nyilatkozat. Azzal tiszteli meg az írókat, hogy megdi-
cséri őket a Rákosi-féle vezetés elleni küzdelemben tanúsított bátorságukért. 
De már ugyanabban a mondatban, csak egy vesszőnyi távolságban, meg is rója 
őket. Fájdalmas számomra — mondja a nyilatkozat — , hogy a magyar írók nem 
emelték fel szavukat a reakció előretörésével szemben. Néhány sorral odébb 
elmondott példázattal, nyilvánvaló célzással a magyar írók magatartására, a-
zokról a jó szándékú, becsületes emberekről beszél, akik az orosz polgárhá-
ború idején az ellenforradalmárok közé sodródtak s akik többségükben felis-
merték hibáikat, s a szocializmus aktív építőivé váltak. 

A magyar írók szerények, és szívesen fogadnak tanácsot is, tanítást is. 
Solohovtól ezelőtt volt mit tanulni, reméljük, ezután is lesz. De mit szól-
junk ehhez a nyilatkozatához? Mit szóljunk ehhez a gondolatkapcsoláshoz, 
hogy Rákosiék ellen bátran felszólaltunk ugyan, de az ellenforradalom ellen 
már nem tiltakoztunk? Mi következik ebből a formulából? Ha bátrak vagyunk, s 
mégsem tiltakozunk a reakció ellen, annak csak egy oka lehetett: hogy rokon-
szenveztünk vele s támogattuk. Nincs ez kimondva, de a nyilatkozat szövege-
zéséből ez következik. 

Én itt erről a helyről valamennyi magyar író nevében tiltakozom ez ellen 
a vajmi kevés felelősségérzetre valló ítélet ellen. (Nagy taps.) Nemcsak 
igazságtalannak bélyegzem meg, de ízlésemet és erkölcsi egyensúlyomat is sér-
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ti, hogy egy nagyhatalom író-képviselője mondja ezt az ítéletet egy kis nem-
zet írói felett, éppen egy olyan történelmi pillanatban, amikor ha másért 
nem, okosságból és lovagiasságból is a legnagyobb tapintattal kellene bánni 
a nemzeti önérzettel. (Úgy van! Úgy van! Nagy taps.) 

Az igazságra való törekvés, az igazság fáradhatatlan kutatása az író 
legnemesebb hagyománya. Kérdem Solohovtól, vajon nem gondolt-e arra, hogy 
más oka is lehet annak, ha a magyar írók bátorsága nem vonult hadba az el-
lenforradalom ellen? Talán egyszerűen az, hogy nem volt ellenforradalom. (Úgy 
van! Úgy van! Nagy taps.) Ellenforradalom abban az értelemben, ahogy a hiva-
talos politika megfogalmazta és átminősíti az október 23-án kezdődött népi 
forradalom jellegét. Senki nem vitatja ebben az országban, hogy volt, aki ki-
használta, volt, aki visszaélt a forradalommal, s hogy külföldön is, belföl-
dön is akadtak, akik a maguk üzleteit kötögették a népfelkelés cégére alatt. 
De az árnak irányát vajon a szenny szabja-e meg, amelyet magával sodor? (Nagy 
tetszés és taps.) 

Nekünk magyar íróknak egyöntetűen az a véleményünk, hogy népünk történel-
mének s benne a munkásmozgalomnak legnagyobb, legtisztább és legegységesebb 
forradalma nyomatott el, kevés államférfiúi bölcsességgel elhamarkodottan, 
mielőtt magunknak módunkban lett volna kisöpörni a szemetet és rendet terem-
teni az országban. (Úgy van! Úgy van! Nagy taps.) 

De hogy éppen a magyar írótársadalom mennyire felkészült, milyen érzéke-
nyen felelt minden elhajlásra, arra bizonyíték a Szövetség valamennyi írás-
beli, újságbeli és rádión elhangzott hivatalos nyilatkozata, de a Szövetség 
minden tagjának egyéni fellépése is. Mindegyik szinte unalomig elismétli az 
íróknak a szocializmus mellett tett hitvallását. 

Már október 23-án az ifjúsági tüntetésre küldött kiáltványunkban köve-
teljük a 6. pontban, hogy "határozottan fel kell lépni minden ellenforradal-
mi szándék és kísérlet ellen", ugyancsak a lengyel írószövetségnek küldött 
sürgönyünkben biztosítjuk a lengyel barátainkat, hogy "elszántan ellene sze-
gülünk mindenfajta restaurációs kísérletnek". Már október 25-én előbb röpla-
pon, majd 26-án újságban követeljük, hogy minden üzemben válasszanak munkás-
tanácsokat. 

Három nappal később, október 29-én a Népszavában jelenik meg az írószö-
vetség, a szakszervezetek és a Forradalmi Diákbizottság közös kiáltványa, 
mely a rend helyreállítását követeli, és e célból fegyveres munkás-nemzetőr-
ségnek felállítását. Ugyanaznap az Értelmiségi Forradalmi Bizottság felhívá-
sa keretében az írószövetség 10 pontos követelésének 4. pontjában bejelenti, 
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hogy "gyárat, földet tőkéseknek, földbirtokosoknak vissza nem adunk, az üze-
mek igazgatását munkástanácsokra kell ruházni". 

November l-jén az írószövetség nevében az elnökség 8 tagja a rádióban, 
majd másnap a lapokban nyilatkozatot tett közzé: "A nép ne az utcán ítélkez-
zék, hanem a tárgyalóteremben" — mondja a nyilatkozat. "Felszólítunk minden-
kit, hogy a vétkeseket bántatlanul adják át a nemzetőrség vagy a honvédség 
járőreinek. A személyi bosszú méltatlan hozzánk. Kötelességünk, hogy őrköd-
jünk a forradalom tisztaságán." 

November 2-án az Irodalmi Újság közli egy felhívásomat, amely előzőleg a 
rádióban is elhangzott és amelyet most Erdei is idézett: 

"Aki bűnös volt, azt bíróság elé kell állítani. De a tévedőket ne kínoz-
zátok, mert ne feledjük el, hogy százezren tévedtek, mert megtévesztették 6-
ket... Ne folyjon több vér!" 

Ugyanitt Németh László azon aggódik, vajon a nemzet szent felindulásában 
nem hallgat-e majd a bosszúvágy sugalmazóira, és az új pozíciók felé csörte-
tők nem csinálnak-e majd egy későbbi időpontban ellenforradalmat a forrada-
lomból. 

Az Új Magyarországban jelenik meg ugyancsak Németh Lászlónak az a monda-
ta: "Nem ismerek olyan magyar írót, gondolkodót, aki a szocializmusnak ellen-
sége lett volna." 

Féja Gézától pedig: "Mi nem akartuk visszaállítani az úri Magyarországot, 
de Rákosiék és Gerőék rémuralmát sem." 

Sorolhatnám tovább a példákat, az idézeteket, felesleges. Solohov nyil-
ván nem ismerte őket. Nem is ismerhette. De ha nem ismerte, vajon mi másnak 
az ismeretében mondta ki marasztaló ítéletét? 

Mi, írók, nem kész politikai sémák szerint formáljuk gondolkodásunkat és 
világképünket. Ez nyilván szovjet íróbarátainknál sem szokás. Az igazságot 
kutatjuk, történelmi kérdésekben mindig a nép igazságát. 

Arra kérem Solohovot, elégítse ki ezt az igazságkereső szükségletét az-
zal, hogy jöjjön el Magyarországra, és ismerkedjék meg személyes tapasztala-
tok során népünk harcával és szenvedéseivel, és azzal a szereppel is, ame-
lyet mi, írók vállaltunk benne. Meghívásomat abban a jogos feltevésben kül-
döm, hogy látogatását minden magyar író nemcsak megtiszteltetésnek, de olyan 
lépésnek, mondhatnám első lépésnek is tekintené, amellyel a szovjet társada-
lom a hivatalos kapcsolatokon túl rokonszenvét is igyekeznék kifejezni népünk 
iránt. (Taps.) 

Kedves Barátaim! A most meginduló vita előtt is erre kérek mindenkit: a 
történelmi igazság kutatására. Az elmúlt esztendőkben a megpróbáltatások 
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egyesítettek bennünket. Ma sincs okunk vigasságra. A nyomás, amely alatt ál-
lunk, szorítson bennünket nemességre és méltóságra. És ne feledjük el, hogy 
attól nőttünk, hogy a nemzet megnőtt bennünk. A munkásságnak, az értelmiség-
nek, talán még a parasztságnak is ma bennünk van a bizalma és az a megdöb-
bentő és felemelő helyzet állt elő, hogy az ország ma tőlünk kér tanácsot, 
útmutatást, és bennünket tekint szellemi vezetőinek, akár akarjuk, akár nem. 
(Úgy van! Úgy van!) Minden kimondott és leírt szavunkat ez a felelősség el-
lenőrizze. Ne féljünk attól, hogy szembenézünk a tényekkel és megállapítjuk, 
hogy a magyar nemzet egy nagy tragikus korszakába ért, mely attól válik még 
komorabbá, hogy nemrég csak egy lépés választott el egy boldogabb kor ígére-
tétől . 

De a hitünket se veszítsük el, magunkban és a nemzet életében. Dolgoz-
zunk, Barátaim, folytassuk mesterségünket, ha másként nem lehet, az íróasz-
talfiók számára. Szenvedélyünk mellől ne maradjon el a bölcsesség, sértődött-
ségünket mérsékelje felelősségünk a jövőért. Dolgozzunk, Barátaim, jobban és 
becsületesebben, mint valaha. (Nagy taps.) 

Veres Péter: A következő felszólaló Horváth Zoltán. 
Horváth Zoltán: Tisztelt Taggyűlés, kedves Barátaim! Először talán hiva-

talos minőségben szólalnék fel. A Magyar Újságírók Szövetségének elnöksége 
megbízott azzal, hogy az írószövetségtől hozzánk érkezett szíves és kartársi 
meghívásnak eleget téve képviseljem itt az Újságírószövetség elnökségét, és 
mindjárt első mondatában felszólalásomnak jelentsem ki: az Újságírószövetség 
teljes szolidaritását küldi a Magyar írók Szövetségének, és némi lelkiisme-
retfurdalással helyteleníti azt, hogy a két szövetség között, amelyeknek 
olyan sok közös területük van, mindeddig intézményes együttműködés nem fej-
lődött ki. 

Az első javaslat tehát, amelyet tenni szeretnék, az, hogy a Magyar írók 
Szövetsége és a Magyar Újságírók Szövetsége elnöksége lépjenek egymással szo-
ros és intézményes kapcsolatba, elsősorban olyan döntő kérdések közös inté-
zésére, mint a sajtó ügye. A sajtó ügye nem választható külön, hogy ez csak 
az újságírók dolga, nem választható külön úgy, hogy csak a Magyar írók Szö-
vetségének dolga, még azokra a lapokra vonatkozóan sem, amelyek az írószö-
vetség kiadásában jelennek meg. 

Az Újságíró Szövetség ugyanúgy magáénak tekinti az írószövetség lapjait, 
mint minden magyar sajtóterméket, és itt szeretnék néhány szóval tájékozta-
tást adni arról, hogy ez a kérdés tudomásunk és információink szerint e pil-
lanatban hogyan áll. 
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Mi kb. két héttel ezelőtt egy tizenegynéhány tagú küldöttséggel meghívás-
ra Kádár Jánoshoz mentünk. A miniszterelnök Kállai Gyula és Szirmai István 
jelenlétében fogadott bennünket. 

A mi nevünkben Pethő Tibor beszélt, és előadásának az volt az alapja: az 
Újságírószövetség kéri a kormányt, ismerje el elvileg, hogy az október 23-án 
megjelent valamennyi magyar sajtótermék engedélyezett sajtótermék, és csak 
technikai kérdés, hogy fokozatosan mikor jelenhetnek meg ezek a lapok. 

Meg kell mondanom, hogy erre az állásfoglalásra sem pozitív, sem negatív 
választ nem kaptunk; nem mondták azt, hogy nem, s azt sem mondták, hogy igen. 
Csak azt a választ kaptuk, hogy a sajtó ügye szélesedőben van, természetesen 
nem szűkülőben, ezt a helyzetet, ahogy így fennáll, nem akarják fenntartani, 
ez fokozatosan a rend helyreállításával párhuzamosan fog megtörténni. 

Ugyanakkor előkészítették a Tájékoztatási Hivatal megszervezését, amely 
mellé az Újságírószövetség elnökségének javaslatára rendelték ki ezt a tár-
sadalmi munkában végzendő tanácsot. Ez egy hét tagú tanácsnak elképzelt in-
tézmény, amelynek névsorát a minisztertanács fogja megerősíteni. 

Arról van szó, hogy most 48 órán belül az Újságírószövetség erre vonat-
kozóan előterjesztést tegyen a sajtóhivatalnak. Ebből a szempontból is he-
lyesnek tartanám, ha az írószövetség és az Újságírószövetség elnöksége közt 
az érintkezés minél előbb felvehető lenne, mert hiszem azt, nyilván mindenki 
véleménye szerint helytelen lenne és nagy mulasztás, ha ez nem történne meg. 
A minisztertanács sajtóirodája felkérte az Újságírószövetséget arra, hogy mi-
után az október 23-a előtt megjelent lapok egy része valószínűleg felesleges-
sé válik, hiszen felesleges volt már akkor is, strukturális változás szüksé-
ges az egész sajtóban, az Újságírószövetség dolgozzon ki sürgősen javaslatot 
arra, hogy milyen módon akarja ezt a struktúrát megváltoztatni — itt hangoz-
tatom, elsősorban nem napilapokról, hanem folyóiratokról van szó — , tegyen 
erre javaslatot mind a lapok természetét és hivatását tekintve, mind a lapok 
kiadása tekintetében. Szombat délelőtt lesz az Újságírószövetségben erre vo-
natkozóan az első megbeszélés, s ez ismét egy ok, amiért sürgős lenne, hogy 
az írószövetség az Újságírószövetséggel ezekben a kérdésekben felvegye az 
érintkezést. 

Ez körülbelül az, ami a hivatalos megbízatásom volt, és talán még egy 
tájékoztatással tartozom, ami azt hiszem, a taggyűlést érdekli. Az Újságíró-
szövetség választmánya öt nappal ezelőtt egy bizottságot küldött ki Molnár 
Miklós barátunk vezetésével, azzal a megbízással, hogy szemben a hivatalos 
helyekről elhangzott megállapítással, hogy írók és újságírók az október 23-
át megelőző időkben helytelen magatartást tanúsítva — azt hiszem, szó sze-
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rint idézem, ami elhangzott — egy frontba kerültek az ellenforradalommal ak-
kor, amikor kivitték az utcára a maguk ideológiai harcát, mondom, az Újság-
írószövetség egy bizottságot küldött ki, hogy az október előtt, 1956 folyamán 
megjelent sajtótermékekben, folyóiratokban, napilapokban és könyvekben közölt 
tényekből dokumentálja a hivatalos helyek felé azt, hogy sem az írók, sem az 
újságírók nem kerültek egy frontba az ellenforradalommal, sőt, ha szabad ta-
lán így fogalmazni, nem előidézői voltak annak a hangulatnak, amely október 
23-án robbant ki, hanem — mint ez az írástudókhoz méltó — előbb érezték 
meg, hogy nemzetünk és népünk mit akar, és az október 23-át megelőző időben 
egy már meglévő népi és nemzeti egység akaratának kifejezői voltak. Hogy a-
zok, akikkel szemben ez a kifejezés érvényre jutott, ezt nem fogadták szíve-
sen, magától értetődő. 

Meggyőződésünk az — legyen szabad itt elsősorban a magam álláspontját 
elmondani — , hogy azt a vádat, hogy írók és újságírók kivitték a harcot az 
utcára, méltatlannak és nemtelennek tartom. Ez a harc valóban kikerült a 
párt keretein kívülre és bizonyos értelemben kikerült az utcára. A párton kí-
vülre és az utcára elsősorban Rákosi és Gerő szólították ki, mert akkor, a-
mikor Nagy Imre lojálisán felvetette azt a javaslatot, hogy folytassanak az 
б ügyében pártvitát, ez olyan felzúdulást és felháborodást keltett az intéző 
körökben, mintha hazaárulás lett volna. Pedig nem lett volna példátlan, hogy 
egy kommunista párton belül elvi kérdésekben pártvitát folytatnak le. Ponto-
san emlékezünk arra, amikor június végén megindult a roham az írók ellen, 
most már felújítva, amikor Déry Tibort és Tardost kizárták a pártból. Azt 
hittük valamennyien, hogy július 18-a után ennek az érának vége szakadt, s 
az a tény, hogy Rákosit bűneihez képest elég enyhe elbírálásban részesítve, 
mindenesetre eltávolították az első titkárságból, megnyitotta a kapukat afe-
lé, hogy igazságot szolgáltassanak azoknak, akiket nemtelenül megsértettek. 

Sajnos, meg kellett állapítani, hogy július 18-a lényegében személyi 
változásnál többet nem hozott, s hogy a két személyt ki hogyan értékeli, Rá-
kosit ítélte-e kevésbé rossznak, vagy Gerőt ítéli kevésbé jónak, az egyéni 
megítélés dolga. Tény, hogy július 17-én Rákosi eltávolításával megnyílt a 
reménység arra, hogy azt a példátlan sorozatos galádságot, amelyet 1949 és 
1956 között ebben az országban a dolgozó nép rovására, a magyar kultúra tönk-
retételére, a magyar nemzeti élet lehetetlenné tételére elkövettek, jóváte-
gyék. 

És emlékezhetünk valamennyien arra, hogy Háy Gyula kiállt egy vezércikk-
ben az Irodalmi Újságban, örömmel üdvözölte azt, ami július 18-án történt, 
azzal, hogy valamennyien készek vagyunk arra, hogy ebben segítsünk. Én rö-
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viddel azelőtt szabadultam ki nyolcvan hónapi börtön után, s elhatároztam, 
hogy többet semmiben részt venni nem akarok, mert elég volt ilyen nyolcvan 
hónap egyszer az életben, még egyszer nem akarom megismételni. Mikor azonban 
Rákosit eltávolították, úgy éreztem, nem lehet kimaradni, részt kell venni 
mindenkinek abban, hogy kényszerítsük a pártvezetőséget arra, hogy azt, amit 
július 18-án ígért, be is tartsa. 

Meg kell állapítanom — lehet, hogy eziönkritika is — , nem tudtuk kény-
szeríteni rá, hogy betartsa. Egyetlen ügyet el nem intézett, egyetlen kérdést 
nem tisztázott. Hivatkozom arra, amit Erdei a beszámolójában mondott, s ta-
lán valamivel ki is egészítem. 

Október 23-án délután 6 órakor a Szakszervezeti Tanács házában megjelent 
Kádár János és Marosán, informálni a szakszervezeteket s ezen keresztül a 
Népszavát is, hogy a kormánynak és a politikai bizottságnak mi az álláspont-
ja a helyzetről, s elmondták, hogy egy beszéd fog elhangzani a rádióban, a-
mely bejelenti, hogy október 31-re összehívták a Központi Vezetőség ülését. 
Nem drámai színezés, ha ezt mondom: összetett kézzel könyörögtünk Kádárnak, 
álljon a párt élére, ne Gerő beszéljen, más beszéljen, és ne frázisokat mond-
jon, hanem konkrét reformokat, így meg lehet állítani a vérontást, útját le-
het állani annak, hogy fegyveres összeütközésre kerüljön sor, ha a párt az 
utolsó pillanatban megérti azt, ami történt. 

Ennek illusztrálására még valamit el kell mondanom. Ezen a legutolsó be-
szélgetésen Kádárral, a miniszterelnök azt a kijelentést tette — itt vannak 
olyanok, akik jelen voltak és tanúsíthatják — : ha a pártnak július után lett 
volna elég bátorsága felismerni a helyzetet, ha összehívta volna a párt kong-
resszusát szeptember végére vagy október elejére, ha akár október közepén 
előállott volna azzal a programmal, amely a kormány nevében 4-én meghirdetett 
15 pontjának alapja volt, akkor az október 23-i eseményekre nem került volna 
sor. (Úgy van! Úgy van!) 

Meg kell mondanom, hogy itt egy olyan mély ellentmondás derül ki, amelyet 
nem tudok megoldani. (Egy hang: Más sem!) Ha a valóság az, hogy október 23-
án az első perctől kezdve ellenforradalom volt — ahogy ezt hivatalosan ál-
lítják, és ahogy ezt a Magyar Szocialista Munkáspárt határozata is nyomaték-
kal aláhúzza — , ha itt hosszú időre visszamenőleg nyugati kapitalista és im-
perialista erők megszervezte központ irányította a mozgalmat október 23-tól 
kezdve, akkor hogyan képzelhető el ugyanebből a szájból, hogy október 15-én 
ilyen vagy olyan rendszabályokkal vagy határozatokkal az egész szervezkedés-
nek elejét lehetett volna venni? 
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Én egy pillanatig nem kételkedem benne — és senki sem kételkedhetik ben-
ne — , hogy Magyarországon voltak, vannak és lesznek masszív vagy kevésbé 
masszív ellenforradalmi erők. Senki sem kételkedhetik benne, hogy a nyugati 
és nyugatos tőkések — mondjuk így — természetesen érdekeltek ebben, próbál-
ják segíteni és támogatni olyan eszközzel, mint amilyen eszközök éppen ren-
delkezésükre állnak, vagy amilyeneket meg tudnak teremteni. De határozottan 
azt hiszem, hogy minden nyugati és nyugatos segítségnél sokkal jobban segí-
tette az ellenforradalmárokat Magyarországon az, amit Rákosi és Gerő az or-
szágban csinált. (Úgy van! Úgy van!) 

Meggyőződésem, hogy az ellenforradalom ellen a legkeményebben és a leg-
kíméletlenebbül harcolni kell. Erre a harcra szükség van. De legyen szabad a 
múlt tapasztalatai alapján rámutatnom arra, hogy az ellenforradalom ellen 
börtön, internálás, adminisztratív rendszabály nem a leghatékonyabb eszköz. 
A hatékony eszköz az ellenforradalom ellen az, ha azokat a demokratikus köve-
teléseket, amelyeket az egész nemzet a magáévá tesz, amelyek jogosak és igaz-
ságosak, elvonjuk az ellenforradalom fegyvertárából. Miért hagyjuk meg az 
ellenforradalomnak, hogy a mai napig hirdesse azt, hogy hol van az amnesztia, 
amelyet meghirdettek? Százával járnak itt az országban a börtönből kiszaba-
dult emberek mind a mai napig teljes jogbizonytalanságban, mert nem jelent 
meg a megígért amnesztia-rendelet, amely őket mentesíti. (Úgy van! Úgy van!) 
Százával járnak emberek, akik október 23. és november 4. között a maguk meg-
győződése szerint ilyen vagy olyan magatartást tanúsítottak, és nem tudják, 
melyik pillanatban kerülnek bele egy hálóba, mert az amnesztia-rendelet, a-
melyet megígértek, nem jelent meg. És az indoklás erre az, hogy nincs itt az 
ideje az amnesztiának, amely e pillanatban a kormány gyöngeségének jele lenne. 

Tisztelt Taggyűlés! Az a meggyőződésem, hogy az amnesztia-rendelet meg-
jelenése nem a kormány gyengeségének a jele lenne, hanem egy emberi és erköl-
csi elkötelezettség, amelyet teljesíteni kell. Bárki akárhogy ítéli meg ok-
tóber 23-át és az azt követő napokat, azt mindenesetre objektíven meg lehet 
állapítani, vitatható az, hogy október 23-án mi történt. Ha pedig vitatható, 
akkor az egyik álláspontot képviselő felet állandó rettegésben és félelemben 
tartja, hogy melyik pillanatban csapnak le rá olyan erők, amelyek ellen vé-
dekezni természetesen nem tud. 

Nagy figyelemmel hallgattam Erdei beszámolóját, amelyet — meg kell mon-
danom — tiszteletreméltónak, objektívnak és tárgyilagosnak tartok, s amely 
— azt hiszem — helyesen tükrözte vissza azt, ami történt. 

Még egyetlen kérdésre szeretnék rámutatni, amely Erdei beszámolójából 
kimaradt, és amely bizonyos értelemben döntő fordulatot jelentett az esemé-
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nyekben. Ez a november 1-jei Köztársaság téri támadás a volt nagybudapesti te-
rületi bizottság pártháza ellen. Én nem tudom, mennyien figyeltek fel rá és 
mennyien nem. 

Aznap Budapesten csend volt. Délután kezdődött az ágyúzás a Köztársaság 
téren. Én a Népszava szerkesztőségéből hallottam. 

Madarász Emil: A tűzszünet után! 
Horváth Zoltán: A tűzszünet után. Két órával azt megelőzően a Magyar Rá-

dió egy felszólítást olvasott be, hogy a nemzetőrség számára a kommunisták 
jelentkezzenek, fegyvert kaphatnak a Köztársaság téren. (Úgy van! Úgy van!) 
Egy órával ezt követően robbant ki a Köztársaság téri konfliktus. 

Meg kell mondanom, ha van provokáció a világon, akkor november l-jén dél-
ben egy órakor ezt a felhívást beolvasni a rádióban biztosan provokáció volt. 
Ehhez nem fér kétség. (Úgy van! Úgy van!) 

De tulajdonképpen ezzel kapcsolatos az, amit mondani szeretnék, és amit 
rendkívül lényegesnek tartok. Ezen a Köztársaság téri csatán — ha csatának 
lehet nevezni — sok ember esett áldozatul. Köztük áldozatul esett olyan 
tisztességes és valamennyiünk által — azt hiszem — nagyrabecsült ember, mint 
Mező Imre, és valószínűleg még többen, hozzá hasonlók, akiknek nem tudom a 
nevét, és áldozatul esett egy csomó ÁVH-s. Talán nem kell kifejeznem, hogy 
milyen mélyen ítélem el és utasítom vissza a lincselésnek mindenfajta formá-
ját, és milyen mértékben tagadom meg a lincselést. Az a helyes, amit itt az 
írószövetség mondott: mindenkit a maga bírósága elé! De — engedelmet kérek 
— ez az Államvédelmi Hatóság hosszú éveken keresztül egy nemzetnek a becsü-
letét és önbecsületét köpte szembe. Ha ezzel a hatósággal szemben felvetődött 
egy felháborodás és egy népi harag, ezt el kell ítélni, ez ellen lehet har-
colni, de ez nem jogosít fel arra, hogy tisztességes kommunistákat, amilyen 
Mező Imre volt, egy kalap alá vonják az ÁVH-sokkal. (Úgy van! Úgy van!) Az 
ÁVH és Mező Imre nem azonos. (Úgy van! Úgy van!) 

Sem a kormány, sem a párt nem találta meg eddig az alkalmat és a hangot 
arra, hogy kifejezésre juttassa: minden lincselés elítélése mellett a Köztár-
saság téren történteknek nemcsak becsületes kommunista áldozatai voltak. 

Az, hogy valaki ÁVH-s volt, nem feltétlenül zárja ki azt, hogy becsüle-
tes ember, de mégis abból kell kiindulni, hogy a valószínűség amellett szól, 
hogy nem becsületes ember. (Egy hang: Sőt, gyilkos!) Akik ennek az ÁVH-nak a 
kezén keresztülmentek — ahogy én keresztülmentem rajta — , azok tudják, hogy 
nemcsak a tisztek voltak abban komiszak, voltak abban olyan ÁVH-sok is, akik 
a szemem láttára például tüdővészeseket 20 fokos hidegben fél órán keresztül 
sétáltattak, tisztán perverzitásból. 
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Zelk Zoltán (Trencsényi-Waldapfel Imre felé): Ezek ellen fellépni ellen-
forradalom, professzor úr? 

Horváth Zoltán: Tehát egyszerűen egy nevezőre hozni becsületes kommunis-
tákat és ÁVH-sokat — azt hiszem — ezeknek a kommunistáknak emléke iránti me-
rénylet, s ezt a különbséget csakugyan feltétlenül meg kellene tenni. 

Hollós Korvin Lajos: Mező harcolt Rákosiék ellen! 
Horváth Zoltán: Ha a különbséget megteszik, akkor mindjárt ki fog derül-

ni, hogy az ellenforradalmi meghatározás október 23-ra és az azt követő na-
pokra mennyire helytálló és mennyire nem helytálló. 

Hogy mennyire jutottunk most, ennek illusztrálására még egy példát sze-
retnék felhozni a magunk területéről, és nem is tartom fel tovább a vitát. 

Van egy sajtótermék Magyarországon — nem szükséges, hogy megnevezzem — , 
amelynek kb. 25-30 munkatársa van. E 25-30 munkatárs közül eddig kettő nem 
vállalkozott arra, hogy a cikkeket a saját nevével írja alá. Hamis és idegen 
nevekkel írják alá a cikkeket, s a minap felszólítottak valakit, hogy vállal-
jon a lapnál egy rovatvezetést, és amikor az illető azt mondta: "Meg fogom 
gondolni", azt felelték: "Na, nem szükséges, hogy a magad nevén szerepelj, 
sőt, a fizetésedet is más névre fogjuk folyósítani." (Gúnyos derültség, moz-
gás. ) Meg kell mondanom, tisztelt Taggyűlés, azért tartom ezt jelentősnek 

Madarász Emil: Ez az újságírósztrájk folytatása más eszközökkel. 
Horváth Zoltán: Lehet, hogy újságírósztrájk folytatása, kedves Madarász, 

de én azt hiszem, hogy ez egy olyanfajta erkölcstelenségnek a kifejezése, a-
mely tökéletesen elviselhetetlen, és nem lehet olyan értelmiségi összejöve-
tel, amelyen egy ilyen aljasság ellen nem tiltakozik az ember. (Nagy taps.) 
Különösen akkor, ha megtörténik az, ami 3 nappal ezelőtt megtörtént, amikor 
egy cikket, amely véletlenül Aczél Tamásról szólt, aláírtak egy olyan név-
vel, amelynek viselője egy ma is aktívan dolgozó magyar újságíró, de akinek 
semmi köze nincs ahhoz a cikkhez. Balogh János nevét írták alá, aki a Rádió 
hírosztályán dolgozik. Az б nevét írták alá az Aczél Tamás ellen megjelent 
cikkhez. (Mozgás.) 

Háy Gyula: Sajtópert! 
Horváth Zoltán: Az Újságírószövetség ebben az ügyben természetesen megin-

dította a fegyelmi eljárást. 
Veres Péter: Engedelmet kérek, ez inkább az újságírók dolga. 
Horváth Zoltán: Én csak azért említettem meg, mert jellemző erre a saj-

tóállapotra, mely azt hiszem, közvetlenül is érinti az írókat és az írók 
ügyét. 
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Befejezésül még egyszer kérem: létesítsünk szerves együttműködést az Új-
ságírószövetség és az írószövetség közt. Ahogy mi kiállunk azért, hogy a le-
tartóztatott írókat bocsássák szabadon, kérjük az írószövetséget is, foglal-
jon állást a letartóztatott újságírók és a még letartóztatásban élő újságí-
rók, Gimes és Obersovszky szabadon bocsátásáért. 

Folytassunk közös harcot azért, hogy félelem nélkül, becsületesen lehes-
sen kifejezésre juttatni azt, ami hitünk és meggyőződésünk szerint a magyar 
nép akarata és a magyar szocializmus építése. (Nagy taps.) 

Veres Péter: Madarász Emil következik. 
Madarász Emil: Tisztelt taggyűlés! Megkövetem a taggyűlést kétszeri köz-

beszólásom miatt, de a régi gyakorlat az volt, s erre nézve volt határozata 
is egy közgyűlésnek, hogy lehet közbeszólni, mi csak a kórusok és dalárdák 
ellen tiltakozunk, amelyeket közbeszólásnak neveztek meg. Ennek a tévedésnek 
estem áldozatul ma, amikor elkövettem egy-két szavas közbeszólást, s ezért 
megkövetem a taggyűlést. Viszont meg fogom engedni Önöknek, hogy egy-két sza-
vas közbeszólásokkal szintén zavarjanak engem. (Mozgás. Közbeszólás: Meg fog-
nak zavarni biztosan!) 

Veres Péter: Én viszont arra kérem a taggyűlést, hogy ne zavarják a szó-
nokot . (Derültség.) 

Madarász Emil: Én a főtitkári referátumot, úgyszintén a határozati javas-
latot nem fogadom el. Nem fogadom el azért, mert alapvető kérdésekben szem-
ben állok a határozati javaslattal is. Két alapvető kérdés az, amely megaka-
dályoz engem abban, hogy elfogadjam. Az egyik az — erről egyébként Horváth 
elvtárs igen részletesen beszélt, de sajnos nem tudott engem meggyőzni, s 
mások sem tudtak meggyőzni — , hogy állandóan forradalomnak neveztük a refe-
rátumban azt, ami ellenforradalom volt. (Zaj és ellentmondások.) Kérem, most 
hagyjanak beszélni. 

Hogy ez a népmozgalom felkelés, forradalom vagy ellenforradalom volt-e, 
egyelőre nehéz megállapítani. Azt hiszem, a történetírásnak nagy munkájába 
fog kerülni, hogy megállapítsa, mik történtek Esztergom és Budapest között, 
micsoda erők játszottak ott közre, micsoda külső erők játszottak közre ebben 
a mozgalomban. Én nem vállalkozom ilyen dolgok elemzésére, csak meggyőződé-
semet mondom ki. Ez a mozgalom ellenforradalom volt, a diákság felvonulásá-
ban voltak hazafias elemek és hazafias tényezők, amelyeket négy órával a fel-
vonulás után már az alaposan megszervezett katonai összeesküvés kizsákmá-
nyolt. (Zaj és ellentmondások.) 

A másik kérdés, amiben én alapvetően nem értek egyet sem a határozati ja-
vaslattal, sem Erdei Sándor referátumával, az, hogy egyik sem tett hitet a 



forradalmi munkás- és parasztkormány felé. (Derültség és zaj.) Lehet, tisz-
telt taggyűlés, hogy én bizonyos sorokat nem hallottam meg, de hogy itt őszin-
te, nyílt hitvallás lett volna a forradalmi munkás- és parasztkormány felé, 
azt nem hallottam. 

Veres Péter: Nem volt, de nem is kell, mert ez az írószövetség taggyűlé-
se, és nem pártgyűlés. (Úgy van! Úgy van!) 

Madarász Emil: Igen sokat beszéltünk Nagy Imréről, aki egy kormány feje 
volt, igen sokat beszéltünk Kádárról is, aki állandóan mint kormányfő tár-
gyalt velünk. Egyetlenegy esetben sem tettünk hitet a Kádár-kormány mellett. 
(Zaj.) Ezt én demonstrációnak tartom, éppen ezért anélkül, hogy tovább fej-
teném ki a kérdést, elvetem mind a referátumot, mind a határozati javaslatot. 

A másik dolog Déry Tibor felszólalásával kapcsolatban Solohov levelét 
illeti. Én azt hiszem, hogy kifogásom első pontja, vagyis a forradalom és az 
ellenforradalom problémájában elfoglalt álláspontom egyszersmind válasz is 
Solohov levelére. Solohov éppen azt kifogásolta, hogy a magyar írók nem vet-
ték észre, hogy itt ellenforradalmi mozgalom van. (Derültség és zaj. — Fel-
kiáltások: Solohov távol van! Nem láthat tisztán!) 

Elvtársak! Tisztelt taggyűlés! A Szabad Európa sincs nálunk, és mégis 
sok mindent észrevett. Ne nagyon hivatkozzunk a távolságra! (Folytonos zaj.) 

Veres Péter: Tessék folytatni! 
Madarász Emil: Miután teljes lehetőséget adtam a taggyűlésnek arra, hogy 

közbeszólásaival engem zavarjon, be is fejezem felszólalásomat, fenntartva, 
hogy sem a beszámolót, sem a határozati javaslatot elejétől végéig nem foga-
dom el. (Zaj.) 

Veres Péter: Trencsényi-Waldapfel Imrét illeti a szó. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Hozzászólásom kereteit az írószövetség elnöké-

nek, Veres Péter igen tisztelt barátomnak három megjegyzése szabja meg. Az e-
gyik az, hogy legyek rövid. A másik az, hogy tartózkodjam attól, hogy részlete-
iben politikai és világnézeti hitvallásunkat fejtsük ki itt. A harmadik pedig 
az a kijelentése, hogy a demokratizmus terén bizonyos mértékig mindnyájan a ta-
nulás óráit, perceit vagy éveit éljük, de mindenesetre tanulnunk kell ezen a 
téren. Veres Péter, akit azóta tisztelek és becsülök, amióta találkoztam vele 
egy elmaradt Cobden-szövetségi vita alkalmával, nem fogja rossz néven venni, 
ha ilyen irányban egy tanácsot adok. Ez nem valami formális, demokratizmust 
illető tanács, hanem véleményem szerint a nagy fontosságú napirendi pontokat 
tárgyaló taggyűléseken feltétlenül kötelező magatartásra vonatkozik. 

Biztos vagyok benne, hogy Veres Péter igen tisztelt barátom nem kívánta 
tudatosan megsérteni ebben az esetben sem azt a demokratizmust, amelynek б 
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is, velem együtt feltétlen híve. De mégis megtörtént az, hogy egy nagyfontos-
ságú dokumentumot szavazásra bocsátott anélkül, hogy ezt a szavazást megelőz-
te volna egy olyan vita, amelyben a dokumentum ellen szavazóknak módjuk lett 
volna megmondani, hogy miért szavaznak ellene. (Nagy zaj.) 

Zelk Zoltán: Ha meggyőz, visszavonjuk a szavazatunkat! 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Nem egészen ez a helyzet, de erről is elmon-

dom a véleményemet. A dokumentum szavazásra bocsátása közben annyit észrevet-
tem, hogy Rideg barátom próbálta elmondani véleményét erről a dokumentumról, 
én is feltartottam a kezemet olyannyira, hogy félreértés is támadt belőle, 
hogy azért teszem fel a kezemet, mert azok közé tartozom, akik nem foglaltak 
állást a dokumentummal kapcsolatban. Nem, kérem. Én a dokumentummal kapcso-
latban határozottan állást foglaltam, de jobban szerettem volna, ha módom 
van ezt meg is indokolni. Nem tudom, Rideg Sándor barátom egyetértett-e ve-
lem és kb. hasonló dolgokat akart-e mondani vagy sem, de mindenesetre keres-
tük a módját annak, hogy a taggyűlés előtt elmondjuk, mivel értünk benne e-
gyet, mivel nem. És fontosnak tartom egy ilyen vitában pontosan megmondani 
(Halljuk! Halljuk!), hogy mivel ért egyet az ember, még abban az esetben is, 
ha az egészet kénytelen visszautasítani, mert nagyon fontos pontok, vonatko-
zások vannak benne, amelyekkel nem tud egyetérteni. (Halljuk!) 

Ha kifejezetten felszólítanak erre — bár nem volt szándékom most utólag 
elmondani a véleményemet — , mert én tartom magamra nézve kötelezőnek egy de-
mokratikusan vezetett taggyűlésnek azt a mozzanatát is, hogy szavazásra bo-
csátás és a többsége határozat létrejövetele után már nem vitázunk, ennek el-
döntését rábízom a taggyűlésre, én szívesen beszélek róla. 

Zelk Zoltán: Halljuk, ha meggyőz, visszavonjuk a szavazást. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mi az, amivel egyetértek? (Egy hang: Mivel 

nem ért egyet?) Azt talán már én szabom meg, hogy előbb mondjam, amivel e-
gyetértek, és azután, amivel nem értek egyet. 

Veres Péter: Figyelmet kérek. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mi az, amivel egyetértek? Mélységesen egyet-

értek azzal az erkölcsi felelősségtudattal, amely nagyon meggyőző, és nagyon 
szép mondatokban jutott kifejezésre. Mélységesen egyetértek a magyar költő 
és író hivatástudatának a kifejezésével. Egyetértek a magyar költészet hala-
dó és — hozzátehetem — virrasztó hagyományainak avval a megfogalmazásával, 
amelyet itt hallottunk. Egyáltalán nem értek egyet az október 23-ával kezdő-
dő események értékelésével. 

Háy Gyula: Na, bumm! (Derültség.) 
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Trencsényi-Waldapfel Imre: Nem értek ezzel egyet, éspedig ha Horváth Zol-
tán kartársunk elmondta, miért ért egyet vele, talán én sem tévedek illeték-
telenül és az írószövetség feladatától eltérően politikai térre, ha elmondom, 
miért nem értek egyet vele. (Egy hang: Miért nem fogott fegyvert a diakok 
ellen, ha nem ért egyet?) 

Na, engedje meg, tisztelt tagtársam, én a diákjaimat továbbra is taníta-
ni akarom, s én a diákjaim ellen akkor sem fogok fegyvert... (Egy hang: Mert 
meghaltak a hazáért!) 

Veres Péter: Figyelmet kérek! 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Hogy diákjaimmal mit teszek, az életem legfáj-

dalmasabb kérdése, de valójában nem tartozik ide most. 
Illyés Gyula: Majd megmondják a diákjai! 
Geréb László (Illyés felé): Fogja be a száját, pimasz! (Nagy zaj.) 
Trencsényi-Waldapfel Imre: De önök is hallgassanak meg... 
Geréb László: Ez az írószövetség közgyűlése! 
Veres Péter: Figyeljünk és folytassa! 
Zelk Zoltán: Geréb mondta Illyésre, hogy pimasz? 
Geréb László: Én. (Felkiáltások: Szégyellje magát! Csirkefogó! — Állandó 

nagy zaj. — Felkiáltások: Pfuj! Pfuj!) 
Veres Péter: Ne veszítsük el a fejünket! 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Én beszélek vagy más? 
Veres Péter: Csendet kérek! Hallgassuk csak meg! Hát annyira lehetetlen 

dolog egy ilyen logikát végighallgatni? Ha nem könnyű is, de nem lehetetlen 
és végighallgatjuk! (Derültség.) 

Trencsényi-Waldapfel Imre: Nem értek egyet avval az értékeléssel, amely 
csak a diákok, az én diákjaim — igenis, megmondom — jóhiszemű, becsületes 
törekvéseit látja és azoknak a munkásfiataloknak is a jó szándékú, becsületes 
törekvéseit, de nem látja azokat a kezeket, amelyek mozgatták ezeket a becsü-
letes törekvéseket olyankor is, amikor ezek nem tudták, hogy ki van a hátuk 
mögött. 

Engedjék meg, hogy nagyon szűk szemelvényekben csak két adatot mondjak 
el. Talán egyik sem ismeretes az írószövetség többsége előtt. 

Nem értem, ha augusztusban nem készíti elő a Szabad Európa szócsővel ren-
delkező együttes, röviden a nemzetközi reakció a magyar népi demokrácia elle-
ni támadást, akkor miért adja postára Kovács Imre augusztusban az én címemre, 
akit soha nem ismert, a népi demokrácia alapjait támadó regényét? És ha októ-
ber 22-én nyugaton senki nem tudja, hogy október 23-án támadás készül a ma-
gyar népi demokrácia ellen, akkor miért adják fel pontosan október 22-én 
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Strassbourgban az Institut International de Relations Culturelles című tár-
saság vagy intézmény levélpapirosán "Kedves Honfitársaim" megszólítással, 
egyszerűen főtitkár aláírással Mr. Adolphe Berne columbiai egyetemi profesz-
szornak, a Szabad Európa Egyetem elnökének, a Szabad Európa Bizottság elnök-
ségi tagjának augusztus 7-én a strassbourgi nyári egyetemen tartott előadá-
sát, amely előadásban részletesen kifejti az október 23-án követendő takti-
kát, de kifejti az október utolsó napjaiban és november első napjaiban ese-
dékes teendőket is? 

Zelk Zoltán: Előre látták november elejét! 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Na, tisztelt Zelk, ha közbeszól, talán szabad 

felelnem. 
Veres Péter: Ne szóljunk közbe! Még Zelk se! Hagyd! 
Zelk Zoltán: Tíz évig küldtek ilyen nyomtatványokat. 
Veres Péter: Figyelmet kérek! Ennél tanulságosabb felszólalás nincs! (De-

rültség és nagy taps.) 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Tíz évig küldtek. Elismerem, tíz éve készí-

tették ezt a támadást, elismerem. De hogy élénkült 1956 nyarán a tevékenység, 
annak elég frappáns bizonyítéka, hogy tíz év alatt hozzám ilyen nyomtatvá-
nyokat nem küldtek, és 1956 augusztusától mégiscsak hozzám is elküldtek ilye-
neket . (Élénk derültség.) 

Háy Gyula: Elért oda a híre. (Egy hang: Reménykedtek. — Derültség.) 
Trencsényi-Waldapfel Imre: De miben? Éppen abban reménykedtek — mert 

nagyon helyesen mondja Hubay, hogy reménykedtek — , mert az augusztus 7-én 
Strassbourgban elhangzott előadás valóban olyan, s amit október 22-én adtak 
postára Strassbourgban, valóban olyan... (Egy hang: És mikor jött meg?) Mikor 
jött meg? November közepén. (Derültség. — Egy hang: Elkéstek!) Ez november 
közepén jött meg, de ez olyan apróság, amire nem érdemes szót vesztegetni. 

Madarász Emil: A posta a hibás, hogy későn kézbesítette. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Ők azzal számoltak, hogy október végén, novem-

ber elején jön ide ez az előadás, amely pontosan kifejti, hogy mit kell ten-
ni azoknak, akik a XX. század forradalmáért harcoltak, azért a forradalomért, 
amely ma Amerikában olyan jól sikerült, a kapitalizmus szocializálása stb., 
stb. Mit kell tenni addig, amíg a kommunista kormány — ahogy б kifejezi ma-
gát — hatalmon van, és mit kell tenni azután, ha már ennek a forradalomnak 
sikerült ezeket a kormányokat a népi demorkáciában a hatalomtól megfosztani? 
(Egy hang: Kézigránát nem volt a borítékban?) Amíg hatalmon vannak, vigyázni 
kell, nem szabad a kommunizmust frontálisan támadni, mert ezekben az orszá-
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gokban a kommunizmus jelszavai igen népszerűek. Ellenben hogyan kell a de-
mokratikus jelszavakat az ő céljaik irányába állítani? 

Mit mondj a parasztnak? Azt, hogy a föld tiéd kell hogy legyen, de most 
az amerikai irányítás szerint folyó forradalom igazán a kezedbe fogja adni. 
Hasonlót mondj a munkásnak, a bányásznak. Ha pedig eltávolítottátok a báb-
kormányokat, akkor jön a következő fejezet, akkor meg kell teremteni a nem-
zetközi paraszt-uniót, amely biztosítani fogja a közös mezőgazdasági alapot, 
vagyis az amerikai gabona-monopóliumot. Közös vezetés, azaz amerikai vezetés 
alá kell helyezni az uránérc-kitermelést, s közös ellenőrzés alá kell venni 
ezeken a területeken a vasúti közlekedést. Különben is mint mister Berne 
mondja, a múlt nyáron az egyetemen a nemzeti kérdésről beszéltünk, de az már 
a történelem lomtárába került. 

Most jön az amerikai világgazdaság! (Nagy zaj és felkiáltások: A tárgy-
ra!) Gondolom, ez is tartozik annyira az előzmények megvilágításához, mint 
az, amit Horváth Zoltán mondott. De eltekintek ennek a levélnek a további is-
mertetésétől. (Gúnyos taps.) Van azonban még valami, ami miatt a demokratikus 
szólásszabadság alapján Örkény barátom tapsa ellenére is folytatnom kell. 
(Derültség és zaj. — Felkiáltások: Hol a levél?) Nincs nálam, de meg tudom 
mutatni. 

A következő az, amit még a demokratizmus rovatában el kell mondanom. Én 
nem tudok egyetérteni avval, hogy Gereblyés kartársunk felszólalására csupán 
arra nézve kaptunk megnyugtató elnöki szót, hogy majd a főtitkár a válaszá-
ban ki fog erre térni. Véleményem szerint Bölöni tagtársunk táviratát vagy 
levelét már most kell ismernünk, mert hiszen ennek alapján tudunk a vitában 
állást foglalni abban a kérdésben, hogy az elnökség álláspontja helyes volt-e 
vagy sem. 

Veres Péter: Elment érte a főtitkár. (Zaj.) Tessék folytatni. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: A két rövid megjegyzésem, illetve most már 

megelégszem egy rövid megjegyzéssel, vonatkozik Déry Tibor tagtársunk ama 
fejtegetéseire, amelyeket Solohov nyilatkozatával kapcsolatban hallottunk. 
Meg kell mondanom, ezek nélkül a fejtegetések nélkül is kénytelen lettem vol-
na elmondani azt, amit most el fogok mondani, azért, mert megbízást kaptam. 
Hogy kiktől, megmondom azt is. Megbízást kaptam Budapest egyik nagyüzemének 
munkástanácsától, amely nagyüzemben én a kétnapos sztrájk jó részét töltöt-
tem, nem tagadom, azért, hogy a munka felvételére ösztönözzem munkás baráta-
imat. (Zaj és felkiáltások: Melyik üzem volt az?) A Magyar Telefongyár. 

Sarkadi Imre: Ahonnan kizavarták! (Élénk derültség.) 
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Trencsányi-Waldapfel Imre: Ez nem igaz! Ez hazugság! Hazugság! Aljas rá-
galom! (Nagy zaj és nyugtalanság.) 

Veres Péter: Kérem, ne tegyük komolytalanná a tárgyalást! 
Trencsényi-Waldapfel Imre: De kedves Veres Péter... (Folytonos zaj.) 
Veres Péter: Ez mindenkire vonatkozik, de bocsánatot kérek, én éppen azt 

kértem, hogy ezeket a — nyíltan mondva —.pártvitákat mellőzzük. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Ez nem pártvita, Horváth Zoltán tagtárs is 

beszélt annyira a pártról. Az MSZMP-t is bírálta, joga volt hozzá. A kormányt 
is bírálta, joga volt hozzá. Akkor nekem is jogom van a magam meggyőződését 
kifejteni. 

Veres Péter: Én igyekszem biztosítani, de nem tudom. (Derültség. — Hall-
juk! Halljuk!) 

Trencsényi-Waldapfel Imre: A munkástanács a Magyar Telefongyárban, ahon-
nan nemhogy nem zavartak ki, hanem kevesedmagammal én hagytam el akkor utol-
jára, mert még harmincan kértek meg külön beszélgetésre, s utoljára hagytam 
el a gyárat, miután körülbelül kétezer munkás, akivel a munkásgyűlésen be-
széltem, már régen elvonult... (Folytonos zaj és derültség.) Nem is volt ott 
háromszáz ember, de a munkásgyűlésen kétezernek beszéltem. (Zaj.) 

Nos, amit a munkástanács elnöke mondott, az a következő. Lehetőleg szó 
szerint idézem. Rendkívüli mértékben hasonlítottak ezek a szavak Solohov nyi-
latkozatához, de ez Solohov nyilatkozata előtt napokkal hangzott el. Ö azt 
mondta, hogy mondjam meg írótársaimnak... (Nagy zaj és felkiáltások: író?) 
Hogy író vagyok-e vagy sem, azt eldönti a jövő. Én senkivel nem vitatkozom, 
de becsületesen használtam a tollat, s ez döntő. (Egy hang: Majd megvizsgál-
ja a jövő! — Derültség és zaj.) 

Illyés Gyula: Ne csináljunk komédiát ebből a tragikus dologból! 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Az ön közbeszólása csinál komédiát. Azt, hogy 

író vagyok-e vagy sem, Illyés Gyula egyénileg is eldöntheti. 
Illyés Gyula: Eldöntöttem. (Élénk derültség és taps.) 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Én is azt hiszem, ne csináljunk komédiát! 

Veres Péter: Ismétlem, nagyon nehéz a demokratizmust itt betartani, kü-
lönösen nagyon nehéz akkor, ha nem tartjuk be azt, hogy a beszámoló vonalá-
nak konkrét és elvi tényeihez beszéljünk. A felhozott dokumentumok pro és 
kontra olyan tömegét adják a vita anyagának, hogy azt mi a mai taggyűlésün-
kön elintézni nem tudjuk. Mindenki írja meg, ha lesznek sajtóorgánumok. Mi 
most arra törekedjünk, hogy legyen végre sajtó, legyenek végre sajtóorgánu-
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mok, ahol az ilyen magánvélemények is elmondhatók lesznek. Nekem is lesz ma-
gánvéleményem. 

Trencsényi-Waldapfel Imre: Ezzel egyetértek, de az üzenetet mégis átadom. 
Azt mondta: mondjam meg írótársaimnak, vagy az íróknak, ha én nem vagyok író 
— ez nem lényeges — , mondjam meg azt, hogy heteken és hónapokon át az írók 
szavát sokat hallottuk, és az írók — ezt a szót használta — cipeltek minket 
a barikádokra, s most hetek óta ön az első, aki eljön közénk, hogy tanácsot 
adjunk nekünk. 

Csuka Zoltán: Mi ennek az oka? (Egy hang: Én tudom! — Zaj.) 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Hát rosszul tudja. (Zaj és derültség.) Az ü-

zenetet át kellett adnom, s azt hiszem, ez helyes. Hogy az írók valóban hal-
lathassák hangjukat s ehhez a sajtókörülmények mielőtt létrejöjjenek, avval 
én egyetértek, s a közbeszólások előtt jóval a magam elgondolásába iktattam 
eleve egy olyan pontot, hogy javasoljam a taggyűlésnek: fejezze ki egyetér-
tését az elnökséggel ebben a kérdésben, hogy szükséges, hogy a magyar írók 
számára sajtó álljon rendelkezésre... (Felkiáltások: Szabad sajtó!) Szabad 
sajtó, igen, szabad sajtó. 

Marczonnay Tibor: Ezen van a hangsúly? 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Befejeztem. Ennek a szabad sajtónak — ha már 

ez elhangzott — az egyetlen komoly és igaz feltételét Déry Tibor fogalmazta 
meg, akivel sok mindenben nem értettem egyet ma is, máskor is, de egyetér-
tettem utolsó szavaival, s hadd legyenek ezek az én utolsó szavaim is. (Egy 
hang: Reméljük! — Derültség.) Barátaim, dolgozzunk jobban és becsületeseb-
ben, mint eddig! (Egy hang: Nehéz lesz, Apukám!) Apukám az öregapád! 

Veres Péter: Most az a kérdés, tartsunk-e szünetet vagy pedig van-e még 
jelentkező. (Tóth Gyula jelentkezik.) Hát talán hallgassuk meg Tóth Gyulát, 
ha nincs több jelentkező, aztán tartsunk egy kis szünetet, s utána hallgas-
suk meg a főtitkár viszontválaszát, s térjünk rá még elvégzendő dolgokra. 

Tóth Gyula: Tisztelt taggyűlés! Mindössze maximálisan öt percre kérem a 
taggyűlés figyelmét. 

Veres Péter: Nem fognak meghallgatni téged. 
Tóth Gyula: Örömmel mondom el azt, hogy hosszú évek óta a mi írószövet-

ségünkben ez az első megmozdulás, amelyen a régi párttagok és a pártonkívüli-
ek egyaránt itt vannak és elmondják a véleményüket. Hosszú hónapokon keresz-
tül kemény küzdelem folyt az írószövetségben, régebben az írószövetség párt-
szervezetében azért, hogy szövetségünk valóban működjön, mozgósítsa minden 
tagját, alkotásra, odaadó munkára, hogy a nép életét hűen tükrözve műveivel, 
igazi alkotásokkal gazdagítsa kulturális életünket. 
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Engem nagyon megragadott a Gond és hitvallás... (Tóth Gyula felszólalása 
alatt a jelenlevők tömegesen indulnak meg a kijárat felé.) 

Veres Péter: Fejezd be, Tóth Gyula! Lásd, nem hallgatnak meg! 
Tóth Gyula: Ez régi szokás. 
Veres Péter: Nem lehet rajta segíteni. Hát mit csináljak? Kezdjük meg a 

szünetet, aztán majd folytatod. 

( S z ü n e t ) 

Veres Péter: A folytatólagos tanácskozást megnyitom. Tóth Gyula kéri, 
hogy félbehagyott beszédét fejezhesse be, s én is kérem erre a hallgatóságot, 
de Tóth Gyulát is, hogy valóban igyekezzék befejezni. (Egy hang: Röviden!) 

Tóth Gyula: Röviden is szándékoztam elmondani. 
Nagyon megragadott engem a Gond és hitvallás című nyilatkozat, és azt ér-

zem, hogy ebben minden magyar író, minden magyar költő egyetérthet. Azért, 
mert a nemzet és költészet e kettős csillaga, amely hosszú évek során való-
ban a haladás irányába vitte a magyar irodalmat, és a magyar nemzetet is a 
haladás útján viszi és fogja vinni népünket, nemzetünket és irodalmunkat, 
kultúránkat is. 

Én mindössze egy-két részével vitatkoznék, vagy legalábbis úgy veszem 
észre, hogy abban nem eléggé konkrét, nem eléggé elmélyült. Egy történelmi 
ponton, ahogy az 1848-as és a mai idők között, Petőfi és a mai kor között 
von párhuzamot. Amikor arról van szó, hogy az 1848—49-es szabadságharc után, 
amelyet nagymértékben orosz fegyverek nyomtak el, 1945 után a haladás orosz 
erői igenis komoly önbírálatot mondtak. Hogy most ilyen forradalom zajlott-e 
le, mint 1848-ban, ez kétséges számunkra. Elmondom, hogy ezt miképpen látom. 

A párhuzamot komoly történelmi hibának tartom. Más volt a Habsburg-ura-
lom, amely ellen a szabadságharc kibontakozott, és más volt az a súlyos hi-
bákkal és politikai bűnökkel tele 'jó néhány év, amely 1956. október 23-ig 
tartott. Ezt szem elől téveszteni történelmi elemzésnél véleményem szerint 
súlyos hiba. Részletesebben most nem térek ki rá, ezt majd alkalomadtán írás-
ban is kifejtem, remélem, hogy sajtóban vagy más helyeken is, ahol erre csak-
ugyan bőven van hely és lehetőség. 

Véleményem szerint súlyos hiba ilyen hibákat elkövetni történelmi elem-
zésnél, mert mint írókat is komoly hibák elkövetésére kényszerít a rossz 
történelmi elemzés. Véleményem szerint itt igaz forradalmi népmegmozdulás 
zajlott le főként, éspedig egy olyan bűnökkel és súlyos hibákkal tele poli-
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tikai idő kihatásaként, hogy ez határozza meg az egész kibontakozás útirányát 
és ez mutatja az igazi reális perspektívát. 

De ugyanakkor hibának tartom azt, hogy ne vegyük észre azokat az erőket, 
amelyek valóban más irányban nemcsak szándékoztak, hanem igyekeztek is vinni 
a dolgokat. Határozottan azon az állásponton vagyok — mivel a történelem is 
azt bizonyítja, hogy minden igaz küzdelemben a salak is felszínre jut, de 
ezt kijelenteni, hogy nem volt ellenforradalmi megmozdulás és cselekedet, sú-
lyos bűn és hiba, s a történelmi tényeknek, eseményeknek elkendőzését jelen-
tené. Miért csapja be önmagát az író ilyen történelmi eseményekben? Mély meg-
győződésem szerint nyilvánvalóan nem ez nyomja rá bélyegét a mi egész fejlő-
désünkre, mert azok az erők, amelyek kezdték a megmozdulást, hiányos szerve-
zettségük következtében — de éppen az ellenforradalmi erők sokkal szerve-
zettebb megmozdulása következtében is — nem tudtak olyan rohamos léptekkel 
és olyan erőteljesen kibontakozni, és erejüket megmutatni, mint ahogy szüksé-
ges lett volna minden vonatkozásban egész népünk javára és az egész emberi-
ség javára. 

Hibának tartom tehát az ellenforradalmi megmozdulások tudomásul nem vé-
telét. Ez nem valami komoly történelmi szemlélődésre vall. 

Szabó Pál: Mintha ezt már elmondták volna. 
Tóth Gyula: Sok tekintetben egyetértek Déry Tibor álláspontjával, mind-

azokon a helyeken, ahol a forradalmi megmozdulást helyesen értékelte s azt 
mondta, hogy ez nyilvánvalóan olyan perspektíva, amely a jövőben még inkább 
kibontakoztatja az erejét. 

Mély meggyőződésem, hogy a mi számunkra, írók számára — és az én részem-
re is — most következett el az idő arra, hogy alkotó tehetségemet még inkább 
az egész magyar nép, az egész haladó emberiség ügyében alkotásokkal, művekkel 
hatványozottabban többet tehessek, mint eddig valaha tettem. (Türelmetlen 
taps. ) 

Én ebben az értelemben a legmesszebbmenően egyetértek a beszámolóval és 
a Gond és hitvallás című nyilatkozattal. (Taps.) 

Veres Péter: Arra a kívánságra való tekintettel, hogy a vita lezárása e-
lőtt ismertessük a Bölöni-féle cikket — ezt természetesnek tartjuk, s ennek 
elmaradása mulasztás vagy félreértés volt — , Erdei Sándor ismertetni fogja 
a cikket. 

Erdei Sándor: Bölöni Györgynek a Lettres Françaises 1956. november 29,— 
december 5-i számában megjelent nyilatkozata: "Fel szeretném hívni francia 
íróbarátaim figyelmét a következőkre. Hazafias és nemzeti érzésünk mindenkép-
pen csak megerősödött az események sorában, azonban elvi alapját illetően az 
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maradt, ami korábban volt: hirdettük és ki akartuk vívni a szocializmus dia-
dalával együtt a szellem szabadságát is. A szabadság harcosai között ott ta-
láljuk két nagy költőnket, Ady Endrét és József Attilát. Mindezt azonban fe-
nyegette az ellenforradalom lavinája, amely ránk zuhant, és amely most is fe-
nyegetett az események előjátékában azzal, hogy ha nem vigyázunk, ez a vesze-
delem újból elpusztítja a világot. Ez a szempont, amelyet francia barátaink-
nak nem szabad a magyar eseményekkel kapcsolatban szem elől téveszteniük. Ez 
ugyanis nemcsak a mi ügyünk, magyarok ügye, hanem olyan ügy, amely mindnyá-
junkat közösen érdekel. Mi magyar írók, amikor felhívjuk erre francia íróba-
rátaink figyelmét, bizonyosak vagyunk, hogy egyben őket is védelmezzük a ve-
szedelmektől . " 

Ez a nyilatkozat. És annyit tennék hozzá, hogy az elnökség nem olyan 
szempontból kifogásolta ezt a nyilatkozatot, hogy Bölöni elvtárs írhat-e i-
lyet vagy nem. Világos, hogy írhat, vagy nyilatkozhat bárhova. Mi azt fejez-
tük ki a francia íróknak küldött táviratunkban, hogy nem az írók összességé-
nek véleményét tartalmazza ez a nyilatkozat. 

Illés Béla az Humanitében megjelent cikkének fordításával nem tudok szol-
gálni. Ha kívánja a taggyűlés, valakit megkérünk, hogy rögtönzött fordítás-
ban ismertesse a cikket. (Felkiáltások: Somlyó!) Somlyó Györgyöt kérjük, 
hogy fordítsa le a cikket. 

Somlyó György: A szöveg elég nehéz, és valószínűleg rossz lesz a fordí-
tás stílusa. 

"Bárha ez a késedelem megdöbbentőnek vagy meglepőnek tűnik is, mi magyar 
írók még nem mondtuk ki a magunkét arról a nyilatkozatról, amelyet a francia 
írók egy része Magyarország dolgában tett, s az elkövetkező napokban minden 
kétség nélkül nem is fogjuk ezt megtenni tudni, mert az események fejlődése 
még mindig nem ért véget, s ezek kimenetele lesz majd a legjobb válasz. Igen 
bonyolult, tragikus és véres eseményeket éltünk át, s voltak napok, amikor a 
legoptimistább magyaroknak is okuk volt attól félni, hogy Magyarország újra 
a reakció előőrsévé válik, és azzá a kézzé válik, amely a fáklyát hajítja a 
lőporos hordóra. A tragikus harc, amely végigtiport hazánkon, elállta az u-
tat a világháború előtt, s nemcsak kivette a kézből ezt a tűzvészt hozó fák-
lyát, hanem darabokra törte azt a kezet is, amely tartotta. Miért nem tudtuk 
vajon megvédeni szabadságunkat a saját erőnkből? (Felkiáltások: Elég, elég! 
Nagyon hosszú!) 

Horváth Zoltán: Mindjárt az elején kiderül, hogy az írók nevében beszél. 
Veres Péter: Azt hiszem, csak ez volt vitás, a taggyűlés bizonyára nem 

kívánja az egész felolvasását. (Úgy van! Úgy van!) Van még hozzászóló? 
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Pákozdy Ferenc: Bocsánatot kérek, hogy még néhány percre lopom a taggyű-
lés idejét. Nem tettem volna, ha nem lettem volna tanúja egy olyan esemény-
nek, amely lelkem mélyéig megrendített és felháborított. Azóta már megtudtam, 
hogy ki mondta, kinek mondta ebben a teremben, hogy fogja be a száját, pi-
masz! Szerencse, hogy így történt, mert ha fordítva történt volna, akkor azt 
kellene mondanom, hogy már megint egyfajta nemzetgyalázásba, önárulásba süly-
lyedtünk. Szerencse, hogy nem így történt. Miért szerencse? Mert tárgyi okom 
van azt mondani és vallani, hogy ennek az országnak pillanatnyilag ez a gyü-
lekezet a gyűlése, legalábbis a népnek egy jelentős része úgy tekint ránk, 
mint akiktől eligazítást, tanácsadást, irányadást, példát vár, feltétlenül 
és visszavonhatatlanul vár. 

Szeretném, ha mindnyájan, akik ide eljöttünk — én magam először vagyok 
hasonló gyűlésen, és talán utoljára — tudnók azt, hogy mivel tartozunk nem-
csak szóban, de magatartásban is annak a népnek, amelynek fiai vagyunk; ha 
többel nem is, de ízléssel és erkölccsel tartozunk. 

S amit még mondani szeretnék, az egy tárgyi javaslatra vonatkozik. Egé-
szen pontosan nem értettem a zajban, hogy volt-e csakugyan, de arról van szó, 
hogy egy igazgatási szerv mellé írókból és újságírókból álló tanácsadói 
szerv vár megszervezésre. Nagyon meggondolandónak tartom, hogy mi írók ilyen 
tanácsadó testületben részt vegyünk-e ebben a pillanatban, nem tudom, el-
jött-e már az ideje. Mielőtt ebben a kérdésben határoznánk — nem tudom kü-
lönben, kerül-e sor határozatra — ezt nagyon, nagyon meg kell fontolnunk, 
pontosan ugyanazoknál az okoknál fogva, amelyekről az imént beszéltem. Tőlünk 
az ország mint testülettől, szívesen vállalt és szeretett képviselőitől pél-
dát vár, s nem tudom, van-e felhatalmazásunk arra, hogy ilyen lépés erejéig 
is elmenjünk ebben a percben, vagy akár csak a legközelebbi napokban. 

Körülbelül el is mondtam mindazt, amit mondani akartam. Azért szóltam, 
hogy azoknak, akiket egy pillanatra egy bántó hang mélyen megsértett, egy 
biztató és bocsánatkérő szót mondjak innen. 

Az elnökség határozati javaslatát, pontosabban elvi kinyilatkoztatását 
csakúgy, mint a beszámolót tisztelettel, hálával, örömmel és boldogan veszem 
tudomásul. (Taps.) 

Veres Péter: Ha nincs más felszólaló, Erdei Sándor főtitkár válasza kö-
vetkezik. 

Erdei Sándor: Tisztelt taggyűlés! Azt hiszem, nagyon röviden válaszolha-
tok az elhangzott felszólalásokra. 

Elsősorban is azokat a felszólalásokat, amelyek a beszámolónak tulajdon-
képpen kiegészítései voltak, így Déry Tibor felszólalását és részben Horváth 
Zoltánét is, a magam részéről köszönettel veszem. 



Horváth Zoltán felvetette itt a szorosabb kapcsolat szükségességét az Új-
ságíró Szövetséggel. Ezt én elvben feltétlenül helyesnek tartom, és azt hi-
szem, mindannyian helyesnek tartjuk, viszont a konkrét kérdések — tehát en-
nek a Tájékoztató Hivatal mellett létesülő tanácsnak a megszervezése és az 
ebben való részvétel — szerintem olyan kérdések, amelyekben az írószövetség 
elnökségének előbb tárgyalnia kell és véleményt kell kialakítania. Ez koránt-
sem olyan egyszerűen helyeselhető vagy korántsem olyan egyszerűen lehet el-
határozni azt, hogy vegyünk részt egy ilyen tanácsadó szervben. Gondolom, ez 
a kérdés az Újságíró Szövetség számára sem problémamentes. Azt javaslom te-
hát, hogy az elnökség tárgyalja meg ezt az Újságíró Szövetség részéről Hor-
váth Zoltán által előadott javaslatot, s utána foglaljunk állást. 

Úgy vélem, Madarász Emil felszólalásának legnagyobb részére nem szükséges 
válaszolnom. Nem sorolok itt fel több érvet azokon túl, amelyek a, beszámoló-
ban elhangzottak, amellett, hogy a beszámolóból kiolvasható álláspontot he-
lyesnek tartjuk. Túl hosszúra nyúlna a taggyűlés, ha folytatnánk a vitát e 
körül a kérdés körül. Zárjuk le a vitát Madarász Emillel abban, hogy б nem 
ért egyet a beszámolóval és az elnökségi nyilatkozattal, én pedig egyetértek, 
és ügy látszik, a taggyűlés többsége is egyetért. 

Arra, hogy a beszámolóban nincs semmiféle hűségnyilatkozat a kormány mel-
lett, szintén legyen elég az a válasz, amely itt közbeszólás formájában is 
elhangzott már, hogy mi sem a kormányhivatal, sem az MSZMP pártszervezete nem 
vagyunk. Mi az irodalom kérdéseiről és az irodalommal szorosan összefüggő 
nemzeti sorskérdésekről tárgyalunk itt. Ehhez nem véltük szükségesnek semmi-
féle ilyen értelmű nyilatkozat kimondását. 

Végezetül részben a beszámoló kiegészítéseképpen is mondanék pár szót 
arról, hogy az elnökség több ízben foglalkozott természetszerűen azzal a kér-
déssel, hogy az írók, miután jelenleg nincsenek lapjaik és a könyvkiadás is 
rendkívül akadozva megy, hol szólalhatnak meg. Erre vonatkozólag az elnökség 
egy általános elvi meghatározást tett. Ennek megfogalmazása kb. úgy szól, 
hogy az írók nem sztrájkolhatnak. Hitet teszünk a magyar szellemi élet folya-
matossága mellett. Ha megszólalunk, csak tiszta fórumon hallatjuk szavunkat. 

Veres Péter: Jobb volna az egészet felolvasni, mert ezt nem ismerik, pe-
dig ez nagyon fontos. 

Erdei Sándor: Nem hosszú, néhány sor: "A magyar írók minden körülmények 
között a magyar népet szolgálják, tollúkat nem adják eszközül semmiféle kor-
mány- vagy pártérdek kiszolgálására. Hitet teszünk a magyar szellemi élet fo-
lyamatossága mellett. Ha megszólalunk, csak tiszta fórumon hallatjuk szavun-
kat, és minden körülmények között csak az igazat mondjuk. Jelenleg is köve-
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teljük a kormánytól, hogy adja vissza az írószövetség lapjainak, folyóiratai-
nak folytatási jogát. Követeljük a könyvkiadás folytatását. Közöljük a könyv-
kiadók vezetőivel, hogy a már kiadásra szerződött művek esetében is kérdez-
zék meg a mű szerzőjét a megjelentetésre vonatkozóan. 

Ugyancsak közöljük a rádió és a színházak vezetőségeivel is, hogy a már 
birtokukban lévő művek műsorra tűzése előtt kérdezzék meg a szerző véleményét 
a közlést illetően." 

Ez az állásfoglalás a december 3-i elnökségi ülésen kelt. Sajnos, a hely-
zet azóta sem változott, sőt súlyosbodott annyiban, hogy — amint a beszámo-
lóban mondtam — 19-én megszüntették lapjainkat, amelyek azelőtt a felfüggesz-
tés állapotában voltak. Viszont mindannyiunkban ott van a kérdés, hogy ez a 
helyzet, amikor nincs megszólalási fórum és lehetőség, nem tartható sokáig. 
Ezt nem lehet sokáig elviselni. 

Erre vonatkozólag azt javasolnám, hogy mivel rettentő nehéz határidőt ki-
tűzni arra, hogy mikorra tudjuk megszerezni lapjainkat, kb. egy hétig még 
ezt az állapotot, természetesen nem passzívan ülve, hanem állandóan harcolva 
azért, hogy lapjainkat folytathassuk, tartsuk fenn, s azután az elnökségnek 
ismét határoznia kell ebben a kérdésben, mert a helyzet mégiscsak az, hogy a 
rádióban is van valami alakulás a műsorpolitikában, a lapok frontján is sza-
porodnak az újságok és a szükség is sok írót rákényszerít, hogy dolgozzék e-
zekben a lapokban. Ebben a kérdésben tehát egy későbbi időpontban — mondjuk 
egy hét múlva — az elnökségnek ismét össze kell ülnie, és meg kell tárgyalnia 
ezt a kérdést. 

Hangsúlyoznám, hogy amit itt elnökségi álláspontként ismertettem, az el-
vi nyilatkozat. Egyébként pedig, ahogy ez az álláspont is megfogalmazza, 
könyvkiadónál, a rádiónál, színháznál lévő művek esetében ki-ki személyesen 
döntsön abban, hogy beleegyezik-e a közlésbe vagy a kiadásba, vagy sem. Is-
métlem tehát az előbbi javaslatomat, hogy egy heti várakozási idő után az 
elnökség újra tárgyalja meg a megszólalási fórumok kérdését. 

Az egész beszámolóra és a vitára vonatkozólag azt javasolnám, hogy a tag-
gyűlés adjon megbízást az elnökségnek, hogy elsősorban a lapok és a könyvkia-
dás kérdésében, de a szövetségi munka és a szakosztályi élet elindításában 
is dolgozzon ki konkrét tervet és mielőbb indítsa el a munkát. Ennyit gondo-
lok szükségesnek ahhoz, hogy a szövetségi élet a demokratikus formát is meg-
erősítve, igen nehéz körülmények között, de valahogy mégis folytatódjék. 

Veres Péter: Azt hiszem, most annak eldöntése következik, hogy tudomásul 
vesszük-e a főtitkár beszámolóját. Úgy gondolom, hogy efelett is szavazással 
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döntsünk, és ne elégedjünk meg egyszerűen egy helyeslő tapssal. Akik tehát a 
főtitkár beszámolóját... 

Háy Gyula: Beszámolóját és zárszavát! 
Veres Péter: ... és zárszavát tudomásul veszik, emeljék fel a kezüket. 

(Megtörténik.) Köszönöm szépen. Kik nem veszik tudomásul? (Senki sem jelent-
kezik. Egy hang: Elmentek.) Ilyen nincs. Kik tartózkodnak a szavazástól? 
(Egy hang: Azok is elmentek. Néhányan jelentkeznek.) Három. Köszönjük szépen. 

Szalatnai Rezső: Volna egy javaslatom. Azt a nyilatkozatot, amelyet Ta-
mási Áron felolvasott, a Gond és hitvallást, sokszorosítsuk és küldjük meg 
mindenkinek, aki a Szövetség tagja, és juttassuk el a sajtóhoz is. 

Veres Péter: Ez egyébként elnökségi határozat volt, de köszönjük szépen. 
Sipos Gyula: Tisztelt taggyűlés! Az a javaslatom, hogy az egész taggyű-

lés követelje az elhurcolt és letartóztatott írók szabadon bocsátását s ezt 
a határozatot küldje meg a kormánynak. (Élénk helyeslés és taps.) 

Veres Péter: Tekintsük ezt egyhangúnak, ugye? (Igen! Igen! — Felkiáltá-
sok: Szavazzunk!) Hát szavazzunk. Az írók szabadon bocsátásáról van szó. Kik 
fogadják el a javaslatot? (Kézfelemeléssel szavaznak.) Köszönön szépen. El-
lenpróbát kérek. (Senki.) Kik tartózkodtak a szavazástól? (Senki.) Nem tar-
tózkodtak. A taggyűlés tehát elfogadta a javaslatot. 

Most visszatérünk arra a javaslatra, amely egyébként elnökségi határozat 
volt, s úgy tudom, szét is küldtük, s csak a sokszorosítás nehézsége volt az 
akadálya annak, hogy mindenkivel közöljük. A sokszorosító gépünk ugyanis le 
van foglalva, a gépleírás pedig bonyolult, hosszadalmas munka, ezért hatá-
roztunk úgy, hogy kifüggesztjük a büfében vagy a klub valamely ajtajára. 

Csuka Zoltán: Magánlevélben nem lehet szétküldeni? Egy hét múlva milliók 
fogják olvasni. 

Szalatnai Rezső: A legszélesebb nyilvánosságot kívánjuk ennek a nyilat-
kozatnak. (Élénk helyeslés.) 

Veres Péter: Azt hiszem, ez az egész taggyűlés kívánsága. (Úgy van! Úgy 
van! ) 

Most kérem Vészi Endrét, mondja el, hogyan áll a szociális segélyek ügye 
addig is, amíg az írók rá vannak szorulva. 

Vészi Endre titkár: Tisztelt taggyűlés! Egészen röviden szeretnék nem be-
számolni, hanem arról szólni, amit már Erdei is említett a beszámolójában, 
hogy megalakult itt az ínséges időknek megfelelően egy szociális bizottság, 
amely azon igyekszik, hogy részben a Vöröskereszttől érkező csomagokat, il-
letőleg küldeményeket ossza ki, részint pedig azokból az önként felajánlott 
kölcsönökből, amelyeket írótársaink juttattak el hozzánk, a lehetőségekhez 
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képest kisebb pénzsegélyeket és természetbeni csomagokat juttasson az erre 
rászorulóknak. 

Az első Vöröskereszt-szállítmányból — azt hiszem — az írószövetség va-
lamennyi tagjának jutott, sőt azon kívül is az Irodalmi Alap tagjainak is. 
Igen széles szociális skála ez, igyekeztünk mindenkinek juttatni ezekből a 
küldeményekből. 

A második küldeménynél az volt az elgondolás — itt már kevesebb csomag 
állt rendelkezésünkre — , hogy a szociálisan rászorultak, a sokgyermekesek 
kapjanak elsősorban a karácsonyi csomagokból. A helyzetre az a jellemző, hogy 
nem tudtunk minden csomagot házhoz küldeni, hiszen sokan jönnek be írótársa-
ink közül, akik átveszik a csomagot. Sok idős írótársunknak elküldtük, fia-
tal diákok vállalták, és a lehetőség szerint kocsival házhoz is küldtük a 
csomagokat. Mégis arra kérem az írótársakat, hogy aki még nem vette át a cso-
magot, vagy úgy érzi, hogy kimaradt az akcióból, az jelentkezzen a titkársá-
gon, hogy átvegye a csomagot. Ha pedig méltánytalanság történt — természe-
tesen nem szándékosan — , akkor azt jóvátesszük. Másrészt, ha tudnak olyan 
esetekről, hogy valaki szeméremből vagy egyéb okból, pl. betegség miatt nem 
tud eljönni, és nem tudja bejelenteni, hogy miben lát szükséget, azt is mond-
ják el nekünk, és a lehetőségekhez képest azon igyekszünk, hogy itt is segít-
ségére lehessünk. 

Veres Péter: Azt teszem hozzá, hogy nagyon sok burgonya van itt. Kérjük 
a tagokat — hiszen krumpli nélkül senki sem él meg — , hogy tízkilós csoma-
gokban mentül hamarabb vigyék el, mert különben a burgonya elrothad vagy meg-
fagy. 

Vészi Endre: Még egy pótlás: lehetőség van külföldi gyógyszereket igé-
nyelni a Vöröskereszttől, ehhez viszont orvosi recept szükséges. Kérjük, hogy 
ezt adják le a titkárságnak. 

Veres Péter: És általában, hogy a tagság klubban vagy a bejárások alkal-
mával tartsa számon, hogy mi van, mert pl. a karácsonyi csomagokat is — úgy 
tudom — autóval szokták széjjelvinni, mert nem kapta meg mindenki. 

Vészi Endre: Még itt fekszik 50-60 csomag. 
Veres Péter: Ezt nem mondtad el, de tegyük hozzá, és még a jelenlevők is 

nézzék meg, hogy ki hogyan áll ebben az ügyben. 
Most itt van még egy másik kérdés. Ti. kétfelé szakítottam a beszámoló 

elfogadását, és az a kérelem, amelyet a főtitkár az elnökség nevében terjesz-
tett a taggyűléshez, hogy miután ezt is rendőrségi engedéllyel tudtuk megren-
dezni — ezért is késett a taggyűlés — nem tudjuk... 

Rónai Mihály András: Miért kellett ehhez engedély? 
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Veres Péter: Azért, mert rendeletet adtak ki, és nem mi vagyunk a rende-
let kiadói. 

Rónai Mihály András: Ez a gyülekezési jog. 
Veres Péter: Mi is így értelmezzük, de kihirdetett gyűlésünket nem tart-

hattuk meg, mert a kormány amúgy értelmezte. Ezért személyesen voltunk bent 
a legfelső rendőrhatóságnál. 

Semmiféle garanciánk nincs tehát arra, hogy hamarosan és könnyedén hely-
reáll a szervezeti élet, viszont az írószövetségnek egy csomó általunk is meg-
beszélt és hangoztatott funkciója és feladata van. Kérnénk az elnökség nevé-
ben a taggyűléstől, hogy azzal a bizalommal, amellyel az eddigiekről szóló 
beszámolót fogadta, ruházza fel az elnökséget, természetesen azzal, hogy el-
követett vagy véghezvitt dolgainkról utólag hasonló becsületes és demokrati-
kus őszinteséggel be fogunk számolni, s reméljük, hogy az jobban sikerült 
taggyűlésünk lesz, mint ez volt. (Egy hang: Ez jól sikerült.) Igen, de egy 
csomó fontos, jó gondolat az írók egy részében maradt, nem mondták el a ki-
alakult cirkusz jellegű hangulat miatt. (Úgy van! Úgy van!) Miért ne legyünk 
őszinték? A taggyűlés egyes felszólalásai kitűnőek voltak, más felszólalásai 
viszont lehetetlen lelkiállapotba hozták éppen a taggyűlésnek — mondjuk — 
komolyabban gondolkodó, felelős tagjait. Én ezt megmondom, akár egyetértenek 
velem, akár nem. (Helyeslés: Úgy van! Úgy van!) 

Hadd fűzzek hozzá még valamit, az akár most, akár a jövőben felvetendő 
nyilatkozatok dolgában. Sajnálom, hogy már nincs itt Waldapfel tagtárs, aki 
arról beszélt, hogy munkások, esetleg tíz vagy száz vagy akár ezer munkás is 
reklamálta, reklamálja, hogy miért nincsenek jelen az írók. Ez tulajdonkép-
pen a legfelelősebb írók részéről az elnökség határozatának következménye is. 
Annak, amit november 12-én határozatunkban kimondtunk, hogy a sztrájkjog és 
minden ezzel kapcsolatos kérdés a munkásság joga. Amellett pedig az írók és 
nem írók az írószövetség nevében beültek egy-egy gyárba és az írószövetség 
nevében, általunk nem ismert, nem tudott, és semmi szín alatt nem ellenőrzött 
"dumákat" vágtak le. Az elnökség úgy érezte, hogy ez helytelen, és alkalmat 
ad arra, hogy az írókat vagy magát az egész írószövetséget olyan invektívák-
nak vessék alá, amelyekkel nem vállalhatnak közösséget. Ezért azután legtöbb 
írónk, főleg a vezető írók nemigen mentek ki egy bizonyos időpont után az ü-
zemekbe, és nem folytattak ott propagandát sem a sztrájk mellett, sem a 
sztrájk ellen. 

Vészi Endre: De a lefogott írók ezt nem csinálták! 
Veres Péter: Azok nem csinálták, és nem hiszem, hogy Waldapfel tagtársunk 

az írószövetség titkárságától vagy elnökségétől kapta volna a megbízatást, 
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hogy menjen ki X gyárba és beszélje rá a munkásokat — teszem azt — , hogy 
hagyják abba a sztrájkot. 

Amint mondtam már itt néhány közbevetett felszólalásban, roppant nehéz 
ezt az írószövetséget a mai forradalmi időkben úgy tartani, hogy itt ne érez-
ze magát másod- vagy harmadrendű állampolgárnak, másod- vagy harmadrendű író-
nak az, aki egyébként igazi író, komoly, gondolkodó ember, felelős tagja a 
magyar nemzetnek, tehát olyan demokratikus közéletet kell megpróbálni itt 
teremteni — érzem, hogy ez nem lesz könnyű — , amely egyrészt a magyar nép, 
másrészt a kormányzat, és mindenféle kormányzat, tehát még egy számunkra e-
setleg szívünk szerint való kormányzat felé is (Derültség.) az írószövetség 
szellemi, erkölcsi és nemzeti tekintélyét biztosítani tudja. Ha ezt nem tud-
juk, akkor voltaképpen nincs értelme az írószövetségnek mint mozgalmi gyüle-
kezetnek. Úgy van értelme, mint társadalmi testületnek, ha ebben a magyar 
társadalom s a magyar nemzet összes felelős írói, művészei jelen vannak és 
megbeszélik közös dolgaikat. 

Szeretném, ha ezek a közös dolgok nem mindig olyanok lennének, mint ok-
tóber 23-a előtt és utána is egy ideig, hanem művekben kifejezett közérzüle-
tet, közgondolkodást fejeznének ki. 

Az előbbihez szólva, nyilatkozatainkkal az írószövetség nevében mindnyá-
jan úgy gazdálkodjunk, hogy az ennek az írószövetségnek a kifejezése legyen. 
Ezért van az, hogy én személy szerint, de nemcsak én, hanem mások is, amikor 
a szovjet újságírókkal és André Stillei is találkoztunk, első szavunk az 
volt, hogy informatív beszélgetésre hajlandó vagyok. És valóban, fél napokat 
beszéltünk át, de előre kértem, hogy ebből semmiféle interjú vagy politikai 
nyilatkozat ne legyen, mert én nem érzem magam hivatva, hogy saját vélemé-
nyeimet, érzületeimet, melyek az írószövetség tagjainak, mondjuk, elég nagy 
részével nem egyeznek meg bizonyos kérdésekben, mint az írószövetség vélemé-
nyét adjam bármiféle nemzetközi fórumok felé. Mindig kértem őket ennek a kar-
társi becsületnek a betartására, s úgy látom, hogy eddig be is tartották. U-
gyanezt kérem a következő időkben más írótársaktól is, hogy ne álljon elő az 
a keserves helyzet, hogy dezavuálni kelljen X. Y. írót, aki akár a szovjet 
sajtóban, akár a világsajtóban az írószövetség nevében nyilatkozik. 

Most még egy kis kérdésről, melyről úgy érzem, hogy nagyon nagy dolog, 
de azért mondom, hogy kicsi, mert nem akarok belemenni a dolog meritumába. 

Már a múlt ülésen is kértem, s most újra kérem a taggyűlést, hogy mivel 
nem ismerjük még — és nem tudom, mikor fogjuk megismerni — a kormányzat kul-
túrpolitikai és irodalompolitikai elgondolását — , felvetettük ezt a kérdést 
Kádár miniszterelnöknek, s б is azt mondta, hogy ezzel a kérdéssel még nem 
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foglalkozott a párt, sem a kormány, tehát az írószövetség elnöksége továbbra 
is azon az állásponton legyen, amelyet a múlt taggyűlés elfogadott, hogy akár-
miképpen fejlődik a magyar társadalom kormányzása, belső élete, akár párt-
kormány lesz, akár valamely sajátlagos újfajta koalíció születik, mi minden-
esetre úgy tartjuk helyesnek, célszerűnek, okosnak, sőt a kormányzat érdeké-
ben valónak, hogy az írószövetség autonómiája, mint társadalmi és szellemi 
testületé, biztosíttassák, hogy ne kelljen nekünk semmiféle kormányzatot, 
mondom, még egy kedvünk szerinti kormányzatot sem közvetlenül támogatni, sem 
a saját fórumokon, sem sehol. (Helyeslés és taps.) 

Aki köztünk szocialista világnézetű, s esetleg annak a szocialista világ-
nézetnek Kádár-féle értelmezésében, vagy mondhatnám másféle értelmezését is, 
ezt az irodalmi fórumokon, lapokban és könyvekben fejezhesse ki. S ehhez — 
úgy érzem — az írószövetség autonómiája mellé az is szükséges volna, hogy a 
könyvkiadó vállalatok és általában a könyvkiadás és szellemi termékek for-
galmazása lehetőleg azoknak az elveknek az alapján valósittassék meg, ame-
lyeket az írószövetség közgyűlésén mondott elöljáró beszédemben fejtettem ki. 
Nem tudom, emlékeznek-e rá: azt mondottam, hogy ne kényszeríttessék az író 
arra, hogy ha nem akar politizálni, mégis hozzá kelljen tapadnia egy laphoz, 
mert különben nem jelenhetik meg semmije, vagy nem jelenthetnek meg a köny-
vei. S legyen meg az íróknak a hallgatás joga is, vagy másról beszélés joga, 
a szónak nem rossz értelmében, az éhenhalás veszélye nélkül. 

A másról beszélést nem rossz értelemben mondom, tisztelt írótársaim, de 
ha nekem az a mániám, mint írónak vagy költőnek, hogy egy problémát meg kell 
írnom regényben, ha az a probléma 300 vagy 1000 esztendővel ezelőtt játszó-
dott le, ne legyek kitéve annak, hogy feltétlenül mai témával stb., stb. 
kelljen foglalkoznom. (Élénk helyeslés.) Az irodalom szabadsága az elvi ki-
nyilatkoztatásokon túl így válhatik konkréttá. 

Háy Gyula: A másról beszélés is, Péter, meg az erről beszélés joga is! 
Veres Péter: Az arról beszélést is elmondtam, amikor azt mondtam, hogy a 

társadalmi apostolság jogát is fenntartjuk magunknak. Aki nem tud anélkül él-
ni és írni, hogy társadalmi apostol legyen, az úgy legyen író, (Helyeslés) 
aki pedig másról akar írni, mert becsülettel csak másról tud írni, mert csak 
másról tud úgy írni, hogy az hazugság ne legyen (Derültség), az pedig úgy 
legyen író. (Derültség és nagy taps.) 

Én tisztában vagyok azzal, hogy ezt a gondolkozást, illetve a szabadság-
nak ilyen értelmezését még gyanakvással fogadja a kormányzat, (Derültség.) 
éppen azért, mert nem ismeri igazában az írói gondolkozást, és nem ismeri az 
irodalom igazi nemzeti és társadalmi szerepét. Holott nyilvánvaló ma már, és 
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még inkább nyilvánvaló lesz holnap, hogy irodalom, magyar irodalom — nemcsak 
magyar irodalom, de maradjunk a magunk dolgánál — tehát irodalom, magyar i-
rodalom csak igy lehet. Másképpen nem lehet magyar irodalom. (Úgy van! Úgy 
van!) És ahhoz, hogy az elnökség úgy érezze, ebben mögötte áll az írószövet-
ség tagsága, ezt szükségesnek tartottam itt elmondani. 

Semmit sem fogunk eladni, vagyis semmiféle olyan alkut nem fogunk kötni, 
olyan határozatot nem fogunk hozni, amiről az írószövetség taggyűlésének jó-
váhagyását meg nem szereztük — bocsánat, hogy ilyen szónokká váltam, bár 
szeretnék ettől már megszabadulni (Derültség.) — , azokkal a hozzáadásokkal 
természetesen, hogy vannak emberek, akik ezt nem hagyják jóvá. És ha majd ők 
jutnak többségbe az írószövetségben, akkor mi, az elnökség tisztelettel le-
mondunk és átadjuk a vezetést annak a másik többségnek, amely elégedetlen 
lesz velünk. (Nagy taps. ) 
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IDEIGLENESEN FELFÜGGESZTETTÉK AZ ÍRÓSZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉT 

A Belügyminisztérium megállapította, hogy a Magyar írók Szövetségében a 
Magyar Népköztársaság érdekeivel ellentétes tevékenység folyt. Ezért a bel-
ügyminiszter a Népköztársaság Elnöki Tanácsának az egyesületek feletti felü-
gyeleti jogkör gyakorlásáról szóló törvényerejű rendelete alapján a Magyar 
írók Szövetségének működését ideiglenesen felfüggesztette. A kormány az író-
szövetség ügyeinek intézésére kormánybiztost nevezett ki. (MTI) 

Népszabadság, 1957. január 18. 

A HÍREK KÖZT 

alapján a 
Háy Gyula, 
Pál újság-

Népszabadság, 1957. január 26. 

Ellenforradalmi cselekményekben való részvétéi súlyos gyanúja 
BM illetékes szervei őrizetbe vették Tardos Tibor, Varga Domokos, 
Lengyel Balázs és Zelk Zoltán írókat, Novobáczky Sándor és Lőcsei 
írókat. A letartóztatottak ellen büntető eljárás indul. (MTI) 
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AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA 
AZ IRODALOMMAL KAPCSOLATOS EGYES INTÉZKEDÉSEKRŐL 

1957. szeptember 12. 

A Politikai Bizottság megállapítja, hogy előrehaladás tapasztalható a 
párt befolyásának szélesítésében az írók között. Ez elsősorban annak eredmé-
nye, hogy a párt politikáját a munkásosztály és a parasztság jelentős töme-
gei támogatják. A párt befolyása az értelmiségre — így az írókra is — a he-
lyesen folytatott értelmiségi és kultúrpolitika mellett elsősorban a pártnak 
a munkásosztály és a parasztság tömegeire gyakorolt befolyásának függvénye. 
Mivel a párt befolyása a munkásosztály és a parasztság soraiban tovább nő, 
kedvező helyzet alakult ki arra, hogy helyes intézkedésekkel növeljük a párt 
befolyását az írók között. 

1. Az irodalomban a régi, negatív előjelű egység egyre inkább felbomlik, 
és a még meglevő csoportok is differenciálódnak. A további differenciálódást 
helyes politikával segíteni kell. A Politikai Bizottság szükségesnek tartja, 
hogy egyes írók helytelen politikai nézeteit (soviniszta, nacionalista ma-
radványok, narodnyik, revizionista nézetek stb.) elvi vitákban (sajtóban, rá-
dióban, személyes beszélgetésekben) tisztázzák, és a helytelen csoportosulá-
sokat megszüntessék. Különösen fontos az írókkal való egyéni foglalkozás. A-
zok a vezető párt- és állami funkcionáriusok, akiknek személyes kapcsolatuk 
van egyes írókkal, egyénileg foglalkozzanak velük. Az elvi vitával egy idő-
ben elő kell segíteni, hogy az írói munkában a realista írói törekvések ki-
bontakozhassanak, és a szocialista realizmus irányában fejlődjenek. A poli-
tikai csoportok megszüntetésének és az irodalmi élet egészséges kibontakozá-
sának alapvető feltétele, hogy a párt politikájában elvi és személyes kérdé-
sekben egyaránt felszámoljuk azokat az ingadozásokat, amelyek az október e-
lőtti időszakban jelentkeztek. 

2. A párt, az irodalmi élet helyes kibontakozása érdekében, politikai 
téren elsősorban a kommunista írókra támaszkodjék. Ennek megfelelően harcol-
ni kell a kommunista írók teljes elvi egységéért. A jelenlegi helyzetben a 
Politikai Bizottság nem tartja helyesnek közös írói pártszervezet létrehozá-
sát, viszont szükségesnek tartja, hogy a kommunista írók aktívája rendszere-
sen működjék, s harcoljon mind a jobboldali, mind pedig a szektás nézetekkel 
szemben. Azok ellen, akik makacsul kitartanak helytelen nézeteik mellett, és 
ezáltal akadályozzák a kommunista írók egységének megteremtését, szervezeti 
intézkedéseket is kell foganatosítani. 
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3. A párt arra törekszik és elősegíti, hogy mindazok az írók, akik súlyo-
san vétkeztek a népi demokrácia ellen, őszintén belássák hibáikat, állást 
foglaljanak az imperialistákkal szemben, és elhatárolják magukat a külső és 
belső reakciótól, különösen a Magyar Népköztársaság ellen tevékeny propagan-
dát folytató disszidens íróktól. Az egyes íróknak lehetőséget kell nyújtani 
arra, hogy különböző formában juttassák kifejezésre állásfoglalásukat: iro-
dalmi munkán keresztül vagy egyéb módon. (Például antiimperialista állásfog-
lalás a békemozgalom keretében, esetleg közvetlen politikai nyilatkozat stb.) 
Akik erre nem képesek, önmagukat zárják ki az irodalmi életből. 

4. A Politikai Bizottság azt tartja helyesnek, hogy az írók közéleti és 
politikai szerepe elsősorban irodalmi munkásságukban tükröződjék. Elutasítja 
azt a helytelen követelményt, amely az írók számára kötelességszerűen előír-
ta a mindennapi élet apró kérdéseiben való publicisztikai állásfoglalást. 

5. Elő kell segíteni, hogy az írók jobban megismerjék a dolgozó tömegek 
életét, és ne zárkózzanak be a különböző irodalmi körökbe. Ennek érdekében 
gondoskodni kell arról, hogy az írók képességeiknek megfelelő foglalkozást 
kapjanak. 

6. Párt- és állami szerveink elsősorban olyan alkotások megszületését 
szorgalmazzák, amelyek társadalmunk mai kérdéseiről és a közelmúltról szól-
nak. Ez minden kor haladó irodalmának belső követelménye volt, s ez a fel-
adat áll ma is a haladó irodalom előtt. A párt és a kormány elsősorban a szo-
cialista-realista alkotások létrejöttét támogatja, de segítséget ad minden 
más haladó, realista irányzatnak, s a bírálat jogát fenntartva, nyilvánossá-
got biztosít olyan nem realista irányzatoknak is, amelyek nem állnak szemben 
ellenségesen a népi demokráciával. Ugyanakkor elutasít minden olyan törek-
vést, amely a népi demokrácia állami és társadalmi rendjét akarja aláásni. 
A szocialista realista irodalom mindenekelőtti támogatása nem jelenthet visz-
szatérést semmiféle sematizmushoz, s nem ad menlevelet a sekélyes, értékte-
len írásműveknek. Népünk színvonalas, művészi értékű alkotásokat vár az írók-
tól. 

7. Az irodalmi szerveknél, folyóiratoknál, lapoknál, a kiadók szerkesz-
tőségeiben, valamint minden olyan területen, amelynek tevékenysége az iro-
dalommal kapcsolatos (rádió, színház, film stb.) biztosítani kell a megfele-
lő párt- és állami irányítást. A pártirányításnak az egyes szerveknél dolgo-
zó kommunisták útján kell érvényesülnie. Az állami irányítás elvi módon tör-
ténjék, a kicsinyes beavatkozást az alkotó munka folyamatába kerülni kell. 
Ugyanakkor, ha kell, adminisztratív úton is meg kell akadályozni az ellensé-
ges törekvések érvényesülését. 
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8. A Politikai Bizottság megállapítja, hogy az Irodalmi Tanács létrehozá-
sa helyes volt. A Tanács eddig is fontos szerepet játszott, a mai helyzetben 
azonban összetétele már nem megfelelő, s ezért ki kell bővíteni, mégpedig o-
lyan módon, hogy a különböző irodalmi áramlatok képviselői helyet kapjanak 
benne. Az Irodalmi Tanács a művelődésügyi miniszter tanácsadó testülete, mun-
káját úgy végezze, hogy egy később létrehozandó írói szervezet előfeltétele-
it megteremtse, és e szervezet vezetőségévé válhassék. 

9. Az Irodalmi Alap új vezetőségét ki kell nevezni. Gondoskodni kell ar-
ról, hogy az Alap a rendelkezésre álló eszközöket az irodalmi élet egészséges 
kibontakoztatására, új, értékes alkotások létrehozására használja fel. 

10. Az "Élet és Irodalom" szerkesztőségét ki kell bővíteni, folytatni 
kell a "Nagyvilág" megjelentetését, meg kell indítani még e hónapban a "Kor-
társ" című folyóiratot. A szerkesztőségeket úgy kell összeállítani, hogy azok-
ban — a megfelelő pártirányítás biztosításával — a szocializmushoz közelál-
ló irányzatok képviselői is részt vegyenek. 

11. A szépirodalmi kiadók szerkesztőségeit politikailag megbízható, iro-
dalmilag hozzáértő emberekkel kell megerősíteni. A kiadók az eddiginél job-
ban segítsék elő a társadalmi rendünket támogató írások megjelentetését, és 
e célból helyesebben használják fel a rendelkezésükre álló gazdasági eszkö-
zöket is. Ugyanakkor akadályozzák meg mindenfajta, a népi demokráciát táma-
dó, ellenséges írás megjelentetését. 

12. Tekintettel arra, hogy különböző, irodalommal foglalkozó szervek, vál-
lalatok politikai megerősítése nagy nehézségekbe ütközik, mert megfelelő ká-
derek nem állnak elegendő számban rendelkezésre, a Politikai Bizottság utasítja 
a Központi Bizottság káderosztályát, nyújtson segítséget a Művelődésügyi Mi-
nisztériumnak a megfelelő káderek kiválasztásában és munkába állításában. 

13. Létre kell hozni a kommunista kritikusok aktíváját, s a kritikai mun-
kába az ismert kritikusok mellett az eddiginél jobban be kell vonni az író-
kat és újságírókat is. A napilapokban, különösen a "Népszabadságában, iro-
dalomkritikai rovatot kell nyitni, s gondoskodni kell arról, hogy marxista 
irodalomkritikánk kifejlődjék. 

14. A Tudományos és Kulturális Osztály és az Agit.-Prop. Osztály tegyenek 
javaslatot a Titkárságnak egy munkaközösségre, amely feldolgozza irodalmunk 
1948 utáni fejlődésének és jelenlegi helyzetének legfontosabb ideológiai prob-
lémáit, nagy figyelmet fordítva Lukács György nézeteinek marxista bírálatára. 
A munkaközösség által elkészített legfontosabb anyagokat a Politikai Bizott-
ság elé kell terjeszteni, majd utána a "Társadalmi Szemlé"-ben meg kell je-
lentetni . 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962. Bp. 1973. 141—243. 1. 



A SAJTÓANYAGBAN SZEREPLŐ SZEMÉLYEKRŐL 

Abody Béla (1931) író, kritikus, zenekritikus, lapszerkesztő. Egy ideig a Magvetó Könyvkia-
dó irodalmi vezetője volt. 

Aczél Tamás (1921) író. 1945 után a magyar irodalmi élet szervezésében és irányításában 
töltött be vezető szerepet. A Szikra Könyvkiadó, majd 1950—53-ban a Csillag c. folyóirat szer-
kesztője volt. Műveiért 1949-ben Sztálin-díjat kapott. Az ötvenes évek közepétől a személyi 
kultusz politikáját támadó írókhoz csatlakozott. 1956 őszén távozott Magyarországról, jelenleg 
az Egyesölt Államokban él. 

Bacsé Péter (1928) Dramaturg, filmrendező. 1949-től a Hunnia filmstúdióban dolgozott, sok 
filmkritikai és esztétikai cikket publikált, 1949-től mutatják be filmjeit. 

Balázs Anna (1907) író, lapszerkesztő, újságíró. 1956-ban József Attila-díjat kapott. 
Barabás Tibor (1911-1984) író, 1949-ig az írószövetség főtitkára volt, később egy ideig a 

Szépirodalmi Könyvkiadót vezette. Sok műfajban publikált. 1953-ban József Attila-díjjal, 1954-
ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Több forgatókönyvéből készült film. 

Benjámin László (1915-1986) Kétszeres Kossuth-díjas költő. 1945 után számos pesti és vidéki 
lap munkatársa volt, az Új Hangnak két ízben szerkesztője (1952, 1954). Halála előtt az Új Tü-
kör főszerkesztőjeként dolgozott. 

Bessenyei Ferenc (1919) Színész, az ötvenes években a Nemzeti Színház tagja volt. 
Bihari Sándor (1932) Költő, első verseskötete 1953-ban jelent meg. 
Boldizsár Iván (1912—1988) író, publicista, műfordító. 1945 után fontos közéleti funkció-

kat töltött be, 1946-ban az Új Magyarország főszerkesztője volt. Számos műfajban publikált, a 
magyar irodalom képviseletében bejárta a világot. 

Bölöni György (1882—1959) 1945-ben tért haza Franciaországból, jelentős közéleti funkció-
kat töltött be, az Irodalmi Alap igazgatója volt. 1957—1959-ig az Élet és Irodalom főszerkesz-
tőjeként szervezte az irodalmi életet. 1955-ben Kossuth-díjat kapott. 

Csanádi Imre (1920) Költő. 1945 után érkezett haza hadifogságból, 1948-tól újságíró, 1951-
től könyvkiadói lektor volt, első kötete 1953-ban jelent meg, 1954-ben (majd 1964-ben, 1973-ban) 
József Attila-díjat kapott. 

Csoóri Sándor (1930) Költő, esszéista. 1949 óta publikál, egy ideig vidéken volt újságíró, 
majd az Irodalmi Újság, a Szabad Ifjúság és az Új Hang szerkesztőségében dolgozott, később sza-
badfoglalkozású író lett. 1954-ben József Attila-díjat kapott. 

Darvas József (1912—1973) író, publicista, irodalompolitikus, a népi írók radikális szár-
nyának képviselője. 1945-től aktívan részt vett a politikai és irodalompolitikai életben, kevés 
szépirodalmi művet írt. 1951—53 és 1959—1973 között az írószövetség elnöke volt. 1956-ban 
(majd 1960-ban) Kossuth-díjat kapott. 

Déry Tibor (1894-1977) író. 1945 után az MKP tagja. 1952-ben a Felelet c. regénye kapcsán 
a dogmatikus támadások kereszttüzébe került. 1956 júniusában az itt közölt Petőfi Köri felszó-
lalása miatt kizárják a pártból. 1957 őszén letartóztatják, 9 évi börtönre ítélik, 1961-ben am-
nesztiával szabadult. 

Devecseri Gábor (1917—1971) Költő, műfordító. 1946—48-ig a bölcsészkar Görög Intézetében 
dolgozott, 1949—51-ig az írószövetség főtitkára volt. 1948—54-ig a Magyar Néphadsereg Tiszti 
Akadémiáján tanított. 1952-ben (és 1959-ben) József Attila-díjat, 1953-ban Kossuth-díjat kapott. 

Dutka Ákos (1881-1972) Költő, újságíró. 1945 után visszavonultan élt, 1955-től publikált 
újra. 

Enczi Endre (1903—1974) író, publicista. 1945 után az egyik vezető író volt, 1954—56 kö-
zött az Irodalmi Újság felelős szerkesztőjeként dolgozott, majd az írói ellenzékhez csatlako-
zott. 1956-ban nyugatra távozott, haláláig a párizsi Irodalmi Újság szerkesztőjeként dolgozott. 

Eörsi István (1931) Újságíró, író, költő, műfordító. A Szabad Ifjúság munkatársa volt, so-
kat publikált, 1952-ben József Attila-díjat kapott. 1957-től 1960-ig politikai nézeteiért bör-
tönbüntetést szenvedett. 

Erdei Sándor (1915) Kritikus, író. 1945 után tevékenyen részt vett az irodalmi és politikai 
életben. 1944—49-ig a Szabad Sző, 1950-ben a Művelt Nép c. lapot szerkesztette, majd a Népmű-
velési Minisztériumban lett főosztályvezető. 1953-tól az Új Hang c. folyóirat szerkesztője volt. 
1954—56-ig az írószövetség főtitkáraként működött. 
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Fábián Zoltán (1926-1983) író, kritikus. 1945 után a Csillag, az Irodalmi Újság, az Új 
Hang c. folyóirat közölte írásait. Aktív szervező munkát végzett az írószövetségben. 1952-ben 
József Attila-díjat kapott. 

Fábri Zoltán filmrendező. 
Farkas Mihály honvédelmi miniszter, a Rákosi-féle legszűkebb vezetés tagja. 
Farkas Vladimir (1925) Farkas Mihály fia. 1946-tól a politikai rendőrság, majd az ÁVH 

tisztje, a hírszerző főosztály vezetője, alezredes. Többek közt a Rajk-per vizsgálatát vezette. 
1956. október elején 12 évi börtönre ítélték, 1960-ban amnesztiával szabadult. Jelenleg nyug-
díjas. 

Fazekas György újságíró. 
Fejtő Ferenc (1909) író, publicista. 1938-ban Franciaországba emigrált, 1946-ban hazatért, 

sokat publikált. A Rajk-per végleg szembeállította a korabeli hazai kormányzattal, ismét Fran-
ciaországba távozott, művei párizsi és londoni kiadóknál jelennek meg. 

Fekete Gyula (1922) író, publicista. 1945 után aktív részt vállalt a közéletben, a közigaz-
gatásban és a földosztásnál dolgozott. Több lap szerkesztésében vett részt. 1956—1957-ig bör-
tönben volt. Irodalmi munkásságáért háromszor kapott József Attila-díjat: 1953, 1963, 1973. 

Fdœte Sándor (1927) író, kritikus, lapszerkesztő. 1948—56 között verseket, tanulmányokat 
publikált. 1952—56-ig a Szabad Nép szerkesztőségében dolgozott, 1956—58-ig az MTA Irodalom-
történeti Intézetének munkatársa volt. 1958—63-ig börtönbüntetést szenvedett. Jelenleg az Új 
Tükör főszerkesztője. 

Fodor József (1898-1973) Publicista, költő. 1945-tól 1949-ig az Új Idők szerkesztője volt. 
1950—56 között kiszorult az irodalmi életből, 1957 után kapcsolódott be az Élet és Irodalom, 
később a Látóhatár szerkesztésébe és az Irodalmi Tanács munkájába. 

Földeák János (1910) író. 1945-től vállalati igazgató volt, 1950-51-ben az Ifjúsági Könyv-
kiadó igazgatója lett, majd az írószövetségben dolgozott. 1953—54-ben a Népszava szerkesztősé-
gében, 1955-től 1970-ig az Irodalmi Alapnál működött. 1954—55-ben az Új Hang felelős szerkesz-
tője volt. 

Füst Milán (1888—1967) Költő, drámaíró, esszéista. 1948-ban a budapesti egyetem magántanára 
lett, 1960-ig tartott előadásokat. 1949 és 1955 között kiszorult az irodalmi életből, egyetlen 
műve sem jelenhetett meg. 

Geréb László (1905-1963) író, műfordító, irodalomtörténész. 
Féja Géza (1900—1978) író, újságíró, esszéista. A két világháború között a népi mozgalom 

egyik vezető egyénisége volt. 1945 után Békéscsabán élt visszavonultan, 1957-ben tért vissza 
Budapestre és kapcsolódott be ismét az irodalmi életbe. 

Gereblyés László (1904—1969) Költő, műfordító. 1945-ben tért haza Franciaországból, a Sza-
badság c. napilap munkatársa lett. 1947—48-ban a Nagyvilág c. folyóiratot szerkesztette. Az 
írószövetség Külügyi Osztályát vezette, 1956-ban a PEN Club főtitkárává választották. Kétszer 
kapott József Attila-díjat: 1956, 1967. 

Gergely Mihály (1921) író. 1945 után különböző szerkesztőségekben, a rádiónál és az írószö-
vetségben dolgozott. 1953-ban József Attila-díjat kapott. 

Gergely Sándor (1896-1966) író. 1945-ben tért haza a Szovjetunióból, igen sokat publikált, 
részt vett a szektás irodalompolitika irányításában. 1949-ben Kossuth-díjban részesült. 

Gerő Ernő (1898-1980) 1945-től az M<P, majd az MOP legszűkebb vezetésének tagja Rákosi Má-
tyás és Farkas Mihály társaságában. Miniszter, 1952-től miniszterelnök-helyettes, 1956. július 
18.—október 25-ig az MDP Központi Vezetőségének első titkára. 1962-ben kizárták a pártból, for-
dítóként élt haláláig. 

Gimes Miklós (1917—1958) Újságíró. 1945-től a Szabad Nép munkatársa, később a Magyar Nem-
zethez került, onnan 1955 májusában távolították el, fordításokból élt. 1956 októberében a Hét-
fői Hírek vezető munkatársa. Több lapot indított 1956 októberében és novenberében. 1956. decem-
ber 5-én tartóztatták le, 1958. június 16-án végezték ki. 1989-ben rehabilitálták. 

Gyárfás Miklós (1915) író. 1945 után részt vett az Újhold és a Színház és Filmművészet c. 
lapok szerkesztésében, ez utóbbinak főszerkesztője volt. 1951-től dramaturgiát tanított a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán. 1954-ben József Attila-díjjal tüntették ki. 

Gyertyán Ervin (1925) író, filmkritikus, publicista. Évekig a Népszavánál dolgozott, majd 
a Filmvilág c. folyóirat munkatársa lett. 

Hajial A m a (1907-1977) Költő. Első kötete 1935-ben jelent meg. 1945 után sokat publikált, 
1949-től az Országos Könyvhivatal lektora volt, később írásaiból és műfordításaiból élt. 
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Hámos György (1910—1976) Újságíró, szerkesztő, kritikus. 1945—51-ig a budapesti rendőrka-
pitányság sajtó-, illetve gyermekvédelmi osztályát vezette, 1948—49-ben az Új Idők felelős 
szerkesztője, 1951—53-ban a Magyar Rendőr szerkesztője, 1955—56-ig az Irodalmi Újság szerkesz-
tője volt. 1951-ben Kossuth-díjban részesült. 

Hárs László (1911—1978) Költő, író, újságíró. 1945 után több napi- és hetilap rovatvezető-
je, illetve szerkesztője volt (Világosság, Jövendő, Kortárs stb.). 

Hatvany Lajos (1880—1961) író, kritikus, irodalomszervező. 1947-ben tért haza külföldről, 
tevékenyen részt vett az irodalmi életben, Ady és Petőfi életét és életművét kutatta. 

Havas Endre (1909-1953) Költő, publicista. Sokáig külföldi emigrációban, 1945 után tért 
haza, a rádió munkatársa lett, egy ideig párizsi követségi titkár volt, ezután könyvkiadóknál 
dolgozott. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták, rehabilitálását már nem érte meg. 

Háy Gyula (1900—1975) Drámaíró. 1945 után tagja volt az írószövetség vezetőségének. 1957 
januárjában letartóztatták, 1960-ban amnesztiával szabadult, 1964-től Svájcban élt. 

Hegedűs András (1922 Közgazdász, szociológus. Részt vett az ellenállásban. 1945 után előbb 
megyei kormánybiztos volt, majd az MDP Központi Vezetőség apparátusában dolgozott. 1952—55 kö-
zött miniszter, majd miniszterelnök-helyettes volt, 1953—56-ig az MDP Politikai Bizottságának 
tagja. 1955 áprilisától 1956. október 24-ig miniszterelnök. Leváltása után másfél évig a Szov-
jetunióban élt, hazatérte után a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, majd a Szocio-
lógiai Kutatócsoport igazgatója lett. 1973-ban kizárták az MSZMP-bői. 

Herczeg Ferenc (1863—1954) író, a századvégi és a két világháború közti irodalmi élet egyik 
vezető alakja. 1945 után visszavonultan élt, emlékiratain dolgozott. 

Horváth Márton (1906-1987) Kultúrpolitikus, publicista. 1945 után vezető kultúrpolitikai 
funkciókat töltött be, meghatározó egyénisége volt az ötvenes évek kultúrpolitikai légkörének. 
1956. november 4-ig a Szabad Nép szerkesztője volt, egy ideig a Hunnia Filmvállalatnál, majd a 
Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójaként dolgozott. Nyugdíjba vonulása után tanulmányokat, vissza-
emlékezéseket írt. 

Horváth Zoltán (1900-1974) Publicista, műfordító. 1945-től a Népszava külpolitikai rovat-
vezetője, 1948-tól a lap felelős szerkesztője lett, 1949-ben koholt vádak alapján letartóztat-
ták, 1956 augusztusában rehabilitálták, ismét a Népszava főszerkesztője lett, onnan ment nyug-
díjba. 

ftijay Miklós (1918) Drámaíró. 1942 és 1949 között Genfben élt, francia nyelvű magyar folyó-
iratot szerkesztett, 1949-ben tért haza, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanított, a Nem-
zeti Színházban volt dramaturg. 1955-ben (majd 1965-ben) József Attila-díjat kapott. 

Ignotus Pál (1901—1978) író, szerkesztő. 1939-ben emigrált, de 1945 után Londonból is részt 
vett a hazai irodalmi életben. 1949-ben hazarendelték és koholt vádak alapján bíróság elé állí-
tották, 1956-ban szabadult, 1956 őszén távozott az országból, Londonban telepedett le, haláláig 
az Irodalmi Újság főszerkesztője volt. 

Illés Béla (1895—1974) író. Csaknem 25 évet töltött külföldön, 1949-ben tért haza a Szov-
jetunióból, 1950—56 között az Irodalmi Újság főszerkesztője volt. Sokat publikált, 1950-ben és 
1955-ben Kossuth-díjat kapott. 

Ifj. Illés Sándor (1914) Újságíró, író, műfordító. 
Illyés Gyula (1902—1982) író, költő, drámaíró, esszéista, a két világháború közötti népi 

mozgalom kiemelkedő egyénisége, a Válasz és a Nyugat szerkesztője. 1945 utáni irodalmunk megha-
tározó személyiségei közé tartozott. 1952 és 1956 között csak történelmi drámáival szerepelt a 
nyilvánosság előtt. 

Juhász Ferenc (1928) Költő, lapszerkesztő. 1947-ben került Budapestre, első kötete 1949-ben 
jelent meg, 1950-ben József Attila-díjat, 1951-ben Kossuth-díjat kapott. Jelenleg az Új írás c. 
lap főszerkesztője. 

Kadosa Pál (1903) Zeneszerző. 1945-től a Zeneművészeti Főiskola tanára, majd tanszékvezető-
je. 1949 óta elnökségi tagja a Magyar Zeneművészek Szövetségének. 1950-ben Kossuth-díjat kapott. 

Kállai Gyula (1910) Politikus. A németellenes antifasiszta mozgalonban tevékenykedett, 1945 
után részt vett a földreform kidolgozásában, 1945-től MDP központi vezetőségi tag volt, a Sza-
badság és a Szabad Föld c. lapokat szerkesztette, fontos állami tisztségeket töltött be. 1951-
ben koholt vádak alapján letartóztatták, 1954-ben rehabilitálták. 1954—55-ben ő volt a Kiadói 
Főigazgatóság vezetője, 1955—56-ban népművelési miniszterhelyettes, 1956. júliustól októberig 
az MDP Központi Vezetőség kulturális osztályát vezette. 
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Karinthy Ferenc (1921) író, publicista, a negyvenes évek elejétől publikál. 1949—50-ben a 
Nemzeti Színház dramaturgja, 1952—53-ban a Madách Színház dramaturgja volt. Háromszor kapott 
József Attila-díjat: 1949, 1954, 1974, 1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 

Kassák Lajos (1887—1967) Költő, író, a magyar avantgárd irodalom kiemelkedő képviselője, 
avantgárd lapok szerkesztője, 1949 és 1956 között kiszorult az irodalmi életből, 1956-ban kap-
csolódott be ismét. írói munkássága mellett festői és grafikusi alkotásai is jelentősek. 

Keleti Márton (1905—1973) Filmrendező, б volt az 1945 utáni első magyar film készítője 
(Tanítónő). 1950 óta tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 

Képes Géza (1909) Költő, műfordító, irodalomtörténész. 1946-tól a rádió irodalmi osztályát 
vezette, 1955—56-ban a Magvető Kiadó igazgatója volt, 1956-ban az írószövetség titkáraként mű-
ködött. 1952-ben, 1956-ban és 1974-ben József Attila-díjat kapott. 

Keresztury Dezső (1904) író, költő, kritikus, műfordító, irodalomtörténész. 1928 óta publi-
kál. 1945—47 között vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, 1948—50-ig az MTA főkönyvtárosa-
ként, 1950—71-ig az OSZK színháztörténeti főosztályvezetőjeként dolgozott. 

Keszi Imre (1910—1974) Publicista, zenekritikus, író. 1946—1949 között a Szabad Nép veze-
tő, félelmetes irodalomkritikusa volt, később főképpen regényeket publikált. 

Király István (1921) Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. 1945—47-ig az Országos 
Köznevelési Tanács titkára volt, 1947-48-ban az OSZK-ban dolgozott, 1948-tól az Etövös Kollé-
giumban, 1949-től nyugdíjba vonulásáig az ELTE BTK-n tanított. 1948—49-ben a Szabad Nép kultu-
rális rovatának munkatársa volt, 1949—50-ben éa 1953—56-ban a Csillag c. folyóiratot szerkesz-
tette, 1962—63-ban a Kortárs szerkesztője volt, 1975-től a Szovjet Irodalom főszerkesztője. 
1953-ban Kossuth-díjat kapott. 

Kis Ferenc (1908—1964) Költő, 1945 után pártmunkát végzett, majd könyvtáros lett. 
Kiss Károly (1903) Politikus. 1945 előtt az illegális KMP-ben végzett tevékenységéért 9 

évet töltött börtönben és internálótáborokban. Részt vett az antifasiszta ellenállásban. 1945 
után az MKP, illetve MDP Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának tagja, 1945—67-ig or-
szággyűlési képviselő volt. 

Kodolányi János (1899—1969) író, a népi írók egyik jelentős alakja. Elsősorban történelmi 
regényeket írt, de csak 1956 után publikálhatta műveit. 

Kolozsvári Grandpierre Emil (1907) író, esszéista. Első regénye 1931-ben jelent meg. 1945 
után a rádió irodalmi osztályát vezette, 1947—49-ben a Magyarok c. lapot szerkesztette. 1949 és 
1958 között csak népmesefeldolgozásaival volt jelen az irodalmi életben, azután bontakozott ki 
termékeny regényírói munkássága. 

Kónya Lajos (1914—1972) Költő, a harmincas évektől publikálta verseit. 1945 után egy ideig 
tanított, 1950-ben az írószövetség lektorátusának vezetője lett, 1951—54-ig az írószövetség fő-
titkára volt, 1956-ban a Csillag főszerkesztőjeként működött. Kétszer kapott Kossuth-díjat: 
1950-ben és 1953-ban. 1956 után tanárként dolgozott. 

Kovai Lőrinc (1912—1986) író, első regénye 1943-ban jelent meg. 1945 után főképpen törté-
nelmi regényeket ír. 

Kuczka Péter (1923) Költő, 1945 után az egyik legtöbbet publikáló szerző. Hivatalokban, 
szerkesztőségekben és az írószövetségben dolgozott. 1954-ben Kossuth-díjat kapott. 1956-tól 
1963-ig hallgatott, azóta érdeklődése a tudományos-fantasztikus irodalom felé fordult. 

Lányi Sarolta (1891—1975) Költő, műfordító. Első verseskötete 1922-ben jelent meg, ekkor 
távozott a Szovjetunióba, ahonnan 1946-ban tért haza. 1950 és 1956 között az Irodalmi Újság 
belső munkatársa volt, 1957-ben nyugalomba vonult. 

Lakatos István (1927) Költő, műfordító, 1947 óta publikál. 1956 után börtönbüntetést szen-
vedett . 

Litván György (1929) Történész, 1950-1957-ig tanított, 1958-1962-ig börtönben volt, 1971-
től az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa. 

Losonczy Géza (1917—1958) Újságíró. 1945 után a Szabad Nép főmunkatársa volt, 1946—51-ig 
az MKP, majd az MDP Központi Vezetőségének tagja, 1947-től miniszterelnökségi, 1949-től népmű-
velési államtitkár. 1951—54-ig koholt vádak alapján börtönben volt, utána a Magyar Nemzet ve-
zető publicistája lett. 1956. október 28-án államminiszter lett, novenber 4-én a jugoszláv kö-
vetségen kap menedéket, onnan Romániába vitték, hazaszállítása után 1957-ben bebörtönzik, a 
börtönben halt meg 1958-ban. 

Lukács György (1885-1971) Filozófus. 1945 után egyetemi tanár lett, 1949-ben eltávolítot-
ták a tudományos közéletből. 1945. október 25—31. között a Nagy Imre-kormány oktatási miniszte-
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re volt. Október 30-án részt vett az MSZMP megalakításában. November 4-én a jugoszláv követség-
re ment, onnan Romániába vitték, 1957 áprilisában térhetett haza. Tíz évig nem szerepelhetett a 
közéletben, attól kezdve folyamatosan jelentek meg filozófiai-esztétikai munkái. 

Lukácsy Sándor (1923) Irodalomtörténész, kritikus. 1945-ben részt vett a Valóság c. folyó-
irat megalapításában, 1947—48-ban felelős szerkesztője volt, 1948-ban az Országos Könyvhivatal-
ban, 1949—51-ig a Népművelési Minisztériumban dolgozott. 1962-től az MTA Irodalomtörténeti (ké-
sőbb Irodalomtudományi) Intézetének munkatársa volt nyugdíjba vonulásáig. 

Madarász Emil (1884—1962) Költő, újságíró, a század elején jelentek meg első versei. 1923-
tól 1946-ig a Szovjetunióban élt, hazatérve az Új Szó, majd a Népszava munkatársa lett. Számos 
szovjet regényt fordított magyarra, igen sokat publikált az ötvenes években. 

Major Ottó (1924) író, publicista. Versekkel kezdte pályáját, az Újhold c. folyóiratban 
publikált. Az ötvenes évek közepétől publikálja Magyar Atlantisz összefoglaló című regénysoro-
zatát. Jelenleg az Új Tükör munkatársa. 

Major Tamás (1910—1988) Színművész, rendező. 1945-től a Nemzeti Színház igazgatója volt, 
1947-től tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 1949—53 és 1958—1971 között ország-
gyűlési képviselő volt. 1948-ban és 1955-ben Kossuth-díjban részesült. 

Máriássy Félix (1919-1975) Filmrendező, 1945 után több dokumentumfilmet készített, 1945-tól 
mutatják be játékfilmjeit. 1948-tól a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára volt. 

Máriássy Judit (1924—1986) Újságíró, forgatókönyvíró. 1947-51-ig a Magyar—Szovjet Társa-
ság osztályvezetője, 1952—56-ig az Irodalmi Újság munkatársa volt. 

Marton Endre (1917) 1945-től a Vígszínház rendezője, majd főrendezője volt, 1949-től a Nem-
zeti Színházban dolgozott rendezőként, főrendezőként, majd igazgatóként. 1949-től tanított a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 

Máté György (1913) Újságíró, író. Schönherz Zoltán perében 10 évi fegyházra ítélték, 1944-
ben megszökött. 1945 után az MKP Központi Vezetőségének alosztályvezetője, 1946-tól a Szabad 
Nép munkatársa lett. 1953-ig és 1956-ban az írószövetség párttitkára volt. 1959-től a Népsza-
badság szerkesztőségében dolgozott. 

Méray Tibor (1924) író, publicista. 1945 után a Szabad Nép munkatársa volt, 1953-ban б volt 
az írószövetség párttitkára. Két alkalommal kapott Kossuth-díjat. Az ötvenes évek közepén az 
írói ellenzékhez csatlakozott, 1956 őszén nyugatra távozott, Párizsban az Irodalmi Újság szer-
kesztője lett. 

Mérei Ferenc (1909—1986) Nemzetközi tekintélyű pszichológus. 1945 után az Új Szónál dolgo-
zott, azután a Fővárosi Pedagógiai Intézet, majd az Országos Pedagógiai Intézet igazgatója volt. 
1950—1956-ig nem kapott állást. 1958-1963-ig böntönbüntetését töltötte. 

Mesterházi Lajos (1916—1979) író, kritikus, szerkesztő. 1945 után előbb pártmunkát végzett, 
majd részt vett a szektás irodalmi életben, sokat publikált, 1956 utáni műveiben a közelmúlt 
súlyos politikai válságait ábrázolta. 

Mihály András (1917) Zeneszerző. 1941-től részt vett az illegális kommunista mozgalomban. 
1946—48-ig az Operaház szólócsellistája volt, 1948—50-ben az Operaház főtitkára, 1950 óta ta-
nít a Zeneművészeti Főiskolán. 1952-ben, 1954-ben Erkel-díjat, 1955-ben Kossuth-díjat kapott. 

Molnár Géza (1923) író, újságíró. Egy ideig az írószövetségben dolgozott, volt a párizsi 
Magyar Intézet és az Irodalmi Alap vezetője is. 

Molnár Zoltán (1920) író, újságíró. 1945 után főként dokumentumregényekben állított emléket 
a munkásmozgalom alakjainak. 1956—1958-ig börtönbüntetését töltötte. 

Nagy Iure (1896—1958) Politikus, agrárközgazdász. Nevéhez fűződik az 1945 utáni földreform 
végrehajtása. 1945—46-ban belügyminiszter, 1947—49-ig országgyűlési elnök, 1945—49-ig az MKP, 
majd MDP Politikai Bizottságának tagja volt. 1950-ben begyűjtési miniszter, 1951-től politikai 
bizottsági tag, 1953. július 4-től miniszterelnök 1955 áprilisáig. 1956 októberében ismét mi-
niszterelnökké választják. November 4-én a jugoszláv követségre ment, onnan Romániába vitték, 
1957-ben hozták haza Magyarországra, 1958. június 16-án kivégezték, 1989-ben rehabilitálták. 

Nagy Lajos (1883—1954) író, első kötete 1911-ben jelent meg. 1945 után belépett a kommunis-
ta pártba, a Szabad Nép munkatársa lett. Az ötvenes években kiszorult az irodalmi életből, csak 
halála évében mutatták be híres novellájának drámaváltozatát. 

Nagy László (1925-1978) Költő, műfordító, 1947 óta publikált. 1949-től 1952-ig Bulgáriában 
élt, 1953-tól 1957-ig a Kisdobos szerkesztője, majd főszerkesztője volt, 1959-tól haláláig az 
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Élet és Irodalom munkatársaként dolgozott. 1950-ben, 1953-ban és 1955-ben József Attila-díjat 
kapott. 

Nagy Péter (1920) Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. 1945 és 1963-ban a Külügy-
minisztériurrtian, az MTA-n és az Oktatásügyi Minisztériumban dolgozott, egy ideig a Szépirodalmi 
Könyvkiadó irodalmi vezetője volt, 1966-tól az ELTE tanára. 1953-ban és 1954-ben József Attila-
díjat kapott. 

Nagy Sándor (1922) író, az ötvenes években sokat publikált, egyik munkájáért Sztálin-díjban 
részesült. 

Németh László (1901—1975) író, drámaíró, esszéista. A népi írók mozgalmának egyik szellemi 
vezetője volt, a kortársi prózairodalom kiemelkedő alakja. 1945 után főként műfordításokból 
élt, nem lehetett jelen az irodalmi életben. 1956 szeptemberétől az írószövetség vezetőségi 
tagja lett, 1956 októberében bemutatták Galilei című drámáját. 1957-ben Kossuth-díjat kapott, 
s fokozatosan megindult életművének megjelentetése, befogadása. 

Novobáczky Sándor (1924-1989) Újságíró. 1956 novemberéig a Magyar Nemzetnél dolgozott. 
1957-ben letartóztatták, 1957 novemberében szabadult, 1964-től haláláig a Magyarország c. lap 
munkatársa volt. 

Nógrádi Sándor (1894—1971) a magyar partizánmozgalom egyik vezetője volt, 1945 után állam-
titkárként, vezérezredesként, nagykövetként tevékenykedett. 

Ottlik Géza (1912) író, műfordító. Első kötete 1941-ben jelent meg. 1945 után a rádió dra-
maturgja volt, 1945—57-ig a PEN Club titkári tisztségét töltötte be, azután szabadfoglalkozású 
író lett, a kortársi prózairodalom kiemelkedő alakja. 

Örkény István (1912-1979) író, drámaíró, publicista. Első kötete 1941-ben jelent meg. Ha-
difogság után tért haza a Szovjetunióból, az újjászülető magyar irodalom vezető képviselői közé 
került, igen sokat publikált. 1956 és 1966 között nem jelent egyetlen műve sem, jelentős prózai 
és drámai művei ezután születtek. 

Pálóczi Horváth György (1908-1973) Újságíró, szerkesztő. Külföldről tért haza 1945-ben, a 
Tovább c. lapot szerkesztette és a Hungária Könyvkiadó irodalmi vezetője volt. 1949-ben koholt 
vádak következtében letartóztatták, 1954-ben szabadult. 1956-ban az írói ellenzék egyik tagja 
lett, év végén Angliába távozott, művei angolul jelentek meg. Részt vett a párizsi Irodalmi Új-
ság szerkesztésében. 

Palotai Boris (1904-1986) író, első kötete 1926-ban jelent meg. 1947-53-ig a Népszava 
irodalmi rovatának szerkesztője volt, igen sokat publikált, 1958 után írt művei hozták meg szá-
mára a népszerűséget. 

Pándi Pál (1926—1988) Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. 1949-től az ELTE Böl-
csészkarán tanított. 1954-ben és 1962-ben József Attila-díjat, 1970-ben Kossuth-díjat kapott. 

Pilinszky János (1921-1981) Költő. 1944-ben katona volt, 1945-ben megjárta a németországi 
fogolytáborokat. 1946—1948-ig az Újhold c. folyóirat társszerkesztője volt. A kortárs líra ki-
magasló képviselője. 

F. Rácz Kálmán (1910-1980) író. A két világháború közt egy ideig Párizsban élt. 1945 után 
újságíró lett. 1949—50-ben az írószövetség helyettes titkára volt, 1957-től szabadúszó íróként 
tevékenykedett. 

Rajcsányi Károly (1921) Újságíró. 1945—1948-ig a Szabadság c. lapnál újságíró, majd szer-
kesztő, 1948—53-ig a Népszava szerkesztője, majd szerkesztőbizottság-vezetője, 1953—54-ig a 
Szabad Népnél, 1954—55-ig a Szabad Ifjúságnál, 19559-től a Magyar Nemzetnél dolgozott. 

Rajk László (1909—1949) Politikus. 1936-ban Prágába, onnan Spanyolországba távozott, 1939-
ben Franciaországban internálták, 1941-ben tért haza, bebörtönözték, 1944-ben szabadult, a 
kommunista párt központi bizottságának tagja és a Magyar Front egyik vezetője lett. Részt vett 
az ellenállásban, 1944-ben letartóztatták, Németországba vitték, 1945-ben tért haza. Az MKP 
Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága tagja lett, országgyűlési képviselővé választották. 
1946—1948-ig belügyminiszter, 1949-ben külügyminiszter volt. 1949-ben koholt vádak alapján le-
tartóztatták, halálra ítélték és kivégezték. 1955-ben rehabilitálták, 1956. október 6-án temet-
ték el ünnepélyesen. 

Rákosi Mátyás (1892-1971) A Szovjetunióból hazatérve 1945-től az FKP, majd az MDP Központi 
Vezetőségének főtitkára, 1953—1956. július 18-ig első titkára, 1952—53-ban miniszterelnök 
volt. Leváltása után haláláig a Szovjetunióban élt. 1962-ben kizárták a pártból. 
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Reményi Béla (1914—1962) Költő, író, műfordító. 1945 után elóbb népművelési területen dol-
gozott, 1953—1956 között az Irodalmi Újság munkatársa volt. 1956-ban József Attila-díjat ka-
pott. 

Rényi Péter (1920) Kritikus, újságíró, 1934-tól él Magyarországon. 1946—48-ig nyomdászgra-
fikus volt, 1948—54-ig az MOP Központi Vezetőségének agit.prop, osztályán dolgozott. 1954-tól a 
Szabad Nép kulturális rovatvezetője, majd titkárságvezetője lett, majd a Népszabadság főszer-
kesztőhelyettesévé nevezték ki. 1980-tól az MSZMP Központi Bizottságának tagja. 

Révai József (1889—1959) Kultúrpolitikus. 1944-ben tért haza a Szovjetunióból, 1945-től 
tagja a párt központi vezetőségének és politikai bizottságának, a Szabad Nép főszerkesztője. 
1949-től népművelési miniszter, 1950-től az MOP főtitkárhelyettese, az ideológiai és a kulturá-
lis élet közvetlen irányítója 1956-ig. 1956 őszétől 1957 tavaszáig a Szovjetunióban tartózko-
dott, hazatérése után irodalomtörténeti munkásságot folytatott haláláig. 

Rideg Sándor (1903—1966) író. 1947-ig fizikai munkából élt, ezután néhány évig a néphadse-
reg katonai írócsoportjában tevékenykedett, igen termékeny íróként. Háromszor kapott József At-
tila-díjat: 1950, 1951, 1952. 1954-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 

Rónai Mihály András (1913) Költő, műfordító, irodalomtörténész, újságíró. 1940—144-ig mun-
kaszolgálatot volt, 1945 után politikai ügyész lett, majd több lap szerkesztője és főszerkesz-
tője. 1957 után a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a rádió munkatársa volt, a Világirodalmi Le-
xikon főmunkatársa. 

Rónay György (1913—1978) író, költő, műfordító, esszéista, lapszerkesztő. Első verseit a 
Nyugat közölte, francia irodalonöól és történelemből doktorált. 1947—1949 között országgyűlési 
képviselő volt, 1945-től részt vett a Vigília c. folyóirat szerkesztésében, 1969-től felelős 
szerkesztője volt haláláig. Szépírói, műfordítói munkásságán kívül igen jelentősek irodalomtör-
téneti tanulmányai, kritikái is. 

Sándor András (1923) író, újságíró. 1945-ben a Szabadság c. lapnál, 1956-ig különböző me-
gyei lapoknál dolgozott. 1958-ban hat évi börtönre ítélték, 1960-ban amnesztiával szabadult. 
1961-től nyugdíjba vonulásáig a Szerzői Jogi Hivatal munkatársa volt. 

Sarkadi Inre (1921—1961) író, publicista, drámaíró. 1945 után aktívan részt vett az újjá-
születő irodalmi életben. Bejárta az országot, igen sok riportot írt. 1946-tól több lapnál, a 
rádióban és a filmgyárban dolgozott, 1950-től írásaiból élt. Részt vett a Csillag és az Irodal-
mi Újság szerkesztésében. Háromszor kapott József Attila-díjat: 1951-ben, 1952-ben és 1954-ben, 
1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 

Simon István (1926—1975) Költő. 1947-ben tért haza szovjet hadifogságból, ekkor kezdte 
egyetemi tanulmányait és rendszeresen publikálta verseit az Új Hangban és a Csillagban. 1952— 
55 között a Szabad Nép kulturális rovatának munkatársa, 1955—1956 között az Új Hang szerkesz-
tője volt, 1957-től a Kortárs rovatvezetője, majd 1964-től főszerkesztője volt 1971-ig. Az író-
szövetség egyik titkáraként, főtitkárhelyetteseként is tevékenykedett. Háromszor kapott József 
Attila-díjat: 1952-ben, 1954-ben és 1967-ben, 1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 

Sirka István (1897—1969) Költő, a népi írók egyik jelentős alakja. Ö alapította 1935-ben a 
Kelet Népe c. folyóiratot, 1945 után kiszorult az irodalmi életből, az ötvenes évek végén kap-
csolódott be ismét. 

Sipos Gyula (1921-1976) író, költő, újságíró. Első verseskötete 1939-ben jelent meg. 1945 
után számos közéleti funkciót töltött be, többek közt egyik alapítója volt a Győrffy-kollégium-
nak, a NÉK0SZ vezetői közé tartozott. Haláláig újságíróként tevékenykedett, emellett publikálta 
verseit, regényeit. 1954-ben és 1971-ben József Attila-díjat kapott. 

Sólyom László (1908-1950) Altábornagy, 1942-től a kommunista párt tagja, részt vett az an-
tifasiszta mozgalomban. 1945-ben a főváros rendőrfőkapitánya lett, 1947-től vezérkari főnök, 
1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták és kivégezték. 1956-ban rehabilitálták. 

Somlyó György (1920) író, költő, műfordító, esszéista. Az egyetem elvégzése után egy ideig 
ösztöndíjasként Párizsban élt. 1947—56 között volt népművelési tisztviselő, dramaturg, az Iro-
dalmi Újság szerkesztője, az Országos Béketanács munkatársa, majd a rádió irodalmi osztályát 
vezette. Háromszor kapott József Attila-díjat: 1951, 1954, 1966. 

Sótér István (1913—1988) Az Eötvös-kollégium és a párizsi École Normale Supérieur hallgató-
ja volt. Hazatérése után egy ideig az Egyetemi Könyvtárban, a Kelet-Európai Tudományos Intézet-
ben dolgozott, 1948-tól a szegedi, 1952-től a budapesti bölcsészkaron tanított. 1956-ban műve-
lődési miniszterhelyettes volt, 1957-től nyugdíjba vonulásáig az MTA Irodalomtudományi Intéze-
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tét vezette. Műfordító, prózaírói munkássága mellett kiemelkedő tudományos eredményeket ért el 
az irodalomtörténeti kutatások területén. 1954-ben Kossuth-díjat, 1985-ben József Attila-díjat 
kapott. 

Szabó Lőrinc (1900—1957) Költő, műfordító. Első verseskötete 1922-ben jelent meg. Politikai 
nézetei miatt 1945 után sokáig csak műfordításaival lehetett jelen az irodalmi életben. 1956-
ban megjelenő kötetéhez Illyés Gyula írt előszót, 1957-ben Kossuth-díjat kapott. 

Szabó Pál (1893—1970) írói tehetségét Móricz Zsigmond fedezte fel, első könyve 1930-ban 
jelent meg. A népi írók egyik legaktívabb tagja volt. 1945 után igen sokat publikált, emellett 
tevékeny részt vállalt a közéletben. 1954—1956 között a Hazafias Népfornt Országos Tanácsának 
elnöke, elnökségi tagja, 1959-ig az Elnöki Tanács tagja volt. Több művéből készült film. 1950-
ben József Attila-díjat kapott. 

Szalatnai Rezső (1904—1977) 1948-ig Pozsonyban élt és dolgozott, akkor Budapestre költö-
zött, 1950-ig a Kelet-Európai Tudományos Intézet, 1950—65-ig az Egyetemi Könyvtár munkatársa 
volt. Főképpen kapcsolattörténeti műveket írt. 

Szeberényi Lehel (1921) 1945-től újságíró volt, előbb Miskolcon, 1947-tól Budapesten. Több 
lap munkatársa volt, sokat publikált. Regényeiért 1951-ben, 1953-ban és 1982-ben József Attila-
díjat kapott. 

Szilvási Lajos (1932) Első regénye 1953-ban jelent meg. Népi kollégistaként tűnt fel cikke-
ivel, riportjaival. 1950 óta újságíró, szerkesztő és népszerű, nagy példányszámban megjelenő 
regények írója. 1951-ben József Attila-díjat kapott. 

Tamás Aladár (1899) író, újságíró, szerkesztő. Első kötete 1923-ban jelent meg. 1945 után 
tért haza emigrációjából, számos közéleti és politikai funkciót töltött be. 1946-tól 1955-ig a 
Szikra Könyvkiadó igazgatója volt, 1955—56-ban az írószövetség főtitkáraként tevékenykedett, 
1956-tól 1966-ig diplomataként több országban élt. 

Tamási Aran (1897-1966) író, a kortárs próza egyik kiemelkedő alakja. 1945—1947 között 
országgyűlési képviselő volt, 1949 után az irodalmi élet perifériájára került, 1956 szeptembe-
rétől az írószövetség vezetőségi tagja lett. 

Tamási lajos (1923) 1945 után pártmunkásként tevékenykedett a közigazgtásban, a rádiónál és 
az írószövetségben, emellett publikálta verseit. Háromszor kapott József Attila-díjat: 1950-
ben, 1951-ben és 1952-ben. 1958-tól üzemi lapnál, illetve üzemi könyvtárban dolgozott. 

Tardos Tibor (1918) 1938—46-ig Párizsban élt, részt vett a francia ellenállási mozgalom-
ban. 1947 és 1956 között a Szabad Nép és a Szabad Ifjúság munkatársa volt, az ötvenes évek 
egyik vezető szerepet betöltő írója lett. 1956-ban a Petőfi köri felszólalása miatt kizárták a 
pártból, 1957—58-ban börtönbüntetését töltötte. 1963 óta Párizsban él. 

Urbán Ernő (1918—1974) 1942-ben jelent meg első verseskötete, de később kizárólag prózát 
írt. 1945-től aktív résztvevője volt a közéletnek, egy ideig az MKP Központi Vezetősége Propa-
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B E Z E C Z K Y G Á B O R 

JELENTÉS A VILÁGRÓL 

(Jelentéstani kérdések irodalomelméleti szempontból) 

A nyelvi elemek jelentésének feltételeit, lehetőségeit tárgyalja mind az 
irodalomelmélet, mind a nyelvfilozófia. Az irodalomelmélet nem létezhet a 
nyelvfilozófia ellenében, ez azonban nem jelenti azt, hogy az irodalomelmé-
let pusztán átveszi a nyelvfilozófusok által tett megállapításokat. Nem min-
den nyelvelmélet alkalmas az irodalmi művek jelentésének vizsgálatára. Nem 
zárható ki az a lehetőség sem, hogy az alkalmatlan elméletek nyelvészetileg 
sem állják meg a helyüket. A nem közvetlenül irodalomelméleti alkalmazásra 
szánt nyelvfilozófiák irodalomelméleti következményeit azonban igen gyakran 
nehéz azonnal átlátni. Ugyanakkor — bár érdemes a nyelvelméleteket az eset-
leges irodalomelméleti alkalmazás perspektívájával áttekinteni — maga a 
vizsgálódás, vagy legalábbis annak első szakasza, nem haladhatja meg a nyel-
vészet szempontjait és kategóriáit. 

Az alábbi írás Antal László nyelvelméletét, pontosabban szólva jelentés-
elméletét tekinti át. Bár Antal nézeteinek párhuzamait megtaláljuk a nemzet-
közi szakirodalomban is, s nem is jelentéktelen szerzőknél, egyelőre kizáró-
lag Antal két könyvének vizsgálatára korlátozzuk figyelmünket. Ez az átte-
kintés némiképp igazságtalan: olyan kérdéseket állít előtérbe, melyekben An-
tal alighanem tévedett, s ezért érdemesnek látszik előrebocsátani, hogy ez a 
bírálat, ha jogos, nem érinti Antalnak a leíró nyelvészet terén végzett — a 
jelentéstaninál jóval fontosabb — munkásságát, illetve a hagyományos leíró 
nyelvészetet elmarasztaló, a gúnytól sem mentes megállapításait. Antal évti-
zedekig érezhette úgy, hogy szinte egyedül képviseli a modern nyelvészetet 
Magyarországon. A fölényes gúny, mellyel oly gyakran a hagyományos nyelvésze-
tet művelő, s nálunk még mindig egyetemi tankönyveket produkáló szerzőket 
illeti, alighanem indokolt. Csak sajnálni lehet — amennyiben az itt követ-
kező elemzés igaz — , hogy jelentéselmélete nem állja meg a helyét. Lehet, 
hogy a viszonylagos elszigeteltség is belejátszott abba, hogy jelentéstani 
nézetei, melyeket a hatvanas évek elején fogalmazott meg először, szinte 
semmit sem változtak az évtizedek során. Akár téved Antal, akár nem, elvi-
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tathatatlan az érdeme abban, hogy — szintén csaknem teljesen társtalanul — 
könyveket szentelt a jelentéstan kérdéseinek. 

"A jelentés aspektusai, változatai stb. — írja Antal A jelentés világa 
c. könyvében (Bp. 1978, továbbiakban JV) — képezik olcsó vadászterületét két 
sajátos tudománynak, nevezetesen a stilisztikának és a lexikográfiának." (104) 
A szerző által felhozott vádpontokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha 
ezek helytállóak, akkor az irodalomelmélet egyik fontos területe, nevezete-
sen a metafora-elmélet, abban a formában, ahogyan I. A. Richards, Max Black 
vagy Paul Ricoeur előterjesztette, alig több félreértések halmazánál, és az 
említett szerzők elméletének tanulmányozása közben mindvégig tudatában kell 
lenni annak, hogy nélkülözik a nyelvészeti megalapozást. Antal — bár nem 
ezekkel a szerzőkkel vitázik — megingatni látszik az általuk is megfogalma-
zott elképzelések nyelvészeti előfeltevéseit. Antal néhány sor erejéig maga 
is foglalkozik a metaforával, de mielőtt erről lenne szó, szemügyre kell ven-
ni könyve egészének koncepcióját, hogy a metaforáról tett megállapításait 
értelmezni lehessen. 

Érveinek középpontjába pofonegyszerű, egymással összefüggő, kritikai 
fegyverként jól forgatható tételeket tesz: 

(a) A nyelvi jelek alkalmazásának szabályát, vagyis a jelentést — mond-
juk az alma szó jelentését — nem szabad összetéveszteni azokkal a tárgyak-
kal, melyekre a jelek vonatkoznak — például a valóságosan létező, megfogható 
almákkal. (JV: 47, 53, 84, 157) 

b) A szavakat a jelentésük alapján használjuk, vagyis a jelentés szük-
ségszerűen megelőzi a használatot. (JV: 91—92) 

c) "Az és csak az tartozik a szó jelentéséhez, ami a környezettől füg-
getlen abban, illetve — ebből következően — ami a különböző környezetekben 
azonos benne." (JV: 99) 

Az első tétellel nehéz egyet nem érteni; leginkább az lepi meg az embert, 
hogy hány és hány nyelvészt kell elmarasztalni "a két, egymáshoz képest 
'vadidegen' jelenségnek az összekeverésé"-ben (JV: 47). Vajon mi okozhatja 
a zavart és a félreértéseket? Mi is keveredik össze mivel? "A jel (pl. az 
asztal hangsor) és a jel tárgya (tehát a valóságos asztal) között semmiféle 
kapcsolat vagy összefüggés nincsen. Kell tehát még jelen lennie valaminek a 
jelviszonyban, aminek alapján a jelet használjuk, aminek közvetítésével a 
jel és a jel tárgya között kapcsolatot teremthetünk. Azt a szabályt, amely 
előírja a jelek használati módját, megszabja alkalmazásuk lehetőségét, jelen-
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tésnek nevezzük. A jelentés tehát a jelek használati szabálya. (JV: 45)", "a 
tárgyak nem azonosak sem a jelekkel, sem a jelentésekkel. A nyelvhez csak a 
jel és a jelentés tartozik." (JV: 46) 

Ha ennyiben lehetne maradni, minden világos lenne — kivéve talán azt, 
hogy például Leonard Bloomfield miért nem volt képes ezt felfogni, miért ke-
verte össze a jelentést a denotátummal. (JV: 49) De a szerzőt nem is foglal-
koztatja az, hogy kitűnő nyelvészek miért tévedtek ekkorát, ehelyett beéri a 
helytelen elképzelések szigorú és szellemes bírálatával. Nem kell azonban 
sokáig tűnődni, hogy megértsük, mi lehet a helytelen nézetek, félreértések 
magyarázata. Maga Antal jelentés-elmélete szállítja a magyarázatot: "a jelen-
tés a szó használatának szabálya, amely megmondja, hogy minek a jelölésére 
alkalmas egy szó és minek a jelölésére alkalmatlan" (JV: 110), "Nyilvánvaló, 
hogy két szó jelentése akkor azonos, ha a két szó ugyanazon denotátumok je-
lölésére alkalmas." (JV: 110—111) A jelentés tehát, túl azon, hogy a jelek 
alkalmazásának szabálya, szoros, mondhatni egyértelmű és közvetlen kapcsola-
tot tart fenn a nyelvhez nem tartozó külvilággal: "megmondja, hogy minek a 
jelölésére alkalmas egy szó és minek a jelölésére alkalmatlan". Veszélyes 
ponthoz érkezett az, aki — éppen a könyv hatása alatt — szeretné élesen el-
különíteni a jelentést a denotátumtól. Lássuk csak: 

(d) A jelentés a nyelvhez tartozik. 
(e) A jelentés megmondja, hogy minek a jelölésére alkalmas egy szó és 

minek a jelölésére alkalmatlan. 

Hogyan irányíthatja a jelentés a jelek alkalmazását? Hogyan lehet a beszélő 
képes arra, hogy — kizárólag a jelentés alapján — az alma jelet a világ va-
lamennyi tárgya, jelensége stb. közül éppen az almára alkalmazza? Hogyan is 
néznek ki a jelek alkalmazásának szabályai? Ezekre a kérdésekre ebből a könyv-
ből nem kapunk választ. Vagy mégis? Lehet, hogy a szerző jelentés-definíció-
jából éppen az következik, ami ellen oly hevesen érvel? A jelentés ugyanis 
csak akkor irányíthatja a használatot, ha a jelentésen belül a jelhez hozzá-
rendelhető denotátumok szabatos és kimerítő leírását megtaláljuk. A jelentés 
csak akkor mondhatja meg, hogy minek a jelölésére alkalmas egy szó és minek 
a jelölésére alkalmatlan, ha kétségbevonhatatlan precizitással definiálja a 
szó által jelölhető tárgyakat. Ugyanez a gondolatmenet természetesen nemcsak 
az alma, hanem minden szóra — mondjuk a világ szóra is áll. Ha viszont a 
nyelv része (d), akkor — mivel a szerző szerint a jelentés megelőzi a haszná-
latot (b) — annak a gondolatnak sem lehet ellenállni, hogy a nyelv — még mi-
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előtt bárki is megszólalna rajta — tartalmazza a világ és megnevezhető tár-
gyainak, jelenségeinek, viszonyainak, valamint a fiktíven létező világok és 
ezek megnevezhető tárgyainak, jelenségeinek, viszonyainak szabatos és kime-
rítő, objektíven létező leírását is. (Hogy a világ leírásával a szerző miért 
a jelentést, illetve a nyelvet terheli, hogy azt miért nem bízhatja a beszé-
lőre, arra később még érdemes lesz kitérni.) Antal jelentéstanában nemcsak 
tökéletes világmagyarázatnak, hanem tökéletes grammatikának is helyet kelle-
ne kapnia, mivel "nincs döntő különbség lexikai és grammatikai jelentés kö-
zött, bár az utóbbi esetében a denotátumok azonosítása a külvilágban nem 
olyan egyszerű". (JV: 81) Antal a következő példamondatot hozza: "Láttad-e 
az új házamat?", majd így folytatja: "mivel feleltethető meg a külvilágban 
az -e? Ilyenkor szokott felvetődni az a gondolat, hogy az ilyesféle elemek-
nek nincs is jelentésük. Szerintünk van, annak alapján használjuk, elvégre 
egy jellel nemcsak dolgokat, hanem viszonyokat is lehet jelölni. Nos, egy 
absztrakt nyelvtani viszony mint denotátum nehezebben azonosítható, fogható 
meg, mint egy asztal vagy egy ló — de azért ez utóbbi szók is jelek, megha-
tározott szabály szerint nyernek alkalmazást. Az нз elemről tudjuk, hogy a 
mondatot, amelyben megjelenik, vagy annak egy szűkebb részét eldöntendő kér-
déssé teszi. Előfordulási lehetőségeit finom szabályok határozzák meg. Pl. 
jó magyar mondat az, hogy Láttad-e Pistát?, de rossz mondat az, hogy Láttad 
Pistát-e? vagy Pistát-e láttad? Az ^e elem jelentését kimerítően csak azután 
határozhatnánk meg, ha mindezeket a korlátozásokat gondosan számba vennénk." 
(JV: 81—82) Antalnak ez a gondolatmenete megerősíti azt a következtetést, 
mely szerint — az adott elmélet alapján — a jelentésnek tartalmaznia kelle-
ne a — nyelvi vagy másféle — jelenségek tökéletes leírását. (Bár a szerző 
egy korábbi művében sehol sem találjuk annak kifejtését, hogy a formális 
nyelvi elemzés voltaképpen egybeesik a jelentés vizsgálatával.) A világ tö-
kéletes leírásához talán nincs is egyébre szükség, mint visszaemlékezni ma-
gunkban a jelek használati szabályaira. A szerző aligha értene egyet azzal a 
következtetéssel, hogy jelentés-definíciója ilyen súlyos következményekkel 
jár, de egy dolog az, hogy egy tételből mi következik, és más dolog az, hogy 
valaki mennyire következetes. Arról pedig szó sem lehet, hogy véletlenül 
olyasmi csúszott volna ki a száján, amit tulajdonképpen nem is állit. Hosz-
szan lehet sorolni a fenti jelentés-definíció variánsait. (JV: 58, 64, 77, 
83, 85, 109 stb.) Valószínűnek látszik, hogy a szerző többnyire azért kerüli 
a különböző szavak használati szabályainak részletes bemutatását, mert ez 
elkerülhetetlenül a jelek által jelölhető denotátumok taglalásához vezetne. 
Egyszer-egyszer azonban előfordul, hogy Antal megadja egy szó jelentését. 
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"Gyakran olvashatjuk azt is, miszerint a hegy lába, az ember lába, a szék 
lába szerkezetekben a láb szónak három különböző jelentése található. Ha vi-
szont a láb jelentését úgy fogjuk fel, mint azt a valamit, 'amin állni vagy 
járni lehet', akkor ennek az általános jelentésnek a szempontjából a láb a 
fentebbi három esetben három eltérő denotátumot jelöl, s nincs szükség arra, 
hogy három egyalakú, de különböző jelentésű láb szót tételezzünk fel." (3V: 
108—109) Szempontunkból most tökéletesen érdektelen az, hogy a láb szónak 
hány jelentése van, az idézett szöveg pusztán annyiból figyelemre méltó, hogy 
amikor Antal a láb szó jelentését meghatározza, nem szabályt ír le, hanem 
— mi mást is tehetne? — a szó lehetséges denotátumait határolja körül: "amin 
állni vagy járni lehet". Ezt az elliptikus megfogalmazást természetesen ki 
lehet egészíteni szabállyá, valahogy így: "használd a láb jelet, ha arról 
akarsz beszélni, amin állni vagy járni lehet", csak ez egyrészt nem old meg 
semmit, másrészt felesleges. Nem old meg semmit, mert arról, hogy "minek a 
jelölésére alkalmas egy szó és minek a jelölésére alkalmatlan", vagyis a je-
lentésről a szabállyá átfogalmazott meghatározás nem mond semmi újat. Feles-
leges, mert az soha nem volt kétséges, hogy a szavakkal dolgokra lehet utal-
ni. Ha a jelentés révén "a jel és a jel tárgya között kapcsolatot teremthe-
tünk", s ha "a jelentés a nyelvhez tartozik", akkor a jel lehetséges denotá-
tumainak meghatározása a jelentéstan feladata. Lehet erre természetesen azt 
mondani, hogy a nyelvtudomány nem foglalkozhat mással, mint a jelekkel s azok 
formális viszonyaival, de akkor a jelentéstan nem lehet a nyelvtudomány ré-
sze. 

Az idézett szöveg egy másik mozzanata is figyelmet érdemel. Antal ezt ír-
ja: "Ha viszont a láb jelentését úgy fogjuk fel, mint azt a valamit..." Mi 
az, hogy úgy fogjuk fel? Jelenti ez azt, hogy akinek sikerül megfogalmazni 
a hegy lába, az ember lába, a szék lába szerkezetek közös jellemzőjét, annak 
számára a láb szónak egy jelentése van, s akinek ez nem sikerül, annak há-
rom? Hozzátehetjük ehhez még azt is, hogy a tranzisztor sem nem áll, sem nem 
jár lábain. Mi a teendő ilyen esetben? Újra kell-e alkotni az az ember lába 
szerkezetben szereplő láb szó jelentését? De ez ellentmondana annak a tétel-
nek, mely szerint "a jelentés szükségszerűen megelőzi a használatot" (b), s 
melyből az következik, hogy a jelentés nem változhat. 

Antal szoros összefüggést talál a jelhasználat szabályai és a külvilág 
tárgyai között. De ha a kapcsolat ilyen egyértelmű, ha a jelentés írja elő, 
hogy mely jeleket mely tárgyakra kell vonatkoztatni, ha nincs jelölés jelen-
tés nélkül, akkor nem teljesen világos, miért lenne olyan óriási baklövés ar-
ra a kérdésre, hogy mit jelent az alma szó, a szabályok felsorolása helyett 
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egy ténylegesen létező almát felmutatni. Ha ismerjük a jelet (az alma hang-
sort) és ismerjük a jel tárgyát (vagyis a ténylegesen létező almát), akkor 
— más lehetőség ebben a koncepcióban nincs — ismerjük a jelentést is. Le-
het, hogy ez nem éppen a legelegánsabb módja a jelentés megadásának, de ki-
fogásolni nem lehet, ha a "jelentés megmondja, hogy minek a jelölésére al-
kalmas egy szó és minek a jelölésére alkalmatlan". A könyvben egy helyen úgy 
tűnik, hogy a jelentés meghatározását a szerző sem látja ettől nagyon külön-
bözőnek: "a jelentés meghatározása úgy történhet, hogy figyeljük a szó, a 
jel sorozatos alkalmazását, tehát figyeljük, hogy minek a jelölésére szol-
gálhat" (JV: 110), igaz ugyan, hogy ezt ki kell egészíteni azzal, hogy ha 
csak a már megvalósult alkalmazásokat figyeljük, akkor sosem leszünk képesek 
eldönteni, hogy egy jel minek a jelölésére alkalmatlan. A szerző jelentés-
definíciója a puszta megfigyeléssel kideríthetőnél sokkal bensőségesebb vi-
szonyt mutat be jelentés és denotátum között, hiszen a jelet a jelentése 
alapján használjuk, melynek "közvetítésével a jel és a jel tárgya között kap-
csolatot teremthetünk". A megfigyeléssel a jelentést nem meghatározzuk, ha-
nem általa megbizonyosodhatunk arról, hogy a jel előfordulása megfelel a 
használat szabályainak, melyek megelőznek minden tényleges alkalmazást, s 
voltaképpen az alkalmazástól teljesen függetlenül léteznek. A tárgyilagos 
megfigyelést végző nyelvész boldogan jegyezné le egy adott hangsor különböző 
denotátumait, neki az egyik denotátum éppúgy megfelel, mint egy másik. A meg-
figyelő nem tudhatja, hogy egy-egy jel kapcsán nem minden denotátumot lehet 
elfogadni, mint ezt éppen a jelentés szó kapcsán fogjuk látni. 

A szavak jelentését ezek szerint csak akkor ismerjük, ha tudjuk, hogy 
minek jelölésére alkalmasak és minek a jelölésére alkalmatlanok, vagyis ak-
kor, ha igazodunk az objektív jelentéshez. A szerző azonban nem tudja vállal-
ni jelentés-definíciója következményeit. Mi több, megrója Leonard Bloomfiel-
det azért, mert századunk nyelvtudományának jeles képviselője "minden nyelvi 
forma jelentésének tudományosan pontos definícióját tudományos pontossággal" 
szeretné megadni. (JV: 48) Antal úgy véli, hogy "Aki tudja, hogy a só jelet 
minek a jelölésére használhatjuk, az ismeri a só jelentését — függetlenül 
attól, hogy mennyit tud magáról a sóról." (JV: 49) A jelentésnek a könyvben 
található meghatározásából azonban igenis Bloomfield nézetei következnének. 
Ha — a cáfolat reményében — elfogadjuk Antal definícióját, vagyis abban az 
esetben, ha a só hangsor alkalmazásáról tudni kell, hogy minek a jelölésére 
alkalmas és minek a jelölésére alkalmatlan, akkor mindent tudni kell a só-
ról. Különben előfordulhatna, hogy tudatlanságunkban olyan — a sóra hason-
lító — tárgyat is a só jellel jelölünk, melyről a vegyész pillanatok alatt 
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bebizonyíthatja, hogy nem is só. Tudni kell például, hogy a só — szemben a 
hasonló színű és állagú cukorral — nem édes. Ugyanez áll a só minden más 
jellemzőjére is. Ebből pedig az következik, hogy amit a só hangsor helyes al-
kalmazásának feltételeiről tudnunk kell, azt képtelenség szembeállítani a só-
ról való ismereteinkkel. Antal ellentétpárja (a jel helyes alkalmazásának 
feltételei és a jel tárgyának meghatározása) között voltaképpen nincs semmi-
féle ellentét. A só jel helytelen alkalmazásának csak akkor tudjuk elejét 
venni, ha tudjuk, hogy mit nevezhetünk sónak. Ehhez viszont tudni kell, mi a 
só. Hasonló a helyzet a szerző másik példájával: "Az atomról a fizikus töb-
bet tud, mint az operaénekes. De az atom szó jelentése mindkettőjük számára 
ugyanaz — a denotátum ismeretében különböznek, nem a jelentésében." (JV: 50) 
Jelenti ez azt, hogy az operaénekes csakis atomokat nevezne atomoknak, mole-
kulákat még elvétve sem? Mert ha nem — ami elképzelhető, hacsak nem fizikus 
is egyben — , akkor nem tudja, hogy mire alkalmazható az atom jel és mire 
nem. De miért nem lehet elfogadni, hogy az operaénekes nem szükségszerűen 
ismeri az atom jel alkalmazásának valamennyi szabályát? Valószínűleg azért 
nem, mert akkor fel kellene adni a jelentés objektivitásának tételét. Mindez 
megtoldható még azzal is, hogy ha ez így lenne, vagyis ha a — találomra vá-
lasztott — atom jel használata szükségszerűen és tökéletesen egybeesik az 
operaénekes és a fizikus számára, akkor — legyen szó akár a tömegvonzásról, 
akár az összhangzattanról — mindig habozás nélkül értenék egymást, hiszen 
csak vissza kellene emlékezniük az általuk használt szavak jelentésére. S 
valóban, Antal pontosan így látja: "A megértés első síkján, a jelentés meg-
értése tekintetében a nyelvközösség minden tagjának azonos eredményre kell 
jutnia." (A hatodik mondatrész, Bp. 1985. továbbiakban HM) Ha komolyan vesz-
szük Antal jelentés-elméletét, akkor az "első sík", a jelentés síkja mellett 
(fölött vagy alatt) semmiféle más síkok nem létezhetnek. A jelek alkalmazá-
sának feltételei mindenre kiterjedő, mindenki által ismert, ráadásul szük-
ségszerűen helyes világértelmezést foglalnak magukba. Ha viszont mindenki 
eleve tudja, hogy a só, az atom, vagy — Antal másik példája — a szabadság 
hangsorokat mire lehet alkalmazni és mire nem, akkor az általuk jelölt jel-
tárgyak megismerésére irányuló tudományos érdeklődés értelmetlen és felesle-
ges. Felesleges, mert semmi újat nem mondhat a dolgokról és értelmetlen, 
mert a szavak jelentését,még akkor sem módosíthatná, ha újat mondana. Antal 
jelentés-definíciója, mely szerint a jelentés mondja meg, hogy egy jel mire 
alkalmazható és mire nem és az a nézet, mely szerint a jelentésnek nem kell 
"univerzális világelméletnek" lennie (HM: 140), nem egyeztethetők össze egy-
mással. Melyiket kell komolyan venni? Antal mindkettőt vállalja, s ebben nem 
lát semmi problémát. 
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A szerző azért kényszerül bele ebbe a következetlenségbe, mert különben 
általa egyaránt tisztelt alapelvek ütköznének össze egymással: 

(f) A nyelvtudománynak nem feladata a denotátumok, azaz a nyelven kívüli 
világ leírása. A nyelvtudomány csakis a nyelvvel foglalkozik. A nyelvhez a 
jel és a jelentés tartozik. (JV: 51) 

(g) A jelentés a jel használati szabálya, így nem lehet azonos sem a fo-
galmakkal, sem a képzetekkel. (JV: 8, 31—43, 67—70) 

(h) A jelentés — a jelhez hasonlóan — objektív; az egyén számára nor-
ma. (JV: 21—30) 

Ha (f) igaz, ha a jelentéstannak nem kell "univerzális világelméletnek" len-
ni, akkor viszont az nem világos, hogy a szerző miért foglalkozik a — saját 
maga megszabta — kompetenciáját meghaladó kérdésekkel: "Míg a jelentések 
világa népenként más és más, s elvben összehasonlíthatatlan és összemérhe-
tetlen, addig a denotátumok, amelyek között az emberek élnek, voltaképpen 
ugyanazok az egész emberiség, illetve az emberiség igen nagy csoportjai szá-
mára." (JV: 136) Hasonló megállapítást olvashatunk A hatodik mondatrészben 
is: "A világ különböző nyelvei a tőlünk független objektív valóságot önké-
nyesen tagolják, mikor is az egyes nyelvek között e tekintetben megmutatkozó 
különbségeket úgy foghatjuk fel, mint a 'nemzeti figyelem1 sajátosságait és 
különbségeit." (13) Felesleges lenne szépíteni a dolgot: ezek bizony súlyos 
következményekkel járó filozófiai állítások. Lehet, hogy a szerző helyesen 
teszi, hogy a világról- azt állítja, hogy tőlünk függetlenül, objektíven lé-
tezik, de be kell látni egyrészt azt, hogy ezzel feladta (f)-et, másrészt 
azt, hogy nem véletlenül kellett feladnia. Ugyanis nem lehet "ártatlan" je-
lentéstant kidolgozni. Antal ugyan azt a fajta nyelvészetet szeretné művel-
ni, mely kizárólag a nyelvvel foglalkozik, de ezt csakis azon az áron tehe-
ti, hogy előzetesen elfogad egy felfogást, mely még akkor is "univerzális 
világelmélet" marad, ha a szerző erről nem vesz tudomást, illetve akkor is, 
ha az általa elfogadott elmélet igaz. 

Semmi sem irritálja a szerzőt jobban, mint "a nyelv pszichologista fel-
fogása", mely szerinte "a nyelvet az egyéni tudatba helyezi" (JV: 21). Ennek 
cáfolatára azonban nem veszteget sok időt: "Nézzük meg, milyen viszonyban 
áll Kovács Péter a magyar nyelvvel. Kétségtelen, hogy kitűnően beszéli — 
mondjuk, vagy negyven éve. De vajon negyven évvel ezelőtt, Kovács Péter szü-
letése előtt nem volt meg a magyar nyelv? Bizony megvolt. S harminc-negyven 
év múlva, Kovács Péter halála után megmarad a magyar nyelv? Feltétlenül meg-
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marad, tovább él Kovács Pétertől függetlenül. S mivel a nyelvvel szemben va-
lamennyien Kovács Péterek, azaz egyének vagyunk, így fogalmazhatjuk meg az 
általános tételt: a nyelv az egyes egyéntől, pontosabban az egyes egyén tu-
datától független jelenség" (JV: 24), "Az egyén tudata szubjektív tükrözője, 
szükségképpen hiányos mása az egyéntől független, objektív, társadalmi nyelv-
nek." (JV: 26—27) Az egyes embereknek lehetnek csalóka képzeteik a világ-
ról, de a nyelvnek ehhez semmi köze. Nem a beszélő dönti el, hogy egy jelet 
mely tárgyakra lehet alkalmazni, hanem a jelentés. Ha ez így van, akkor akár 
azt is ki lehet jelenteni, hogy nem az ember beszél, hanem a nyelv. Ha az 
ember hibázik, akkor csupán gyakorlatoztatta beszédszerveit, de nem mondott 
semmit. Szóxsem lehet arról, hogy a "tervezett hibával" — ahogyan a metafo-
rát egyesek értelmezik — bármit is értelmesen lehessen közölni. Idáig a be-
szélő el sem juthat. A nyelv dönti el, hogy mit lehet mondani és mit nem. 
A hatodik mondatrészben Antal a jelek jelentés-elméletét kiterjeszti az állí-
tásokra is: "Ugyanaz a megnyilatkozás szemantikailag lehet helyes az egyik 
esetben, amikor a szemantikai szabályok által specifizált feltételeknek meg-
felelően használom azt, és lehet anomális egy másik esetben, amikor e felté-
telek hiányában vagy azok ellenére hozom létre. (Gondoljunk erre a megnyi-
latkozásra: Milyen szép az este! Szemantikailag helyesen alkalmaztam, ha va-
lóban este hoztam létre, és nem — mondjuk — reggel; ha az este valóban 
szép, és nem — mondjuk — viharos stb.) A szemantikai helyesség a megnyilat-
kozás szemantikai tulajdonságainak és a kérdéses szemantikai szabályok által 
meghatározott feltételeknek a párhuzama, megfelelése, együttes előfordulása." 
(129—130) A szemantikai helyesség megállapítása itt is a külvilág vizsgála-
tát vonja maga után. Ez súlyos metafizikai terheket róna Antal jelentéstaná-
ra, melyeket a szerző nem tud vállalni, mert az efféle szemantika szerinte 
"kívül esik a nyelvtudomány kompetenciáján". (JV: 51) 

Áll-e Antal koncepciója a jelentés szóra? Ha Antalnak igaza van, akkor 
ezt a hangsort éppúgy objektíven létező szabályok kapcsolják össze denotátu-
mával, mint minden más hangsort a nekik megfelelő denotátumokkal. E jelnek 
— Antal felfogásában — a denotátuma történetesen valami ilyesmi: "a jelek 
használati szabályai". Mit jelent az, ha valaki összekeveri a jelentést a de-
notátummal, miként ezt a szerző számtalan nyelvészről állítja? Ez — ebben a 
koncepcióban — csakis azt jelentheti, hogy a jelentés jel denotátuma a té-
velygő nyelvészek szövegében nem "a jelek használati szabályai", tehát a "je-
lentés", hanem "a tárgyak, melyeket a jelek jelölnek", tehát a denotátum. De 
vonatkozhat-e a jelentés jel a denotátum denotátumra? Ehhez azt kellene fel-
tételeznünk, hogy a jelentés jelet ezek a nyelvészek vagy más denotátumra, 
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vagy az igazi jelentésétől eltérő módon használják. Ekkor derül ki igazán, 
mekkora különbség van a megvalósult használatok megfigyelése és a használat 
objektív szabályainak rigorózus feltalálása között. Ha csak megfigyelünk, ak-
kor lehet akár azt is állítani, hogy a tévelygők nem is tévednek, csupán más 
tárgyra utalnak a jelentés szóval. Gyaníthatóan ez áll Bloomfieldre. A nála 
olvasható jelentés — mint ezt a szerző is alighanem elismerné — nem azonos 
az б jelentésével. Bloomfieldnél a jelentés osztatlanul tartalmazza a "hasz-
nálati szabályokat" és a "világ tárgyainak tudományos meghatározását". Ha a 
jelentés meghatározása egyenlő a megvalósult használatok megfigyelésével, ak-
kor — a könyv koncepciója szerint — voltaképpen két (vagy akár sokkal több) 
jelentés jelünk van, mivel két (vagy több), egymástól élesen különböző típu-
sú denotátumra lehet vele utalni. De ha így lenne, akkor a szerző semmi ki-
vetnivalót nem találhatna Bloomfield jelentéskoncepciójában, mert Bloomfield 
más jelet alkalmaz más szabályok szerint más denotátumokra. Ez azonban szin-
tén nem a szerző szájíze szerint való megállapítás, mert így egy roppant 
szerencsétlen homonímia áldozata lenne: Bloomfield jelentés 1-ről, ő pedig 
jelentés 2-ről beszél, s noha megállapítja, hogy nem ugyanarról beszélnek, 
mégis azt kellene mondania, hogy ugyanarról beszélnek. (Különben minek is 
vitázna Bloomfield nézeteivel?) 

Ki lehet talán kerülni ezeket a bonyodalmakat azzal, ha azt állítjuk, 
hogy a jelentés meghatározása nem a tényleges használatok megfigyeléséből, 
hanem az objektíven létező használati szabályok követéséből áll? Ebben az 
esetben talán azt lehetne mondani, nem minden használat igazodik a használat 
objektív szabályaihoz. Például nem lehet kizárni azt az esetet sem, hogy 
Bloomfield az igazi, mértékadó és objektíven létező jelentésén kívül hasz-
nálta a jelentés jelet. De Antal koncepciöja ezt sem teszi lehetővé: a jele-
ket — mint látni fogjuk — szerinte nem lehet tulajdonképpeni, mindenki szá-
mára elérhető és objektíven létező jelentésükön kívül használni. Ekkor vi-
szont az a helyzet állna elő, hogy Bloomfield vagy mégis az igazi jelentésé-
ben használta a jelentést (de akkor hol itt a probléma?), vagy ha nem így 
használta, akkor azt kellene állítanunk, hogy — mivel a szerző szerint je-
lentéstől független jel nem létezik (JV: 106) — Bloomfield egyáltalán nem 
használta a jelentés jelet. A szerző mindkét lehetőséget tagadja. Szerinte 
Bloomfield használta ugyan a jelentést, de nem a megfelelő jelentésében, jól-
lehet ilyesmi ebben az elméletben egyszerűen nem állhat elő. 

Bármennyire különbözzenek is metafora-elméleteik, I. A. Richards, Cleanth 
Brooks, Max Black, M. С. Beardsley, Nelson Goodman és Paul Ricoeur abban 
egyetértenek egymással, hogy a szavak jelentése nem változtathatatlan állandó, 
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hanem — legalábbis részben — a kontextus függvénye. Antal a lehető legha-
tározottabban tagadja ezt: "ha a szavakat jelentésük alapján használjuk, ak-
kor a jelentés megelőzi a szó használatát, csakúgy, amint a nyelv használata 
feltételezi a nyelv ismeretét. Ha pedig a jelentés megelőzi a szó használa-
tát, akkor nem a környezet szabja meg a jelentést, hanem a jelentés alapján 
tesszük be a szót a különféle környezetekbe" (JV: 91—92), "Az, ami csak egy 
meghatározott környezetben tűnik egy szó jelentéséhez tartozónak, az nem a 
szó jelentésében, hanem a környezetében van, legfeljebb mi magyarázzuk bele 
szubjektív módon az illető szó jelentésébe. Ismételjük: Egy meghatározott 
szó jelentése a legkülönfélébb környezetekben azonos, mert ha nem azonos, 
akkor már nem ugyanazzal a szóval állunk szemben." (JV: 92—93) Antal ekkor 
is a jelentés és a denotátum összetévesztésével magyarázza azt, ha egy szó, 
például az "eset" különböző környezetekben mást és mást látszik jelenteni: 
"valóban van különbség — bizonyos tekintetben — a három eset alak között. 
Csakhogy ez a különbség nem a jelentésük, hanem a denotátumuk között áll 
fenn." (JV: 94) Alighanem a kontextusról szóló fejezet a könyv legellentmon-
dásosabb, legérdekesebb része. Antalnak igaza lehet abban, hogy az ember ta-
lán túl gyorsan hajlamos az egyes szavak jelentésében keresni azt, amit a 
szavak környezetében kellene megtalálni. Lehet, hogy ebben igaza van a szer-
zőnek, ám a következő példája visszafelé sül el. Egy román szerzőnővel vitá-
zik, aki azt vizsgálta, hogy felveheti-e a plasture alakú, flastrom jelenté-
sű szó a pénz jelentést bizonyos szövegkörnyezetekben. Antal ezt a követke-
zőképpen kommentálja: "plasture, melynek flastrom a jelentése, de bizonyos 
környezetekben a pénz helyett áll — nos, ez esetben nyilván megint nem ar-
ról van szó, hogy a kérdéses szó a kontextus hatására a pénz jelentést vette 
fel, hanem arról, hogy az adott környezetben a denotátuma a pénz". (JV: 104) 
Vagyis ez azt jelenti, hogy a plasture nem jelenti, hanem pusztán denotálja 
a pénzt. De van-e lehetőség a szerző által előterjesztett elméletben arra, 
hogy egy jelnek olyan denotátuma legyen, melyről jelentése nem tud? Ha ezt 
ebben a keretben megengednénk, akkor az elmélet más pillérei omlanának ösz-
sze. Antal felfogásában a jelet használati szabályai kapcsolják össze a de-
notátumok egy bizonyos körével. Ha a plasture nem jelenti azt, hogy pénz, 
akkor ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy használati szabályai egyszerűen 
nem teszik lehetővé, hogy a pénz denotátumot jelöljük vele. Jelöli-e közben 
a plasture a flastromot is? Ha nem, akkor cifra helyzet állna elő: a plas-
ture jelentené, de nem jelölné a flastromot, ugyanakkor jelölné, de nem je-
lentené a pénzt. Antal szemantikája — valószínűleg helyesen — egyik esetet 
sem engedi meg. 
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Ezzel ismét kritikus pontra érkeztünk jelentés és denotátum összefüggé-
sének vizsgálatában. Antal megállapítja, hogy "A jelentések homogének, a de-
notátumok heterogének" (JV: 102), ami azt jelenti, hogy "A nyelv óriási je-
lentősége éppen abban van, hogy általános kategóriáin keresztül jelölhetjük 
a bennünket környező világ végtelen változatosságát. Tehát a nyelv véges 
számú általános kategóriáján mint sémán keresztül jelölhetjük a világ végte-
len sok és egyedi eseményét, helyzetét stb., illetve jelölhetjük az ezeknek 
megfelelő, ezek hatására keletkező egyedi gondolatokat." (JV: 101) Miért van 
erre egyáltalán szükség, miért kell egy olyan nyelvészeti munkában, mely 
csakis a nyelvvel kíván foglalkozni, filozófiai hipotéziseket kimunkálni a 
világ és a gondolatok természetéről? Hoz-e Antal érveket amellett, hogy a 
világ "végtelenül változatos"? Nem, erre a kijelentésre csupán azért van 
szüksége, hogy a rendezett nyelvet szembeállíthassa a világ "végtelen válto-
zatosságával". Valahová csak kell söpörni a szemetet. Hasonlóképpen jár el a 
szerző akkor is, amikor a dolog és a valami szavak jelentéséről szól: "Nem a 
jelentés körvonalai bizonytalanok, hanem a lehetséges denotátumok száma igen 
nagy és bizonytalan ezen szók esetében. Ha a jelentésük lenne bizonytalan, 
akkor nem tudnánk használni őket, mert nem tudnánk, hogy minek a jelölésére 
alkalmazhatók és mire nem." (JV: 64) Talán nem teljesen indokolatlan ellent-
mondást gyanítani az utóbbi két mondatban. A denotátumok számának nagysága 
és bizonytalansága tökéletesen érdektelen, ha — mint Antal tanítja — a je-
lentésből megállapítható, hogy a jelek "minek a jelölésére alkalmazhatók és 
mire nem". Vagyis Antalnak azt kellene mondania, hogy a nyelv eszményi módon 
kategorizált világot lát maga körül, csakis tökéletesen elrendezett világról 
képes tudomást venni. Ha ezek után mégis a világ "végtelen változatosságá-
ról", a lehetséges denotátumok számának nagyságáról és bizonytalanságáról 
olvasunk, akkor felébred a gyanú: elképzelhető, hogy még ez az elmélet sem 
tudja a rendezetlenséget a nyelv falain kívül tartani? Antal mindenesetre 
kitart amellett, hogy a nyelven, a jelentésen belül elvben nem lehet semmi 
probléma, bizonytalanság. Ha valahol hatalmas káosz van, az csakis a beszélő 
gondolataiban és a denotátumok világában lehet, de nem a nyelvben. Voltakép-
pen azt kellene állítanunk Antallal, hogy a természeti törvények felismerése 
nem különbözhet a nyelvben öröktől fogva meglévő kategóriák felfedezésétől, 
s talán az sem zárható ki, hogy a világ "végtelen változatosság"-ában éppen 
az eszményien kategorizált nyelv teremt rendet. Mindez veszélyesen kezd ha-
sonlítani a Sapir—Whorf hipotézisre. Miért is ne bízhatnánk magunkat az ob-
jektív és bizonyos, homogén és általános jelentésre, mely a szükségszerűség 
erejével — minden emberi beavatkozást kizárva — dönti el, hogy a jelek 
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mely tárgyakra vonatkoztathatók és melyekre nem? Antal adós marad a vá-
lasszal. 

Ebben a kontextusban jön elő a dolgozat elején idézett megrovás, mellyel 
Antal a lexikográfusokat és a stilisztákat illette. Folytassuk az idézetet: 
"Amit napjaink lexikológusai csinálnak, az túlnyomórészt nem más, mint a de-
notátumokkal való bűvészkedés — a jelentés ürügye alatt. Amit a szótárakban 
az ún. alapjelentés után találunk, az rendszerint nem más, mint a szokványos-
tól eltérő jelölés, azaz ismét a denotátum. A hagyományos stilisztika rend-
szerint szintén a denotátumok különbségeit szedegeti össze, s közben nagy 
fontoskodva jelentéstani vizsgálatnak állítja be magát." (JV: 104—105) A 
szótárakat aligha a jelentéstan mint szaktudomány igényei hívták életre. Az 
egy- vagy többnyelvű szótárak valószínűleg akkor töltik be hivatásukat a 
legjobban, ha kiderül belőlük, hogy egy-egy jelet milyen denotátumokra lehet 
alkalmazni — s ez alól a "szokványostól eltérő" denotátumok sem kivételek. 
Ez a gyakorlati ellenérv arra az esetre szólna, ha a szótárak vétenének a 
jelentéstan elfogadott törvényszerűségei ellen. De vétenek-e? Antal könyvé-
ből, illetve ellentmondásos könyvének egyes részeiből azt a következtetést 
lehet levonni, hogy nincs jelölés jelentés nélkül, vagyis egy jel csakis azt 
a denotátumot jelölheti, melyet a jel használati szabályai megengednek. Ha 
tehát egy jelnek vannak a "szokványostól eltérő" denotátumai, akkor egyene-
sen a jelentéstan törvényszerűségei ellen elkövetett kihágásnak számítana, 
ha ezeket egy valamirevaló szótár nem adná meg. Kár, hogy Antal nem hoz pél-
dát arra, hogyan lehet "a szokványostól eltérő jelölés"-sel foglalkozni, il-
letve arra, hogyan lehet "a denotátumok különbségeit szedegetni össze" úgy, 
hogy közben ne a jelentéssel foglalkozzunk. Újabb könyvében viszont mintha 
azért szapulná a szerző a szótárakat, mert nem szedegetik össze a denotátu-
mok különbségeit: "Azt a tévhitet, hogy a nyelvek közötti különbség csak 
annyi, hogy ugyanannak a dolognak más a neve az egyik nyelvben, mint a má-
sikban, a kétnyelvű szótárak is táplálják, mert mindig egy-egy szót állíta-
nak szembe, mintha azok jelentésének köre teljesen azonos lenne." (HM: 7) Ez 
azért helytelen, mert a különböző nyelvekben: "Nemcsak a jelek alakja más, 
hanem a jelek által jelölt «»tartományok« terjedelme is." (Uo.) Antal szerint 
valami baj mindig van a szótárakkal, hol a szokványostól eltérő jelöléssel 
piszmognak, hol nem vesznek tudomást ezekről. Nehéz Antal kedvére tenni. 

A könyvből megtudhatjuk, hogy a jelentés egyenlő a jel használati szabá-
lyaival, de — mint említettük — nagyon ritkán olvashatunk ilyen szabályo-
kat. Egy-egy szó jelentését többnyire egy másik, idézőjelbe tett vagy kurzi-
vált szóval adja meg a szöveg. Nem érdemes szőrszálhasogató módon azt fir-
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tatni, hogy a "só"-t, illetve a sót mennyiben tekinthetjük a használat sza-
bályának. Többnyire ki lehet találni, hogy a szerző mire gondol. Egyetlen-
egyszer fordul elő, hogy a szabály kifejtése fájdalmasan hiányzik a szöveg-
ből. A szerző cáfolja azt az elképzelést, hogy az "alatt" névutónak — a 
kontextustól függően — lokális, illetve temporális jelentése lenne. Két 
mondatot hoz példaként: "Péter az utat tíz óra alatt tette meg; Péter az 
utat egy szirtfok alatt tette meg". (JV: 97) Majd azt mondja, hogy az első 
mondatban a temporalitást az óra, a másodikban a lokalitást a szirtfok je-
lentése okozta: "Nem az alatt jelentése temporális tehát az első mondatban, 
hanem az óráé, s nem az alatt jelentése lokális a második mondatban, hanem a 
szirtfoké. Az alatt jelentése az, hogy 'alatt'. S ez nem is lokális, nem is 
temporális. Az alatt jelentése az, ami közösen jellemzi ezt a szót mind a 
tíz óra alatt, mind a szirtfok alatt szerkezetében." (JV: 98) Lehet, hogy 
Antalnak igaza van, mindenesetre érdekes lenne látni, hogyan is fest ez a 
temporalitást és lokalitást tagolatlanul felölelni képes közös jelentés. Jó 
lenne egy olyan definíciót olvasni, melynek nem kell azonnal, a kezdet kez-
detén kétfelé ágaznia. Lehet, hogy a legkevésbé sem véletlen, hogy Antal nem 
nagyon siet meghatározni ezt a jelentést? 

Amit a szerző a metaforáról ír, arra nehéz szavakat találni. Ekkor is fő 
ellenlábasával, Ullmann Istvánnal vitatkozik. A következőket idézi Ullrnann-
tól: "A metafora végső fokon egy rövidített összehasonlítás. Az emberek pél-
dául hasonlóságot figyelnek meg az emberi fogak és egy fésű tüskéi között. 
Ahelyett, hogy pontosan azt mondanák, hogy ezek a tüskék olyanok, mint a fo-
gak, egyszerűen a fésű fogainak nevezik azokat." (106—107) Teljes terjedel-
mében kell idézni azt, amit a szerző ennek kapcsán a metaforáról kifejt: 
"Itt most álljunk meg egy pillanatra, és vessük fel azt a kérdést, vajon £ 

fésű fogai szerkezetben a fog jelentésében van-e rendellenesség, vagy egyéb 
tekintetben? Mi úgy véljük, amennyiben az idézett szerkezetben a fog jelen-
tése lenne más, mint egyebütt, akkor már homonímiával állnánk szemben egy 
fog 1 és egy fog 2 alak között. Viszont a fésű fogai szerkezetben éppen 
azért problematikus a fog helyzete, mert a jelentése normális, szokásos, és 
a denotátuma szokatlan, mondhatnánk rendellenes. A metafora tehát nem a je-
lentés szabálytalansága, hanem a denotátumé. Ismételjük: Ha a fog jelentése 
lenne más az idézett példában, mint egyebütt, akkor nem lenne vele kapcso-
latban semmi említésre méltó. Tudomásul kellene vennünk, hogy két azonos 
alakú fog jel van; az egyik jelentése 'kemény, elcsontosodott rágóeszköz a 
szájban', a másik jelentése 'a fésű egymás mellett sorakozó szuronyocskái '. 
Mivel ez nincs így, mivel a fog csak alkalmilag, bizonyos környezetben (a fé-
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sű környezetében) jelenti a fésű fogait, azért itt nem a jelentés modifiká-
ciójáról, hanem a denotátum rendellenességéről, szokatlanságáról van szó." 
(JV: 107) Először is nehéz rá nem mutatni egy elszólásra, bár lehet, hogy 
nem is elszólás, csak sajtóhiba. A szerző azt írja, hogy "a fog csak alkal-
milag (...) jelenti a fésű fogait". Nem lenne helyesebb itt a jelenti helyett 
jelölit mondani? Tudjuk, a jelentést nem illik összetéveszteni a jelölés-
sel. (Antalnak máshol is rájár erre a nyelve: HM: 26. De — mivel nincs jelö-
lés jelentés nélkül — az ilyesminek nincs semmi gyakorlati jelentősége.) 
Egyébként pedig: mi rendelleneset, szabálytalant lehet abban a jelenségben 
felfedezni, hogy a fésűnek fogai (tüskéi vagy szuronyocskái) vannak? Vagy 
Antal netán azt állítja, hogy lehet jelölés a jelentés ellenében? A szöveg 
egyik értelmezése sem vet túl jó fényt Antalra. Az első szerint a nyelvész 
a tárgyi világban fedezne fel rendellenességet; a második szerint azt állí-
taná, hogy a fog jel jelentése, vagyis használati szabálya ebben az esetben 
ugyanaz, mint máskor ("a jelentése normális, szokásos"), a jel tehát a kö-
vetkezőképpen meghatározható denotátumra alkalmazható: "kemény, elcsontoso-
dott rágóeszköz a szájban". Ugyanakkor azt is állítja, hogy a fogat az idé-
zett példában nem erre a denotátumra, hanem valami másra, "a fésű egymás 
mellett sorakozó szuronyocskái"-ra alkalmazzuk. Mire is alkalmazzuk akkor? 
Lehet, hogy mégsem azonos a két fog jel jelentése? Antal ezt is tagadja. (A 
szerző itt nem számol azzal a lehetőséggel, mint amivel az alatt vagy a láb 
esetében operál, pedig — mivel szerinte a jel jelentése az, ami különböző 
kontextusaiban közös — megadhatná a "fog" jelentését valahogy így: "amivel 
rágni vagy fésülni lehet".) Elképzelhető, hogy akkor mégis lehet a szavakat 
bevett jelentésükön kívül is használni, mint ezt oly sokan vélik? Elképzel-
hető, hogy éppen a metafora lenne a jelentésteremtés egyik eszköze, mint ezt 
I. A. Richards, Cleanth Brooks, Max Black, M. С. Beardsley, Nelson Goodman 
és Paul Ricoeur állítja? A könyvben kifejtettek mindenesetre nem képeznek el-
háríthatatlan akadályt a különböző — egymással egyébként nem egykönnyen ösz-
szeegyeztethető — metafora-elméletek számára. 

A jelentés változhatatlanságának a hipotézise az oka annak is, hogy a 
szerzőnek a poliszémiából homonímiát kell csinálnia: "poliszémia, azaz több 
jelentésű jel nincsen, nem lehet. Csak egyalakúság, azaz homonímia van." 
(JV: 105—106) Ha a nyelvben tökéletes rend van, akkor valóban elviselhetet-
len lehet szembesülni azzal a gondolattal, hogy ugyanannak a jelalaknak 
több, egymással összefüggő jelentése lehet. A részleges azonosság, az átfe-
dés Antal felfogása szerint valószínűleg fából vaskarika. S hogyan is jöhet-
nének ezek a jelentések létre, ha a jelentés mindig tökéletesen azonos önma-
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gával? Vagy lehet, hogy Antal sem mindig vallja ezt az álláspontot? "A sza-
vakat általában jelentésüknek megfelelően, tehát a denotátumok egy bizonyos, 
meghatározott csoportjára alkalmazzuk. Azonban néha egy-egy szokatlanabb de-
notátum is előfordulhat, az ilyesmi azonban csak bizonyos sajátos környeze-
tekben. Ha az eredetileg ritka és szokatlan denotátum jelölése általánossá 
válik, akkor új jelentéskör kialakulásáról beszélhetünk." (JV: 109) Egy pil-
lanatra sem kétséges, hogy a szavak jelentései változnak, a kérdés csupán 
az, hogyan tudja ezt a triviális jelenséget a szerző elmélete megemészteni. 
Nem nagyon. (Tud-e egy elmélet emészteni? Megengedik-e az emészteni jel ob-
jektíven létező használati szabályai ezt az alkalmazást?) Ebben az elméleti 
keretben ugyanis nem világos, hogy mi történik addig, amíg az "új jelentés-
kör" ki nem alakul. Addig jelentés, szabályok nélkül használjuk a szavakat? 
De ha a jelentés megelőzi és előírja a használatot, akkor hogyan kerülnek 
mondatainkba, és hogyan értjük meg őket? Ha megelőzi, akkor hogyan jöhet 
létre "új jelentéskör"? Vagy a régi szabályokhoz alkalmazkodva használjuk 
ilyenkor a szavakat? De ez sem lehetséges, mert így csak a régi denotátumo-
kat lehetne velük jelölni. Ha elfogadjuk Antal jelentéstanát, akkor bele 
kell nyugodnunk, hogy — minden látszat ellenére — a jelek jelentése, mivel 
képtelen megváltozni, öröktől fogva adott. 

Nemcsak a jelentésváltozás nem megy le az elmélet torkán (Kialakult-e 
már eddigre a torok szó új jelentésköre?), hanem a szólásmondások sem: "alap-
vető kérdés az, hogy a csütörtököt mondani szerkezetnek a jelentése-e az, 
hogy 'meghiúsulni'? Nem inkább egy egészen sajátos denotátuma? (JV: 128) An-
tal hajlana arra, hogy az ilyesmit denotátumként kezelje, igaz később hozzá-
teszi: "Ez a kérdés azonban még nem tekinthető megnyugtatóan lezártnak." 
(JV: 129) Valóban, itt még mintha nem állna minden úgy össze, mint a metafo-
ra és a jelentésváltozás esetében. 

Antal néhány oldalon összefoglalja és megcáfolja a Sapir—Whorf hipoté-
zist, mely — mint láttuk — egyébként is gyakran kísért a könyv lapjain. Úgy 
tűnik azonban, hogy az összefoglaló nem Sapir és Whorf nézeteit foglalja 
össze, hanem Antal önkényes átiratát. A szerző következő megjegyzése ugyanis, 
mellyel a Sapir—Whorf hipotézis tételei közül a legjelentősebbre utal, nem 
tárgyilagos áttekintésre vall. Szerinte az említett amerikai szerzők azt ál-
lítják, hogy "a különböző emberek ugyanazt a külvilágot nem egyformán isme-
rik meg, s nem egyformán értékelik". (JV: 135) Lehet, hogy Antalnak igaza 
van abban, hogy a hipotézis nem tartható, mindenesetre a tétel nem ezt ál-
lítja. Sapirnál ugyanis a következőket olvassuk: "Nincs két olyan nyelv, 
amely ugyanannak a társadalmi valóságnak a kifejezője volna. Azok a világok, 
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melyekben a különböző társadalmak élnek, különböző világok." (Edward Sapir, 
A nyelvészet mint tudomány, in: uő, Az ember és a nyelv. Bp. 1971. 46.) Szó-
val lehet, hogy ez tarthatatlan, mindenesetre Sapir nem következetlen, mint 
ahogyan ezt az Antaltól idézett szöveg sugallná. Nem azt írja, hogy ugyanazt 
a világot ismerik meg és értékelik másként a különböző nyelvek beszélői, ha-
nem azt, hogy különböző világokban élnek. A kettő a legkevésbé sem ugyanaz. 
Később Antal cáfolja azt is, hogy a nyelv a kultúra része lenne: "Nyelv és 
kultúra két, alapvetően eltérő természetű jelenség. A nyelv ilyenformán nem 
lehet a kultúra része, nem lehet annak egy fejezete, hanem csak kifejezési 
eszköze." (JV: 138) A korábbiakból már valószínűleg sejthető, hogy Antal je-
lentéselmélete, kifejtetlenül ugyan, de lehetetlenné teszi nyelv és kultúra 
éles szembeállítását. Bár következményeitől Antal visszahőkölt, elmélete 
szerint a jelentésnek vannak világleírási és világértelmezési összetevői. A 
jelentés azonban — mint ezt Antal is elismeri — nyelvspecifikus. Van-e 
ezek után alapja berzenkedni a Sapir—Whorf hipotézistől? 

Visszatérve a bevezetőben mondottakhoz: az irodalomelmélet nem engedheti 
meg magának, hogy pusztán átvegye a nyelvészek által tett megállapításokat. 
Tekintsük át újra Antal koncepciójának főbb pontjait abból a szempontból, 
hogy — változtatásokkal — mit lehet belőlük elfogadni. 

A. Nincs jelölés jelentés nélkül, vagyis a jelek csakis azokra a denotá-
tumokra utalhatnak, melyeket a jelentés megenged. 

Ezt ugyan Antal ebben a formában sehol sem állítja, de úgy tűnik, mintha 
egyes állításaiból következnék. Vállalni is lehet, sőt éppen ennek a segít-
ségével lehet átdolgozni a többi tételt. Ez a tétel abból a szempontból is 
jelentős, hogy lehetetlenné teszi szemantika és pragmatika, kód és alkalma-
zás éles szembeállítását. Ha ez a tétel igaz, akkor az alkalmazás legalábbis 
visszahat magára az alkalmazott kódra is. 

B. A jelentés megelőzi a használatot. A jelek a jelentésük alapján ke-
rülnek a kontextusokba. A kontextus nem változtathat a jelentésen. 

Ezeket a tételeket kissé át kell dolgozni. A jelentés nem megelőzi a haszná-
latot (vagy nem csak megelőzi a használatot), hanem egyidejű (is) azzal. Mi-
vel nincs jelölés jelentés nélkül, ha a szó korábbi jelentése és jelenlegi 
denotátuma ellentmond egymásnak, akkor kialakuló új jelentésről kell beszél-
ni. így a használat voltaképpen mindig újrateremtés, mely megerősítheti vagy 
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megváltoztathatja a szó régi, bevett, de — fájdalom — nem objektív jelen-
tését. A kontextus igenis változtathat a szó jelentésén, s ez abból derül 
ki, hogy a jel nem korábbi, megszokott denotátumát jelöli, hanem valami mást 
A kialakuló új jelentés az adott kontextuson belül van érvényben. A szó nem 
veszíti el régi jelentését attól, hogy a régi jelentés egy adott kontextuson 
belül értelmetlenséget eredményezne. A metafora teoretikusai ezenkívül azt 
is le szokták szögezni, hogy a metafora "fókuszában" (Max Black kifejezése) 
a régi és az új jelentés egyszerre van jelen. Krúdy A geszterédi agarak c. 
elbeszélésében az agarász főszereplő — afeletti fájdalmában, hogy elragad-
ták tőle leányát — így kiált fel: 

— Ellopta a tolvaj a legkedvesebb agaramat! 
Antal elméletével ebben az esetben azt kellene mondanunk, hogy az agár min-
dig az agarat jelenti és jelöli. Az agár jel itt azonban valami egészen más 
denotátumot jelöl, melyről Antal, mint a fésű fogairól, alighanem azt állí-
taná, hogy "szokatlan, mondhatnánk rendellenes". De mivel jelölés nem létez-
het jelentés nélkül, s a jel nem utalhat olyasmire, melyet használati szabá-
lyai nem írnak elő, kialakuló új jelentést kell feltételezni. Ugyanakkor az 
is nyilvánvaló, hogy a két jelentés valamiképpen — sokan úgy vélik, a ha-
sonlóság révén — összefügg egymással. A metafora teljes jelentése a két je-
lentés kölcsönhatásából áll elő. 

C. A beszélő nem változtathat a jelentésen. 

Ez a tétel sem állja meg a helyét. Ha nem a nyelv beszél, hanem a beszélő, s 
ő dönti el, hogy mit akar mondani, akkor nincsenek elméleti akadályai a je-
lentés megváltoztatásának, mint ahogyan kizárólag gyakorlati megfontolások 
vezethetnek arra, ha az étteremben a gombafejeket rántva nem versben vagy 
találós kérdésben rendeljük meg. A jelentés alakításához elegendő, ha a sza-
vakat olyan kontextusba helyezzük, mely nem egyeztethető össze bevett jelen-
tésükkel. Ha a létrejövő üzenet értelmes üzenet lesz, akkor óhatatlanul új 
jelentés jött létre. A beszélő azért változtathat a szavak jelentésén, mert 
a jelentés nem objektív. Vagy talán még helyesebb lenne azt állítani, hogy 
az objektív—szubjektív kategóriapár a jelentés szempontjából irreleváns. 

G. A jelentés a nyelv minden normális beszélője számára azonos. 

Ha a fenti gondolatok igazak, akkor a jelentés nem lehet objektív, mert függ 
a beszélők és hallgatók önkényétől. S ha a jelentés nem objektív, ha a jele-
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ket — kerül, amibe kerül — a beszélő alkalmazza a külvilág tárgyaira s nem 
maga a nyelv, akkor a jelentés sem szükségszerűen azonos a nyelv minden ép-
eszű beszélője számára. Antal idézte Bloomfieldet: "nincs módunk arra, hogy 
pontosan definiáljunk olyan szavakat, mint szeretet vagy gyűlölet, amelyek 
pontosan nem osztályozott szituációkkal kapcsolatosak — s ezek vannak nagy 
többségben". (JV: 48) Idézte, de nem hallgatta meg. A szeretet vagy a gyűlö-
let esetében a megfigyelést végző nyelvész Bloomfieldet fogja igazolni: 
ugyanaz a helyzet az egyik ember számára a szeretet, a másik ember számára 
a gyűlölet megnyilvánulása lehet, sőt, gondoljunk csak az antik költőre, 
esetleg mindkettőé. Antal jelentéselmélete szerint a szeretet szó jelentése 
mondja meg, hogy minek a jelölésére alkalmas és minek a jelölésére alkalmat-
lan. Ha ez így van, szeretném ismerni ezt a jelentést, szeretném, ha ehhez 
igazíthatnám szavaimat, mert pusztán e jelentés birtokában sok minden sokkal 
világosabb lenne — nem a nyelvben, hanem a külvilágban. 
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M A Á R J U D I T 

BEVEZETÉS A DRÁMAI ÉS AZ ELBESZÉLŐ SZÖVEGEK SZEMANTIKAI VIZSGÁLATÁHOZ 

Jelen tanulmány célja — ahogyan a cím is utalni szeretne erre — néhány 
általánosabb gondolat, probléma fölvetése, összegzése, amelyek kapcsolódnak 
a címben megjelölt két irodalmi szövegtípus, a drámai és a narratív szövegek 
szemantikai vizsgálatához. Mivel ez az összehasonlítás egy nagyobb terjedel-
mű munka tárgyát képezi, a mostani tanulmány csak körvonalazza azokat a 
szempontokat, amelyek szerint ezt az összehasonlítást elvégezni lehetséges 
vagy célszerű, ugyanakkor vázlatos áttekintést ad a témát illető legfonto-
sabb, általános műfajelméleti megállapításokról. 

A drámai és a narratív szövegek összehasonlító szemantikai megközelíté-
sének lehetséges aspektusai közül emeljünk most ki néhány alapvető szempon-
tot, anélkül, hogy a részleteket érintenénk, ugyanakkor körvonalazva annak a 
vizsgálódásnak az irányát, melyhez a bevezetés funkcióját szándékozik betöl-
teni jelen dolgozat. 

Az első ilyen alapvető szempontként azt említhetjük meg, hogy minden 
irodalmi szöveg olyan többjelentésű szöveg, amely rendelkezik egy adott, ál-
landó, invariáns jelentésréteggel, de amely a befogadóval való kapcsolatba 
kerülése során olyan új jelentésrétegekkel, szemantikai elemekkel bővül, 
amelyek, bár az előző, a szövegben eleve adott jelentésrétegekhez képest va-
riábilisak, mégis hozzátartoznak az irodalmi szöveg, illetve ebben a vonat-
kozásban — a szöveget befogadó, interpretáló közeg vonatkozásában — már az 
irodalmi mű jelentésstruktúrájához. Ezért az irodalmi szövegek szemantikai 
aspektusú vizsgálatában mindenképpen figyelembe kell venni azt a kérdést, 
hogy a szövegben mintegy objektíve adott szemantikai struktúrák mennyiben és 
milyen módon jelentenek kiindulási alapot a szöveg azon jelentésrétegeinek a 
létrejöttéhez, amelyek a szöveg befogadása során realizálódnak; mennyiben 
tekinthető az irodalmi szöveg autonómnak és mennyiben határozza meg azt a 
befogadó környezettel való kapcsolata; az irodalmi szövegnek az irodalmi 
kommunikációs folyamatban való részvétele hogyan határozza meg a szöveget 
magát.''" 

362 



A drámai és narratív szövegek szemantikai vizsgálatának egy másik lehet-
séges — az előzővel némiképpen ellentétes — szempontja az, hogy összehason-
lítjuk a két szövegtípus primér, invariáns szemantikai struktúrájának jellem-
zőit. Ezen a vizsgálati szinten elvonatkoztatunk a szöveg befogadásának, in-
terpretációjának mozzanatától, a szöveget mintegy dekontextualizált módon 
közelítjük meg és csak a szövegben már eleve adott, az interpretációtól füg-
getlen szemantikai struktúrákat vizsgáljuk. Ez a fajta megközelítés lehető-
séget ad arra, hogy a drámai és a narratív szövegek szemantikai struktúrái 
közti azonosságokat és eltéréseket kimutassuk. Ezen a vizsgálódási szinten 
elsősorban a szövegek szemantikai makro-struktúráival célszerű foglalkoznunk, 
olyan nagyobb szövegegységek jelentésével tehát, amelyek meghaladják az egyes 
szavak vagy izolált mondatok szintjét — hiszen magának a szöveg voltnak is 
egyik legfőbb kritériuma a mondatok közti szemantikai összefüggés, koheren-

2 
cia. Az elbeszélő szövegben például két alapvető szemantikai réteget külön-
böztethetünk meg: az elbeszélt történet síkját és a narráció síkját. Ezek a 
szemantikai struktúrák tovább bonthatók, így a közölt történet a következő 
elemekből épül fel: a történet eseménysora, az eseményeket végrehajtó vagy 
elszenvedő személyek, az eseménysor ideje és tere. A drámai és a narratív 
szövegek összehasonlító szemantikai vizsgálatának egyik célja az lehet, hogy 
a szövegekben megtalálható szemantikai makro-struktúrák közti hasonlóságokat, 
eltéréseket megmutassa. Az összehasonlítás alapját képezheti az a tény, hogy 
mindkét szövegtípus történetet közöl: mind a drámai, fhind az elbeszélő szö-
vegben megtalálható az a szemantikai réteg, amelyet történetnek nevezünk. A 
szövegtípusok összehasonlításának pedig egyik célja annak a kérdésnek a meg-
válaszolása lehet, hogy a két szövegtípus közti eltérések magában a közölt 
történetben, illetve annak fent említett alkotórészeiben is kimutathatók, 
vagy csupán a történet közlésmódjában; illetve, hogy — irodalmi szövegről 
lévén szó — a közlés tárgya és módja egyáltalán elválaszthatók-e egymástól. 

A kérdés ilyen formában való megfogalmazása egyben visszavezet bennünket 
bizonyos tradicionális műfajelméleti kérdésekhez, ezeket tekintjük át a to-
vábbiakban. 

Összehasonlító vizsgálatnál alapvető kérdés, hogy mi a vizsgált jelensé-
gekben a közös vagy hasonló tulajdonság, amely alapján lehetségessé válik az 
összehasonlítás, és melyek azok az eltérések, amelyek elkülönítik egymástól 
és egyben identifikálják az egyes jelenségeket. Mi a drámai és az elbeszélő 
szövegben a hasonlóság és az eltérés, amely indokolja az összehasonlítást? 
G. Genette az Introduction à l'architexte с. munkájában megjegyzi, hogy a mű-
fajok elhatárolásának alapja, kritériuma az antik szerzőknél (vö. Platón, 
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Arisztotelész) részint a mű tematikus jegyei, részint pedig az ábrázolásmód 
sajátossága: "Platónnál is, Arisztotelésznél is, az alapvető felosztás expli-
cite pontosan meghatározott elv szerint: a szövegek közlésmódja alapján tör-
tént. Az igazi műfajok a közlésmódok szerint különültek el egymástól, mint-
hogy különféle közlési attitűdökből származnak (...) Ez az inkluzív kapcso-
lat azonban egyáltalán nem azt jelentette, hogy a faji (générique) és modá-
lis kritériumok ne lettek volna egyaránt fontosak, és ne lettek volna telje-
sen más természetűek: minden műfajt alapvetően jellemzett valamely tartalmi 
sajátosság, amely teljesen független volt a műfajra jellemző közlésmódtól."'5 

Az összehasonlítás s egyben az elkülönítés alapja tehát, hogy mit és ho-
gyan ábrázol adott drámai és elbeszélő szöveg. E két szempont megkülönbözte-
tését Arisztotelész megfogalmazásában így olvashatjuk: "Világos, hogy az em-
lített utánzások mindegyikében megvannak ezek a különbségek; az eltérések 
abból fakadnak, hogy mást-mást ábrázolnak (...) A harmadik különbség abból 
fakad, hogy egy-egy költő miképpen ábrázol valamilyen tárgyat. Előfordul, 
hogy ugyanazokkal az eszközökkel és ugyanazt utánozzák, de az egyik költő 
maga is beszél, mást is megszólaltat, a másik csak maga szólal meg (...), a 
harmadiknál viszont az utánzott személyek tevékenykednek és cselekednek." 
Arisztotelész elméletében, a fentiekből következően, az ábrázolt tárgy és az 
ábrázolásmód különbözőségeinek révén a következő műfajokat különböztethetjük 
meg: tragédia, komédia, eposz és paródia, aszerint, hogy "magasabb rendű" 
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vagy "alacsonyabb rendű tárgyat az elbeszélés vagy a drámai dialógus eszkö-
zével ábrázol a költő. Az ábrázolt tárgy és az ábrázolásmód közti különbség-
tétel Platón elméletében is megtalálható (vö. az Állam, III. könyv); az áb-
rázolásmódot illetően három változatot különít el: a mimesist mint tiszta 
imitációt, amely a drámai mű jellegzetes ábrázolásmódja; a diegezist mint 
tiszta narratív (dialógus nélküli) formát, és a kettő együttes, kevert elő-
fordulását, amely az eposz sajátos ábrázolásmódja. 

A műfajok elkülönítéséhez szolgáló fenti két szempont kapcsán későbbi 
gondolkodóknál eltéréseket tapasztalunk aszerint, hogy ki melyiket ítéli 
fontosabbnak. A. W. Schlegel például dráma és elbeszélés kapcsán az ábrázolt 
tárgy azonosságát s az ábrázolásmód különbözőségét emeli ki; ezzel ez utóbbi 
fontosságát hangsúlyozván: "A dráma költője, az epikushoz hasonlóan szintén 
külső eseményeket állít ugyan elénk, de valóságosként és jelen idejűként." 

Hegelnél dráma és eposz megkülönböztetésének alapja elsődlegesen az áb-
rázolt tárgy különbözősége: "(...) a dráma lényegi meghatározója a belső 
akarat, az amit ez az akarat követel, ez az örök alapja minden cselekvésnek. 
A tetteket a drámában láthatóan teljességgel a jellem és célja szabják meg. 
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(...) Ezért, bár a drámában hatnak a külső körülmények is, mégis csupán az-
által jutnak érvényre, amivé a kedély és az akarat teszi őket. (...) Az 
eposzban viszont a körülmények és a külső véletlenek ugyanúgy érvényesülnek, 
mint a szubjektív akarat, s amit az ember véghez visz, az külső történetként 
megy végbe előttünk, olyannyira, hogy az emberi tetteket itt a körülmények 
határozzák meg és hozzák létre. 

J. Petersen felfogásában az összehasonlítás mindkét szempontja egyaránt 
fontos: "Az eposz valamely cselekmény monologizált formában való elbeszélé-
se; a dráma egy cselekmény dialogizált formában való reprezentációja. A köz-
tük lévő relációkat egy háromszög segítségével lehet ábrázolni, melynek csú-
csait egy-egy alapvető műfaj foglalja el a maga sajátos jellemzőivel; az ol-
dalak pedig az egyes műfajokban meglévő közös vonásokat mutatják meg: líra 
és dráma között a reprezentáció, azaz a gondolatok vagy érzelmek direkt ki-
fejezése vagy a költő, vagy a személyek által; líra és eposz között a mono-
lóg; eposz és dráma között a cselekmény."^ G. Genette némiképp tartózkodás-
sal fogadja Petersen felosztását, mivel megkülönböztető jegyként a tematikus 
ismérvet is említi, holott Genette szerint a műfajok elkülönítésének alapját 
elsősorban az ábrázolásmód különbségeiben kell keresnünk. Ezért is írja Ge-
nette, igaz, a lírára való utalás nélkül, hogy tartalmi-tematikus jegy nem 
lehet az elhatárolás ismérve az egyes műfajok esetében: "Valójában nincsen 
"narratív tartalom"; cselekmény- vagy eseményláncolatok vannak, amelyek al-
kalmasak arra, hogy bármilyen módon kerüljenek ábrázolásra (...) és csak 
azért minősítjük őket "narratívnak", mert narratív ábrázolásban találkozunk 
velük."® 

A következőkben azt tekintjük át, hogyan határozza meg a műfajelmélet 
konkrétan az egyes műfajok által ábrázolt tárgy és az ábrázolásmód sajátos-
ságait. 

A TÖRTÉNET FOGALMA 

Már említettük, s ez a fent idézett megállapításokból is kitűnik, hogy a 
drámában és az elbeszélésben közös vonás az, hogy mindkettő történetet ábrá-
zol, egyben ez a sajátosság határolja el őket legélesebben a lírától. 

Az ábrázolt történet fogalmának egy általánosabb, elméleti meghatározása 
a XX. századi narratológiai elméletekben úgy történik, hogy — figyelembe vé-
ve a klasszikus hagyományokon alapuló megkülönböztetést az ábrázolt tárgy és 
az ábrázolásmód között — megkülönböztetik az elbeszélt történetet az elbe-
szélés módjától; az orosz formalisták (Sklovszkij, Tomasevszkij) "fable-
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sujet" differenciálása az elbeszélt események és azok szövegbeli közlése 
közti különbségtételt mutatja; később Todorovnál ugyanezzel a fogalompárral 
találkozunk. Benveniste az "histoire-discours", Bremond a "récit raconté-
récit racontant" elnevezéseket használja, ugyanazon jelenség leírására. Ge-
nette egy harmadik fogalommal bővíti a történet és a történetelbeszélés mint 
két különböző aspektus együttesét: "...ma általánosan elfogadott, hogy meg-
különböztetjük a történetet (az elbeszélt események együttese), az elbeszé-
lést (az a szóbeli vagy írott szöveg, amely elbeszéli őket) és a narrációt 
(az a valóságos vagy fiktív aktus, amely létrehozza a szöveget, tehát maga 
az elbeszélői tevékenység). (...) az igazi összefüggés (a fenti elemek kö-
zött) valahogyan így valósulna meg: 

történet 
narráció ^ 

elbeszélés 

Az elbeszélői tevékenység egyszerre hozza létre az egymástól egyébként tel-
9 

jességgel elválaszthatatlan történetet és elbeszélést." (Kiem. — a szerző.) 
Bár a fenti terminusok az elbeszélő szöveg meghatározásának egyes, lé-

nyegileg hasonló változatait mutatják, a történet és annak közlés- vagy áb-
rázolásmódja nem csupán a narratív szövegek, hanem a drámai szövegek vizsgá-
latában is a szöveg két alapvető aspektusát jelentik. 

A történetre magára vonatkozóan is számos megállapítást tehetünk és tet-
tek is már korábban a műfajelméleti problémákkal foglalkozó gondolkodók. Köz-
ismert, hogy már Arisztotelész a dráma, pontosabban a tragédia legfőbb alko-
tóelemének a történetet tartotta. Megfogalmazásában: "Legfontosabb (...) a 
tettek összekapcsolása, mert a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az 
élet utánzása. (...) A cselekedetek utánzása a történet, történetnek itt a 
cselekmények összekapcsolódását nevezem, jellemnek azt, aminek alapján meg-
határozzuk a cselekvők jellegét. (...) A cselekedetek — vagyis a történet — 
a tragédia célja, a cél pedig minden közt a legfontosabb. Cselekmény nélkül 
nem is léteznék tragédia, de jellemek nélkül még lehetne."10 Arisztotelész 
a történet funkcióját elsősorban a tragédia kapcsán hangsúlyozza. Schiller 
megállapítja, hogy mind a dráma, mind az epika cselekményt (történetet) áb-
rázol, csak más-más eszközökkel: "Mind az epikus, mind a drámaíró bizonyos 
cselekményt ábrázol, csakhogy az utóbbinak az maga a célja, míg az előbbinek 
csak eszköze valamely abszolút esztétikai cél szolgálatában. Ebből az alap-
elvből teljesen megmagyarázható, hogy miért kell a tragikai költőnek gyorsab-
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ban és egyenesebben előrehaladnia, s miért találja meg jobban számítását az 
epikus, ha habozva halad.""'''" 

A drámabeli és az epikai történet kapcsán Hegel fogalmi megkülönböztetés-
sel él, a dráma szerinte cselekményt ábrázol, az epika viszont eseményt, ez 
utóbbi a cselekmény epikai formában történő elbeszélése: "...különbséget te-
szünk a puszta történés és az olyan meghatározott cselekmény között, amely 
epikailag elbeszélve eseményformát ölt. Puszta történésnek nevezhetjük min-
den emberi ténykedés külső alakját és valóságát, amely nem feltétlenül rejti 
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magában egy különös cél megvalósítását..." (Kiem. — a szerző.) 

A. W. Schlegel idekapcsolódó gondolataiban nagyon fontosnak látom a vál-
tozás fogalmának használatát, amely szerinte a drámai történet alapvető moz-
zanata. "Ha a személyek egymással ellentétes gondolatoknak és érzéseknek ad-
nak hangot, ámde anélkül, hogy ez változást okozna beszélgetőpartnerük meg-
győződésében, ha végül mindketten ugyanabban a lelkiállapotban maradnak, 
mint a beszélgetés kezdetén, akkor a párbeszéd tartalmilag figyelemre méltó 
lehet ugyan, de nem kelti fel az érdeklődést, mint a dráma. 

A történet összetevői mindig az akció maga, s az azt végrehajtó szemé-
lyek, e két összetevő fontosságának hangsúlyozása eltérő a különböző elméle-
tekben. Mint látjuk, Arisztotelésznél vagy Hegelnél döntő a cselekmény, Henry 
James viszont az elbeszélő szövegben a jellemek dominanciáját emeli ki, aho-
gyan Todorov magyarázza: "Két általános gondolat szűrhető le (James állítá-
saiból). Az első az elbeszélés alkotórészeinek: személyeknek és cselekmény-
nek eltéphetetlen viszonyára vonatkozik. Nincs személy cselekményen kívül, 
sem személytől független cselekmény. De meglepő módon feltűnik egy második 
gondolat is (...): bár a kettő egymástól elválaszthatatlan, az egyik mégis 
fontosabb, mint a másik: a személy. (...) Minden elbeszélés karakterek leí-
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rása." Ismét egy pillantást vetve a XX. századi narratológiai elméletekre, 
cselekmény és azt végrehajtó személy kapcsolatát, valamint ezen alapvető 
fontosságú narratív elemek meghatározását illetően, elsőként a már klasszi-
kussá vált proppi felfogást említhetjük, amely szerint az elbeszélt történet 
legfontosabb egysége a funkció, amelyet adott esemény a történet folyamatá-
ban betölt. Propp felfogásában a funkció független a személytől, ez utóbbi-
nak Propp nem is tulajdonít különösebb jelentőséget. Bremond például az ún. 
"szerepek" fontosságát hangsúlyozza, ezeket tartja elsődlegesnek az esemé-
nyekhez viszonyítva: "...az elbeszélés struktúráját nem cselekvés-szekvencia, 
hanem szerepek elrendeződése határozza meg.""'"'' 

Greimas a narratív szövegben immanens szintnek nevezi azt a mélystruktú-
rát, amely az egész elbeszélő szöveg felépítését döntően meghatározza. Ezt a 
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szintet vizsgálva, a történet szerkezetét illetően olyan ún. "konstitucioná-
lis modellt" állít fel, amely absztrakt logikai természetű, s amely minden 
történet alapvető modelljéül szolgálhat, amennyiben alapvető logikai relá-
ciók segítségével definiál változástípusokat. A személy vonatkozásában Grei-
mas szintén elvonatkoztat a konkrét, antropomorf személyiségfogalomtól, s 
ehelyett aktánsokról, illetve aktáns-modellról beszél; az aktáns-modell ele-
meit aszerint határozva meg, hogy a történetben az egyes aktánsok milyen 
funkciókat töltenek be. 

Eddig a történet kapcsán a történetet alkotó eseménysor és az azt végre-
hajtó személyek néhány meghatározását tekintettük át, s azt mondhatjuk, hogy 
a fenti megállapítások java részét (bár egyesek a dráma kapcsán, mások az 
elbeszélő szöveg kapcsán fogalmazódtak meg) mindkét történetet ábrázoló szö-
vegtípusra egyaránt érvényesnek tekinthetjük, hiszen, mint hangsúlyoztuk, 
mindkét szövegtípus történetet ábrázol, így eseménysorokat és személyeket is. 

Milyen ismertetőjegyei vannak a történetnek, mennyiben tér el a drámában 
ábrázolt történet az elbeszélő szövegétől? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban is 
számos igen fontos megállapítást találunk a már idézett klasszikus szerzők-
nél. Ezt a problémát fölvetni már csak azért is lényeges, mivel számos, már 
szintén említett kortárs szerző felfogásában (pl. Genette, Ricoeur) a két 
szövegtípus különbsége elsősorban az ábrázolásmód eltérésében rejlik, nem 
pedig az ábrázolt tárgy eltérésében. 

Arisztotelészt idézzük újra: "A tragédia tehát komoly, befejezett és meg-
határozott terjedelmű cselekmény utánzása (...) a szereplők cselekedeteivel. 
(...) Megállapíthatjuk, hogy a tragédia befejezett és teljes cselekmény után-
zata, amelynek meghatározott terjedelme van. Mert van olyasmi is, ami teljes, 
de egyáltalán nincs meghatározott terjedelme." A teljesség kritériuma: a 
kezdet, a közép és a vég megléte. Arisztotelész megállapításai a történet 
struktúrájára vonatkoznak, fontos az idézet második felében a szembeállítás 
meghatározott és nem meghatározott terjedelem között, amely a tragédia—epika 
szembeállítását tartalmazza. Mit jelent a korlátozott terjedelem? "A tragé-
dia keretében ugyanis nem fér el több egyszerre történő cselekmény utánzása, 
csak az az egy, amelyet a színpadon-a színészek előadnak, az eposzban vi-
szont — mivel elbeszélés — sok dolgot lehet egyszerre véghez v i n n i . A 
cselekmény szerkezetével kapcsolatban írja még Arisztotelész: "Ennek azonban 
(a felismerésnek és a fordulatnak) magából a cselekmény szerkezetéből kell 
létrejönnie úgy, hogy az előzményekből a szükségszerűnek vagy valószínűség-
nek megfelelően következzék be. Nagy különbség ugyanis, ha valamilyen ese-
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mény valaminek a következtében vagy egyszerűen valami után történik." Az 
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idézett gondolatok a tragédia cselekményének logikai strukturáltságára mu-
tatnak rá. 

Szintén a drámai cselekmény, történet logikai megszerkesztettségére vi-
lágít rá Hegel, hangsúlyozván, hogy a drámában a cselekmény egyes részei kö-
zött szorosabb összefüggés van, mint az epikában, ahol is sokkal nagyobb az 
egyes részek önállósága: "A drámai történet, szemben az eposszal, szigorúbb 
belső összefogottságot igényel. Jellemük (a drámai személyeké), céljuk el-
lentétei olyan szorosan egymáshoz láncolják őket, hogy éppen ez az egyéni 
vonatkozás lesz drámai létezésük alapjává. Ebből az egész mű szigorúbb zárt-
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ságának szükségszerűsége is következik." Hasonló gondolatot találunk A. W. 
Schlegelnél is: "Azáltal, hogy mindent leválaszt, ami nem a dolog lényegéhez 
tartozik, mindent, ami a valóságban a lényeges cselekvések előrehaladásának 
útjában álló napi szükséglet és kicsinyes tevés-vevés — a költő művészete 
sok olyan dolgot össze tud sűríteni, ami figyelmet és várakozást kelt. Ily 
módon a költő az élet sűrített képét mutatja fel nekünk, az emberi létezés 
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mozgalmasságának és előrehaladásának kivonatát. 

A drámai cselekmény logikailag szigorúan megszerkesztett cselekmény, er-
re kivétel nélkül minden idézett klasszikus szerző rámutat. Szinte valameny-
nyiüknél közös az a gondolat is, hogy miben látják e logikailag strukturált 
cselekménynek a motiválóját: Arisztotelész is, Hegel is, Lessing is beszél a 
drámai cselekmény célirányosságáról, nevezetesen: a drámabeli személyek cse-
lekvéseinek meghatározott végcélja van, ami egyfelől a cselekmény szigorúbb 
strukturáltságához, másfelől a kollízió, az összeütközés tényének kialakulá-
sához vezet. Ezzel szemben az epikában a történet, a cselekmény szerkezete 
más, lazább, nagyobb szerep jut a részek önállóságának, nem érhető tetten az 
a fajta célirányosság, mint a drámai cselekményben: "...az epikai költemény 

21 
egyik fő jellemvonása részeinek önállósága" — írja Schiller Goethével való 
levelezésében. S Goethe válasza: "Az epikusnak meg sem engedném az expozíci-
ót, legalábbis olyan értelemben nem, mint a drámaírónak. Mivel nem terel 
bennünket annyira a végkifejlődés felé, mint emez, a kezdet és a vég rangjá-
ban és jelentőségében sokkal inkább megközelíti egymást, az expozíciónak pe-
dig nem azért kell érdeklődést keltenie, mert valamire vezet, hanem mert ön-
magában is valami. Úgy vélem, a drámai költővel e tekintetben elnézónek kell 
lennünk. (...) Ő az okság, az epikus pedig az önállóság kategóriája alá ren-
delt: amíg ott megállhat valami más, valaminek az okaként, emitt mindennek 

22 
önmagáért kell érvényre jutnia. 

Hegel véleménye az epikai történetről: "Totális és mégis teljesen egyé-
nien összefogott világ ez, nyugodtan kell előrehaladnia a maga költői megfor-369 



málása során, nem kell — miként ez a gyakorlati életben és a drámában törté-
nik — célok és eredmények felé törnie, elmélyedhetünk tehát az eseménysor 
képeiben, élvezhetjük részletességüket. (...) Az epikai költemény terjengős, 
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a részek viszonylagosan önállóak, a szövedék egésze laza..." 

A klasszikus szerzőktől vett idézetek azt szerették volna illusztrálni, 
hogy valamennyien hangsúlyozták azt a különbséget, amely drámai és elbeszélő 
szöveg között abból a szempontból figyelhető meg, ami a történet szerkezetét 
és e megszerkesztettség motiváltságát illeti. A kauzalitás mint motiváló té-
nyező, logikai rendezőelv szerintük elsősorban a dráma cselekményét jellem-
zi, kétségtelen viszont, hogy az elbeszélő szöveg történetstruktúráját moti-
váló tényezőkről már kevesebbet mondanak. A mai kutatók viszont az elbeszélő 
szövegek története, cselekménye kapcsán is a logikai rendezőelv szerepét 
hangsúlyozzák. Lényegében ezt láthatjuk Greimas említett narratív modelljé-
ben, hasonlót fogalmaz meg Todorov is: "Az elbeszélés előrehaladásának olyan 
felfogásából kellene kiindulni, (...) amikor is az (az elbeszélés) az oksági 
összefüggés törvényének engedelmeskedik. Ebben az esetben az elbeszélés min-
den pillanatát egy egyszerű propozícióval ábrázolhatnánk, amely következmé-
nyes vagy következésszerű kapcsolatba kerül a megelőző, illetve utána követ-
kező propozíciókkal."^ 

A történetre vonatkozó megállapítások áttekintésének befejezéseként még 
egy jellemző eltérést említenék, drámai és elbeszélő szöveg között, ez pedig 
a történet egyszerűségének, illetve bonyolultságának kérdése. Ez a kérdés 
szorosan kapcsolódik a történet logikai konstrukciójának problémájához: az a 
történettípus, amely logikailag a szükségszerűség, ok-okozatiság meghatározó 
elvére épül, nem tűri az epizódokkal való zsúfoltságot, ebben az értelemben 
egyszerű. Ilyennek kell lennie a tragédiabeli történetnek is, mondja Arisz-
totelész: "Az egyszerű történetek és cselekmények közt legrosszabbak azok, 
amelyek epizódokkal vannak zsúfolva. Epizódokkal zsúfoltnak nevezem azt a 
történetet, amelyben az egymás utáni epizódok nem a valószínűség és nem a 
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szükségszerűség alapján következnek be." Az epikus szöveg sajátja viszont 
pontosan a bonyolultság, amely részint az epizódok sokaságából, részint a 
többszálú cselekményből fakad. Ezért is óv Arisztotelész attól, hogy az egyes 
szövegtípusokra jellemző történettípusokat az író összekeverje: "Arról sem 
szabad elfeledkezni, hogy epikus alkotást nem szabad tragédiának feldolgoz-

26 ni; epikusnak itt a többszörös cselekményt nevezem." 
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AZ IDÖ FOGALMA 

Mielőtt bármit is mondanánk az idő szerepéről, melyet a drámai és elbe-
szélő szövegben betölt, Tomasevszkij rendkívül fontos megállapítását hadd 
idézzük, mint olyan gondolatot, amely igen frappánsan világítja meg azt az 
aspektust, amely szerint egyáltalán megközelítenünk kell az idő problémáját 
a kérdéses szövegtípusokban: "...hangsúlyozni kell, hogy a fabula nemcsak az 
idő, hanem a kauzalitás jelzését is megkívánja. (...) Minél gyöngébb az ok-
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okozati összefüggés, annál nagyobb fontosságot kap az időbeli összefüggés." 
Tomasevszkij gondolata azt mutatja meg, hogy az elbeszélt történet szerkeze-
tét két alapvető motiváló tényező határozza meg, az egyik logikai, melyről 
az előzőekben már szó esett, a másik pedig az idő. Ez természetes, hiszen a 
történet, amelyről korábban azt mondtuk, hogy olyan cselekmény, eseménysor, 
amelyet adott személyek hajtanak végre vagy azokkal történik, időben és tér-
ben meghatározott, e két tényező közül kétségtelen az első, az idő az, amely-
nek sokkal nagyobb érdeklődést szenteltek és szentelnek ma is a kutatók, 
nyilván, mert ez a meghatározóbb. Szegedy-Maszák Mihály írja tér—idő kérdé-
se kapcsán: "Bizonyos fenntartásokkal azt állíthatjuk, hogy az irodalmi el-
beszélés időben lejátszódó művészi forma, az ilyen szövegen belüli és kívüli 
idő között szorosabb az összefüggés, mint a szövegen belüli és kívüli tér 
között. Beszélhetünk ugyan az íráskép, az olvasás, a történet és az elbeszé-
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lés teréről, de mindegyik az idő függvénye." 

Irodalmi műveket vizsgálva, az idő kérdését három szempontból célszerű 
fölvetni, különbséget téve az ábrázolt vagy elbeszélt idő, az ábrázoló vagy 
elbeszélő idő és a mű befogadásához szükséges idő között. A második szempont 
már az ábrázolásmód kérdéséhez kapcsolódik, amellyel önálló gondolatként 
foglalkozunk majd, mivel az eddigiekben, a történet fogalmának tárgyalásától 
kezdve evidensen az egyes szövegtípusokban ábrázolt tárgy kérdését érintet-
tük. így, még mindig ehhez a témakörhöz kapcsolódva, tekintsük most át az áb-
rázolt idő néhány sajátosságát. 

Szinte műfajelméleti tradícióvá vált, hogy a három fő műnemhez a három 
alapvető idősíkot kapcsoljuk: lírához a jelent, drámához a jövőt, epikához a 

29 
multat. Hogy ez mennyire helytálló, erősen vitathatjuk, de kétségtelenül 
felhívja a figyelmet arra, hogy az ábrázolt idő problémája milyen fontos mű-
fa jelméleti szempontból is. Nem volna célszerű jelen dolgozat keretei között 
az idő filozófiai megközelítésének problémájával foglalkozni, ezért nem szo-
rosan irodalomelméleti megjegyzéseket csak ott idézek, ahol múlhatatlanul 
szükséges. 
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Bevezetőképpen két szemléletes állásfoglalást említenék. Az első Ri-
coeuré: "...az időbeliség nem fejezhető ki közvetlenül fenomenológiai szö-
vegben, hanem az indirekt narratív szöveg közvetítését igényli. (...) Munka-
hipotézisünk szerint így az elbeszélést az idő megőrzőjének tekintjük, a-
mennyiben elgondolt idő nem létezik, csak elbeszélt." 11 A másik állásfogla-
lás indirekt a Ricoeuréhez képest: Arisztotelész Poétikájában egyetlen hosz-
szadalmasan kifejtett gondolatot sem találunk az időre vonatkozóan. A tragé-
dia kapcsán alig néhányszor említi az idő fogalmát, az elbeszélő szöveggel 
kapcsolatosan is csak két esetben, de akkor is inkább csak utalásszerűén: az 
elbeszélőnek nem kell egy egész korszakot ábrázolnia, mint a történetíró te-
szi; s a cselekmény elemei között nem annyira az időbeni folytonosság, mint 
inkább közös cél teremti meg az összefüggést, az egységet. Az idő kérdésével 
Arisztotelész a Fizikában foglalkozik behatóan, s bizonyos megjegyzések, me-
lyeket ott tett, feltétlenül lényegesek az irodalmi művekre való vonatkoz-
tathatóság szempontjából is. Ezek szerint Arisztotelész az idő és a mozgás 
fogalmait egymástól elválaszthatatlannak tartja: "Teljes egységben érzékel-
jük a mozgást és az időt. (...) Amikor észrevesszük, hogy eltelt egy bizo-
nyos idő, azt is észrevesszük, hogy azzal együtt bizonyos mozgás is leját-
szódott. (...) Mivel pontosan ez az idő: egymás után következő mozgások szá-
ma.""51 Arisztotelész ezt a megállapítást nem az irodalmi szövegben ábrázolt 
idő kapcsán teszi, hanem — Ricoeur szóhasználatával — az objektív idő kap-
csán, amely mintegy az embertől függetlenül létezik. Úgy gondolom azonban, 
hogy a fenti gondolat érvényes lehet az irodalmi szövegben ábrázolt időre 
is, hiszen azok a szövegtípusok, amelyek történetet ábrázolnak, szükségsze-
rűen ábrázolják az időt is, mivel a történet, az eseménysor mindig magában 
foglalja a mozgást, változást is. Mármost kérdés, hogy mennyiben azonos vagy 
eltérő az elbeszélő szövegben és a drámában ábrázolt idő. Érdekes, hogy Ri-
coeur elméletében ilyenfajta különbségtétellel nem találkozunk, ez azzal is 
magyarázható, hogy nála — mint utaltunk rá — a dráma csak egy változata az 
elbeszélésnek, így б elsősorban nem az eltéréseket kutatja, hanem azokat az 
általános érvényű jellegzetességeket, amelyek általában az elbeszélő szöveg-
re érvényesek. így Ricoeur, mint előző idézett gondolatában is láthattuk, 
mindenfajta elbeszélő szöveg (beleértve a drámát is) kapcsán az időbeliség, 
az időábrázolás tényét mint alapvető fontosságút emeli ki: "Bármely elbeszé-
lő műben ábrázolt világ mindig időben létező világ. (...) Az idő annyiban 
válik emberi idővé, amennyiben az elbeszélés módszerével jut kifejezésre; 
ugyanakkor az elbeszélés is annyiban lesz jelentéses, amennyiben az időre 

32 vonatkozó tapasztalat jellemzőit mutatja meg." 
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Az elbeszélt idő kapcsán két lényeges mozzanatot említ Ricoeur. Az egyik 
az ábrázolt időre mint fiktív időre vonatkozik. "Az irreális személyek az idő 
irreális megtapasztalását hajtják végre. Irreális abban az értelemben, hogy 
ennek a tapasztalatnak az időjegyei nem kívánják meg, hogy a kronológiai idő 
által megszabott egyetlen tér—idő hálóban legyenek összekapcsolva. Ily mó-
don, az eposztól a regényig, a klasszikus és modern tragédián, valamint ko-
médián át, a fiktív elbeszélés ideje felszabadul az egyetemes időre való vo-
natkoztatás kényszerei alól.""53 Az ábrázolt idő akronologikus jellege első-
sorban a XX. századi elbeszélő irodalomban szembetűnő. Ricoeur második meg-
állapítása az ábrázolt idővel kapcsolatosan összefügg azzal, amit szövegtí-
pusok és idősíkok összekapcsolásáról mondtunk. Ő is azt vallja, hogy az el-
beszélő szövegben ábrázolt idő mindenképpen múlt idő, mivel az ábrázolt ese-
mények korábban történtek ahhoz a pillanathoz képest, amikor adott narrátor 
azokat elbeszéli. "Eszerint a feltevés szerint, az elbeszélő szövegben el-
mondott események múltbeli tények az elbeszélő számára, akit jelen esetben 
azonosíthatunk a feltételezett szerzővel, tehát a valóságos szerző fiktív, 

34 
átváltoztatott személyével." Az elbeszélt, múlt idejű események minőségü-
ket tekintve "kvázi-múlt" értékűek, ebben különböznek a valóságos múlt idejű 
eseményektől. "Az elbeszélő kvázi-múlt ideje tehát teljességgel különbözik a 
történeti tudat múlt idejétől. Ez a kvázi-múlt, ellenkezőleg, a lehetséges-
sel azonos, abban az értelemben, hogy olyasmit foglal magában, ami megtörtén-
hetne."35 

Visszakanyarodva azokhoz az állásfoglalásokhoz, amelyek élesebben tesz-
nek különbséget drámai és elbeszélő szöveg között, azt látjuk, hogy az idő-
ábrázolás tényét elsősorban az elbeszélő szöveg (eposz, regény stb.) vonat-
kozásában hangsúlyozzák, míg a dráma kapcsán —kötődve az arisztotelészi ha-
gyományhoz — ez a kérdés egészen másfajta megvilágítást nyer. Ungvári Tamás 
interpretációjában idézzük Förster megállapításait a regényidővel kapcsola-
tosan: "A regény időfolyamban elrendezett események elbeszélése. (...) A re-
gényíró számára lehetetlen, hogy regényének szerkezetében megtagadja az időt, 
hiszen bármily lazán is, de bele kell kapcsolódnia cselekményének szálába."36 

Szintén Ungvári, Hegel és Schiller ide kapcsolódó gondolatait összegezvén 
írja: "A részletek önállósága azt jelenti, hogy az elbeszélés cselekményében 
diszkrét tartam jut az epizódoknak — s e tartam révén tartalom is. Az epi-
zódoknak önálló idejük van. (...) Az epikában a tragédiával szemben megszü-
letik a részletek önálló tere — a színhely változatossága, valamint az egyes 
cselekményrészek 'saját' ideje."37 Első közelítésre ezekből a megjegyzések-
ből az tűnik ki, hogy az elbeszélő szövegben az idő ábrázolásának nagyobb 
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szerep jut, az ábrázolt idő "bonyolultabb", alkalmasint többsíkú, tartamában 
is jelentékeny. Ezzel szemben a drámában az idő valamiképpen "háttérbe szo-
rul". Lessing írja: "...azért.jóformán nem tehettek más (a drámaírók), mint 
hogy a színhelyet egy és ugyanazon helyre és az időt egy és ugyanazon napra 
korlátozzák. (...) ez a kényszer alkalmat adott nekik magának a cselekmény-
nek egyszerűsítésére, minden fölösleges elem gondos leválasztására, hogy így 
a cselekmény, visszavezetve leglényegesebb alkatrészeire, eszményi cselek-
mény lett, és abban a formában alakult ki a legszerencsésebben, amely a tér 

38 
és az idő körülményeinek legkisebb hozzátételét követelte meg." (Kiem. tő-
lem — M. J.) Itt emlékeztethetünk Tomasevszkij idézett gondolatára, aki a 
történetben kauzalitás és idő funkciója között ellentétes irányt látott, s a 
probléma tárgyalásának részletes formájától most eltekintve jelen gondolat-
mehetet zárjuk azzal az észrevétellel, hogy az ábrázolt idő a drámai szöveg-
ben sokkal korlátozottabb, mint az elbeszélő szövegben, az idő folyamatának 
ábrázolása az első szövegtípusban lényegesen redukáltabb, mint a másodikban. 

A KÖZLÉSMÓD FOGALMA 

Az idővel kapcsolatos kérdések másik aspektusa az elbeszélő vagy ábrázo-
ló időé. Ezzel a problémával egyben elérkezünk a közlésmód gondolatköréhez, 
ezért a továbbiakban ezt a kérdést tekintjük át. 

Az elbeszélő vagy ábrázoló idő elemzése értelemszerűen mindig az ábrá-
zolt idővel való kapcsolatában nyer jogosultságot, s az idő eme két aspektu-
sa közti összefüggés ismét fölvethet számunkra szövegtípusok közti hasonló-
ságokat és eltéréseket. Mielőtt ezt a kérdést közelebbről érintenénk, szük-
séges — az idő problémájától függetlenül is — fölvetni néhány gondolatot a 
drámai és az elbeszélő szövegbeli közlésmód különbségeit illetően. Erre vo-
natkozóan dolgozatunk kezdetén felidéztünk már néhány gondolatot, annak kap-
csán, hogy a szövegtípusok elkülönítésének egyik alapja az ábrázolásmódbeli 
különbségekben rejlik. 

Az ábrázolásmód fogalma alatt legáltalánosabban azt értjük, hogy a szö-
vegben foglaltak — drámai és elbeszélő szöveg esetében elsősorban a törté-
net hogyan, milyen eszközökkel jut kifejezésre; másképpen fogalmazva, a szö-
veg alkotója milyen módon ábrázol adott történetet. Első pillantásra is eb-
ből a szempontból a legkézenfekvőbb az eltérés dráma és elbeszélő szöveg kö-
zött, hiszen ez utóbbiban szükségszerűen mindig jelen van a narrátor mint 
történetelbeszélő, az előbbiben viszont a szereplők vagy személyek dialógu-
sai révén, azon keresztül jut kifejezésre a történet. Nyilvánvaló, hogy e 
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lényegi eltérés eredetét történeti szempontból olyan műfaji szabályokban, 
még pontosabban a szöveg rendeltetésében, céljában, funkciójában kell keres-
nünk, melyek egyben a műfaji követelményeket is meghatározzák. Világosan ki-
tűnik ebben a problémafölvetésben az irodalmi szöveg kommunikatív funkciója, 
az, hogy milyen befogadó közegnek, milyen üzenetközvetítés céljára jön létre 
egy irodalmi szöveg, olyan "teremtő elv", amely egészében meghatározza a 
szöveget magát. Nagyon egyértelműen fogalmazza meg ezt a jelenséget A. W. 
Schlegel a drámai ábrázolásmóddal kapcsolatban: "A feladat az, hogy egy ösz-
szegyűlt tömegre hassunk, érdeklődését, részvétét felkeltsük. A költő fela-
data tehát részben megegyezik a népszónokéval. Mivel éri el ugyanis ez utób-
bi célját? Világos, gyors és nyomatékos beszéddel. Mindent gondosan kerülnie 
kell, ami meghaladja a türelem és a felfogóképesség szokásos mértékét. (...) 
Nyilvánvaló, hogy a drámai költészet formájában, vagyis abban, hogy egy cse-
lekményt párbeszédes formában képzelünk el, minden elbeszélés nélkül, benne 
rejlik a színház követelménye mint ennek szükségszerű kiegészítése."^ 

Korábban már említettük Platón hármas felosztását az ábrázolásmód válto-
zatait illetően: mimesis (dráma); diegezis (tiszta narráció); valamint a ket-
tő keveredése. Genette ezt a platóni felosztást alapul véve írja az általa 
két alapvetőnek tartott ábrázolásmódról: "...megmutatást tettetni, ez annyi, 
mint hallgatást tettetni, és így végső soron a mimetikus és a diegetikus el-
lentétét a következő formulával lehetne jelölni: információ + informátor = C, 
ami azt implikálja, hogy az információ mennyisége és az informátor jelenléte 
fordított arányban állnak egymással; a mimézist az információ maximuma és az 
informátor minimuma jellemzi; a diegezist pedig pont a fordítottja."^ (Kiem. 
— a szerző.) Genette azt is hangsúlyozza, hogy valódi imitációnak csak a 
dráma tekinthető; az elbeszélő szöveg csak az "imitáció illúziója", mivel 
ebben a nyelv az egyetlen jelrendszer, "...ellentétben a drámai reprezentá-
cióval, semmilyen elbeszélés nem tudja "megmutatni" vagy "imitálni" azt a 
történetet, amelyet elbeszél. Csupán részletező, pontos, "élő" módon tudja 
elbeszélni a történetet s ezáltal többé-kevésbé a mimézis illúzióját kelte-
ni, s ez az illúzió lehet az egyetlen narratív mimézis, annál az egyetlen és 
alapvető oknál fogva, hogy az elbeszélés, akár szóbeli, akár írásbeli nyelvi 
tény, és a nyelv jelent imitálás nélkül." (Kiem. — a szerző.) Ezzel az 
idézettel csak utalni szerettem volna arra a szintén közismert tényre, hogy 
a drámában, amennyiben az írott szöveg színpadi megvalósulásával is számot 
vetünk, akkor tekintetbe kell venni, hogy az előadott dráma a jelrendszerek 
szempontjából polifon, összetett mű, hiszen a nyelven kívül egy sor, nem 
nyelvi jelrendszer is szerepet kap benne, a gesztusok, a tárgyak, különböző 
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látvány- és hangeffektusok, s ezek mind önálló jelrendszert alkotnak. A nem 
nyelvi jelrendszerbe tartozó jelek jelezési mechanizmusa is más, mint a nyel-
vé, mivel ez utóbbi jelei nagyrészt szimbólumok, míg az előzőek lehetnek 
szimbólumok, ikonikus jelek vagy index-jelek is. 

Az ábrázolásmód kérdésével kapcsolatban kell tárgyalnunk az elbeszélő 
vagy ábrázoló idő kérdését is, így most kis kitérő után visszakanyarodunk az 
idő fogalmához, most már összekapcsolva az elbeszélt és az elbeszélő idő két 
különböző aspektusát, utalva, ahol szükséges, a harmadik aspektusra, a befo-
gadói időre is. Jean Ricardou írja a dráma kapcsán: "...egy drámai (dialógu-
sos) jelenetben egyfajta azonosság van a narratív szegmentum és a fiktív 
szegmentum között."4' Eszerint a megállapítás szerint a drámában az ábrázolt 
idő és az ábrázoló idő (s tegyük hozzá, a befogadói idő) azonos, vagy lega-
lábbis nincsen köztük jelentős eltérés. Ez annyit jelent, hogy körülbelül 
azonos időre van szükség adott cselekmény végrehajtásához, ábrázolásához és 
befogadásához. Ezt a megállapítást Genette némiképp módosítja, s б nem a két 
idősík azonosságáról vagy különbözőségéről, hanem az elbeszélt események és 
az elbeszélés ritmusbeli azonosságáról és eltéréséről beszél. "Elméletileg 
valóban beszélhetünk arról a végtelen fokozatosságról, amelyik az abszolút 
sebesség és az abszolút lassúság között van. Az első az ellipszis, ahol az 
elbeszélés nulla szegmentuma felel meg valamely történet-darabnak; a második 
a leíró szünet, amelyben a narratív szöveg valamely szegmentuma nulla diege-
tikus tartamnak felel meg. (...) A négy alapvető narratív mozgás (a további-
akban így nevezem őket) a két szélsőséges eset, amelyről az imént beszéltem 
(az ellipszis és a leíró szünet), továbbá két köztes eset: a jelenet, leg-
gyakrabban dialógus formájú, s amelynek kapcsán már megjegyeztük, hogy ha-
gyományosan fogalmazva az elbeszélés és a történet idejének azonossága jel-
lemzi; (...) valamint a rövid elbeszélés, melyet a mozgás változatossága jel-
lemez, (...) s amely meglehetősen tág teret felölelve magába foglalja az el-
lipszis és a jelenet közti átmeneti lehetőségeket."44 (Kiem. — a szerző.) 

Összegzésképpen azt állapíthatjuk meg, hogy míg a drámai szövegben az 
ábrázoló idő korlátozott, mivel korlátozott a befogadáshoz szükséges idő is, 
addig az elbeszélő szövegben az elbeszélő idő s veié együtt a befogadói idő 
is sokkal szabadabb, kevésbé korlátozott. Ebből eredően, a drámai szövegben 
sokkal kisebb lehetőség nyílik ábrázolt—ábrázoló—befogadó idő aszinkróni-
ájára, míg ugyanez az elbeszélő szövegben végső soron határtalan lehet. 

Ezzel a rövid áttekintéssel néhány kulcskérdést szerettem volna fölvetni, 
olyanokat, amelyek mindenképpen fölmerülnek drámai és elbeszélő szövegek ösz-
szehasonlító vizsgálatában. A műfajelméleti kérdésekkel foglalkozó irodalom-
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ból a teljességet még csak meg sem közelítő szándékkal, szintén csak alapve-
tően fontos gondolatokat igyekeztem kiragadni. Ezeknek a gondolatoknak a 
felidézése azt a célt szolgálta, hogy végső következtetésként s egyben a két 
szövegtípus összehasonlító vizsgálatával foglalkozó tanulmányt bevezetendő 
is levonhassam azt, hogy a két szövegtípus összehasonlítását, különbségek és 
azonosságok keresését feltétlenül két vonatkozásban: az ábrázolt tárgy és az 
ábrázolásmód vonatkozásában keressem. 
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D Á V I D H Á Z I P É T E R 

HÁROM ALAPELV AZ IRODALMI KULTUSZ VIZSGÁLATÁHOZ 

A magyar Shakespeare-kultusz két évszázados történetében csakugyan egy 
világi kultusz lélektanát, szertartásait és nyelvhasználatát vizsgálva fényt 
deríthetünk lappangó vallási ősmintájának áttételes működésére és kulturális 
jelentőségére. Ehhez azonban nemcsak kultusz és kultúra fogalmainak és vi-
szonyának tisztázására van szükség,1 hanem ki kell alakítanunk azokat a mód-
szertani elveket is, amelyek leginkább alkalmasak az irodalmi kultusz sajá-
tos természetének megismerésére. 

Az első és legelemibb ilyen módszerelv éppen azzal függ össze, hogy a 
magyar Shakespeare-kultusz történetében fölfedezhető az irodalmi kultuszkép-
ződés általános érvényű paradigmája: mivel így a körébe tartozó jelenségek 
egységes paradigma összefüggő részeiként értelmezhetők, a hagyományosan je-
lentéktelennek vagy komolytalannak számító megnyilvánulásait sem hanyagol-
hatjuk el, sőt ügyelnünk kell arra, hogy a kultikus jelenségeket pásztázó 
kutatás fénykörén belül minden egyenletes megvilágításban részesüljön. Ezt 
a holisztikus elvet a vallástörténészek és antropológusok többnyire nem tart-
ják tiszteletben; helyette valamely lényegesnek tartott jelenségcsoport tü-
zetes vizsgálatára szorítkozva igyekeznek boldogulni. A vallásban lényege-
sebbnek szokás tartani kutatási tárgyként a doktrínát, mint a rituálé (úgy-
nevezett) külsőségeit és a vallásos tevékenység szervezetileg kevésbé szabá-

2 
lyozott, átmenetileg "liminális" vagy "lirninoid" formáit. A zarándoklat ku-
tatói például ezért támaszkodhattak csak meglepően kevés szakirodalomra, s e 
szemléleti egyoldalúság kiegészítéséül helyesen törekedtek a zarándoklattal 
összefüggő legkülönbözőbb jelenségek teljes rendszerének feltárására.3 Akár 
megfelelnek a vizsgálandó jelenségek a rendszerszerűség szigorúbb követelmé-
nyeinek, akár nem, annyira okvetlenül összefüggnek egymással, hogy érdemes 
legyen az egészhez képest vizsgálni őket. S akárhogy oldja meg egy kutató a 
maga számára a régi dilemmát: már meglévő mítosz köré szerveződik rítusaival 
a kultusz, vagy kultikus szertartások utólagos értelmezéseként alakul ki a 
mítosz, semmiképp sem szabad az ok okozatát másodlagosnak, s ezért kevesebb 
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figyelmet érdemlőnek elkönyvelnie. Ha pedig arra következtet, hogy keletke-
zéstörténeti elsőbbségüket csak konkrét esetenként lehet megállapítani, vagy 
egymást feltételezik, s így a kérdés eleve eldönthetetlen, akkor saját elmé-
leti álláspontja kötelezi átfogó szemléletre. 

E holisztikus módszertani elv mellőzését az angol Shakespeare-kultusszal 
foglalkozó szakirodalom is megsínyli: ettől lesz felemás, azaz hasad két, té-
maválasztásban, tudományos igényességben és értekező stílusban egymással el-
lentétes részre, melyek önmagukban csonkák, egyesülve kiegészülni mégsem 
tudnak. Shakespeare kritikai fogadtatásának feldolgozása komoly tudóshoz 
méltó feladatnak számít, amelyről éppen ezért gondos filológiai apparátussal 
fölszerelt könyveket olvashatunk, ám ezek a kritikai eszmék és irányzatok 
történetére kíváncsiak, s a kritikusok behódolásának folyamatáról többnyire 
csak szándékuktól függetlenül, vagy annak ellenére árulnak el valamit. A 
kritika mint dicsőítő szertartás már csak azért sem jelenhet meg bennük, 
mert ezáltal a kritikatörténet tárgya veszítene súlyából, a tudósi vállalko-
zás pedig méltóságából: az írásbeli kritikán kívüli ünneplés fajtáiról meg 
végképp hallgatnak. Az efféle munkák közül kimagaslik, s a kritika rituális 
szerepét is figyelemmel kíséri R. W. Babcock kritikatörténeti korszak-monog-
ráfiája, 1931-ből, a "Shakespeare-bálványimádás" kezdeteiről (The Genesis of 
Shakespeare Idolatry 1766—1799), mely a késő XVIII. század angol kritikájá-
nak szövegeiben követi nyomon lépésről lépésre a bírálat erőinek meghátrálá-
sát a rajongó magasztalás szelleme elől. A bálványimádás egyéb tüneteire 
azonban ez a mű is legföljebb futó pillantást vet, mert "szigorúan véve nem 
tartoznak az irodalomkritikába", sőt a bálványimádásnak is csak "indirekt" 

4 
megnyilvánulásai az írásbeliekhez képest. Közvetlennek, s a tudósi témava-
lasztás szempontjából elsődlegesnek itt az számít, ami a betűk birodalmában 
történt. 

A szakirodalom másik fele áttekinti ugyan a kultusz nem nyelvi jelensé-
geit, legalábbis nagyrészt és sok másfélével együtt, de témáját nem meri 
eléggé komolyan venni ahhoz, hogy rendező elvet válasszon, s többet adhasson 
színes anekdoták füzérénél. Adatainak pontos lelőhelyét általában nem közli; 
forráskritikai megbízhatóságával szemben is nemegyszer elkél némi kétely. 
Ivor Brown és George Fearon szellemes stílusban gördülő könyve (Amazing Mo-
nument , 1939) alcímének megfelelően A Shakespeare-ipar rövid története akar 
lenni, frappáns megjegyzései között azonban a jobb sorsra érdemes felismeré-
sek is pillanatnyi ötletként lobbannak el, mint villanófények és petárdák, 
tárgya folyamatos megvilágítása helyett. F. E. Halliday címével sokat ígérő 
munkája (The Cult of Shakespeare, 1957) minden fejezetében Shakespeare fo-
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gadtatásának más-más jellegzetes tevékenységi formájával foglalkozik, de meg 
sem próbálja ezeket egységesen értelmezni valamely összefoglaló metafora se-
gítségével, például a címben kínálkozó "kultusz" jegyében. Louis Marder Sha-
kespeare hírnevének történetét ígéri 1963-ban megjelent könyvében (His Exits 
and His Entrances. The Story of Shakespeare's Reputation), melynek több kul-
tusztörténetileg használható anyagú fejezete szintén egy megfelelő központi 
gondolat híján mond sokkal kevesebbet annál, amennyit a szerző (maga is a 
Shakespeare-rel kapcsolatos könyvek, metszetek, medálok és egyéb ritkaságok 
szenvedélyes gyűjtője) mondathatna velük. Mindhárom műre jellemző, ahogy be-
vezetőjében Marder jó előre mentegeti könyve esetleges hiányait: "mindazt, 
amiben Shakespeare neve előfordul, hírnevét növelőnek tekintettem, ezért ha-
tártalan anyag várt feldolgozásra".'5 Az ezekhez hasonló népszerű művek így 
akaratlanul is több átértelmezendő anyagot kínálnak az elvszerűen kultusz-
történeti meditáció számára, mint a szakirodalom aszkétikusabb másik felének 
előkelően tudományos kritikatörténeti monográfiái vagy annotált kritikai szö-
veggyűjteményei, a maguk számára azonban túl sokat és sokfélét markolnak ah-
hoz, hogy belőle legalább valamennyit huzamosabban össze tudjanak fogni. 

Sajátosan kultusztörténeti érdeklődéssel választott egységes rendező elv 
kell ahhoz, hogy a tiszteletadás nyelvi és nem nyelvi kifejezési formáit 
egyazon szertartásrend részeinek tekinthessük, s figyelmünket minden mozza-
natára egyenletesen kiterjeszthessük. Az irodalmi kultusz rendező elvvé vá-
lasztott metaforájának fényében így lesz a normafeladó kritikai kivételezés-
ből és vallásos nyelvezetéből theodicaea, a Stratfordba utazásból zarándok-
lat, a szilánk lefaragásából ereklyetisztelet, a hamisított okmányokból 
apokrif iratok, a drámaíró születésének évfordulójára rendezett többnapos 
ünnepségből rítusokban gazdag kultikus fesztivál, mígnem e holisztikus szem-
lélet jóvoltából körvonalazódik egyébként kivehetetlen összetartozásuk je-
lentése. Ugyanez a rendező elv teszi lehetővé, hogy nem kell mindenáron va-
lamely más szempontú (például történelmi vagy irodalomtörténeti) periodizá-
cióba erőltetnünk vizsgálandó anyagunkat, hanem a magyar Shakespeare-tiszte-
let két évszázadában sajátosan kultusztörténeti korszakokat (egyszersmind 
kultuszlélektani stádiumokat) ismerhetünk fel: 1. a beavatás, 2. a mitizáló-
dás, 3. az intézményesülés, 4. a bálványrombolás, valamint 5. a szekularizá-
ció egymásutánját és egymás mellett élését, melyekből majd szintén sokatmon-
dó jelentést: lélektani, szociológiai és művelődéstörténeti tanulságokat 
lesz módunk kiolvasni. Az ilyen jelentést persze részben maga az irodalmi 
kultusz rendező elvvé kinevezett metaforája és az általa sugallt analógiák 
teremtik, azaz anyagunkat heurisztikus segédeszközeink magukhoz hasonlító 
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beavatkozása is formálja. Ez azonban valamennyire minden rendező elv eseté-
ben kikerülhetetlen, nem teszi az így szerzett ismeretet mindenestül fiktív-
vé, merőben önkényessé vagy tapasztalatilag ellenőrizhetetlenné, sőt éppen 
szemléletformáló segédeszközeink közreműködésének tudatában lehet esélyünk 
arra, hogy a levonható következtetések érvényességi körét tisztázzuk. 

A kultusztörténeti kutatás saját rendező elvének fontosságát szemlélte-
ti, hogy a más szempontokból hozott ítéletek használhatatlanoknak bizonyul-
nak az egyes események és korszakok értékeléséhez. Különösen óvakodnunk kell 
a régtől ismerős, s ezért szinte természetesnek látszó irodalomtörténeti 
korszakbeosztás átvételétől, mert a benne rejlő értékítéletek nemegyszer a 
filológiai tisztánlátást is elhomályosítják. Legalább 1916 óta tudjuk, hogy 
Shakespeare nevét a Szerdahelyi György Alajos előadásaiból kivonatolt latin 
nyelvű Tentamenben (1776) találjuk meg először kinyomtatva magyar szerzőtől, 
s nem Bessenyei György francia nyelvű levelében (1777), mégis szinte minden-
ki Bessenyeinek nyújtja az elsőség pálmáját.^ A téves adat alighanem azért 
is tartja magát oly szívósan, mert egy nagy hagyományú korszakbeosztás örök-
lődése miatt megszoktuk Bessenyeiben látni az újabb magyar irodalom felvilá-
gosodott korszaknyitóját, s ehhez az irodalomtörténeti szerepéhez hajlamo-
sak vagyunk könnyebben társítani a Shakespeare-kultusz úttörőjének képzetét, 
mintsem az esztétikai műveiben származékosnak, politikai szerepét tekintve 

g 

reakciósnak számító Szerdahelyi népszerűtlenebb alakjához. Sajátosan kul-
tusztörténeti elemzéssel viszont kideríthető, hogy nem e jelentéktelen egy 
évnyi különbség miatt kell Szerdahelyi szerepét ezen a téren Bessenyeinél 
fontosabbnak tekintenünk: az esztétika egyetemi tanára avatta be elsőként 
tanítványait a Shakespeare-kritika kultikus szertartásaiba, a bírálatnak ál-

9 
cázott apologetikus dicsőítés fortélyainak ismertetésével. A nyelvújításban 
és irodalomszervezésben betöltött úttörő szerepének mintájára képzelik kor-
szaknyitónak Kazinczy (valóban számottevő) kultusztörténeti jelentőségét: "a 
tulajdonképpeni magyar Shakespeare-kultusz kezdete, mint annyi más magyar 
szellemi kezdeményezésé, Kazinczy Ferenc nagy nevéhez fűződik".'" Az ehhez 
hasonló kisebb-nagyobb torzításokat csak egy sajátos kultusztörténeti kor-
szakolás segíthet kiigazítani. 

A beavatás kora az 1770-es években kezdődik, első fele a századforduló-
ig, némileg módosult második fele az 1830-as évek végéig tart. A magyar író-
világ és olvasóközönség eleinte szűk, majd lassan bővülő rétege ezalatt sze-
rez tudomást, főként a sajtóban megjelenő tudósítások közvetítésével, az an-
gol Shakespeare-tisztelet megnyilvánulásairól, sajátítja el, s tartja mind-
inkább követendő példának szertartásait, beleértve a Shakespeare-rel kivéte-
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lező kritikai bánásmód eljárásait és retorikáját. S ahogy ez a kor beavatja 
a magyar literátus közösséget e kultusz szertartásrendjébe, lényegileg úgy 
szokta elsajátítani, többnyire még a gyerekkorban, a környező kulturális ma-
gatartásformákra eszmélő egyén is a beavatás stádiumában, hogy miként szokás 
(lehet, illik, tanácsos vagy éppen kötelező) reagálni Shakespeare-re és mű-
veire. Sem a beavatás kultusztörténeti korszakában, sem fejlődéslélektani 
stádiumában nem beszélhetünk még Shakespeare műveinek alapos ismeretéről: 
általában szórványos és (olykor többszörösen) közvetített ismeretekre szá-
míthatunk. Az átvett magasztalás és eltanult tisztelet formái jellegzetesen 
megelőzik a személyes tapasztalatú megismerést, úgyhogy az ismereteknek ké-
sőbb az eleve elsajátított értékrendbe kell majd, mintegy igazolásként, be-
illeszkedniük, vagy esetleg azt szétvetve, ellene lázadásra felbujtaniuk. 

A mitizálódás kora kb. 1840-től kb. 1864-ig tart; a meghonosított szer-
tartásrend mintegy utólagos indoklásául s az addig csakis a természetfölöt-
tinek kijáróként ismert magasztalásmódok igazolásául kidolgozza Shakespeare 
alakjának és szerepének transzcendens analógiákhoz, sőt olykor allegóriákhoz 
folyamodó magyarázatát. Ez a kor honosítja meg a vallásos nyelvezet hagyomá-
nyát a Shakespeare-t méltató értekező prózában, sőt a műveit megítélni hiva-
tott, de a bírálat feladata elől ekkor már többnyire kitérő kritikai műfa-
jokban. Shakespeare-t ekkor hasonlítják a Teremtőhöz, ekkor lesz Isten má-
sodszülött fia, művei ekkor válnak a teremtett világgal vetekedő második is-
teni kinyilatkoztatássá. A kultikus fejlődéslélektanban e történeti korszak-
nak az a stádium felel meg, amikor a személyes környezetből félig öntudatla-
nul eltanult rajongó Shakespeare-tisztelet hatására az ifjú beavatott a lel-
ke mélyén egészen más érzelmekkel kezdi körülvenni Shakespeare-t, mint bár-
mely más tollforgatót, áhítattal készül vagy utazik Stratfordba (amit egy 
jubileumi költemény immár Betlehemhez hasonlít), esetleg megfogadja, hogy 
majd letérdel a költő sírjánál. Mind a kultusztörténeti korszak, mind a kul-
tuszlélektani stádium jellemzője az egyre elmélyültebb és első kézből való 
ismeret. Eredetiben kezdik olvasni, a színpadon hitelesebb változatokban elő-
adni, s hűbb fordításokban kinyomtatni a drámákat. A kritika mentegető és 
dicsőítő kultikus beállítódása és fogásai eléggé meghonosodtak már ahhoz, 
hogy az uralkodó normáknak meg nem felelő részleteket is elfogadtassák. 

Az intézményesülés kora kb. 1860-tól, a Shakespeare-összkiadás ügyét 
felkaroló Kisfaludy lársaság újjáalakulásától kb. az 1920-as évek elejéig 
tart. Ezalatt az irodalmi kultusz közösségéből elkülönül, megszerveződik és 
kiválik egy úgyszólván papi rend, mely a társadalom intézményrendszerébe 
tagozódva egyre hivatalosabb testületként ösztönzi, s egyben ideológiai és 
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erkölcsi szempontból ellenőrzi a terjesztés módozatait: a szövegek immár in-
tézményes keretek közt zajló fordítását, a közösség reprezentatív (nemzeti!) 
színházának műsorába emelt előadásokat, valamint a tudományos és oktatási fó-
rumok ismertető munkáját. A kultuszt elsajátító egyén fejlődésében ehhez az 
a stádium áll legközelebb, amikor Shakespeare-rel mint egy intézményrendszer 
kitüntetett értékével, bizottságok, tankönyvek, díszkiadások és díszelőadá-
sok pártfogoltjávai találkozik, újra meg újra tapasztalván, hogy a drámaíró 
életműve és legendája a hivatalosan támogatott és mindenki jóváhagyását el-
váró kulturális értékrend (ideológiailag is kisajátított) pillére. E kul-
tusztörténeti korszak és kultuszlélektani stádium kedvez a nagyarányú kultu-
rális teljesítményeknek, melyekhez az immár hagyományként öröklődő értékek 
intézményesített védelme nyújt termékeny biztonságot és nyugalmat; e telje-
sítmények ihlető forrása azonban többnyire a megelőző korszakban és stádium-
ban fakad, most inkább kidolgozásuk munkálatai zajlanak, nagyrészt jó szín-
vonalon, bár gyakrabban mesteremberi, mint művészi erényekkel, nemegyszer a 
gépiességtől sem mentesen, olykor az elmeszesedés felrémlő tüneteivel. 

A bálványrombolás (kísérleteinek) kora szórványos előzmények után az 
1920-as évek elején köszönt be: ekkor jelenik meg Tolsztoj bálványromboló és 
kultuszellenes írása magyarul, ekkor lát napvilágot Nagy Lajos tollából a 
Shakespeare ellen, valamint Móricz Zsigmond füzérnyi szinikritikája a Nyu-
gatban a Nemzeti Színház Shakespeare-ciklusáról, s (az б szavával:) a "Sha-
kespeare-vallás" működéséről. E korszak főként a két világháború közti idő-
ben bontakozik ki, de módosulva az 1950-es évekig tartja magát. Eleinte min-
denestül felforgató lázadási kísérletek viszontagságos küzdelmei parázslanak 
fel a hatalmi szerkezetbe betagozódott kultusz ellen, kezdettől a siker leg-
halványabb reménye nélkül, majd a ledönthetetlennek bizonyuló (nemzetközi, s 
ezért:) össznemzeti tekintélyt különböző irányzatok próbálják meg kisajátí-
tani, előbbi kisajátítások leleplező hitelfosztása révén, hogy ezzel szű-
kebb, bár talán egyetemesnek hirdetett érdekeik és ideológiájuk szekerét 
tolják. A korai bálványromboló lázadás még harciasan demitizál: Shakespeare-t 
és műveit igyekszik maradéktalanul kiszakítani transzcendens legendájából; 
az irányzati kisajátítás későbbi fejleménye során különböző csoportok inkább 
használni igyekeznek a legenda felhajtóerejét, egy saját céljaikhoz stili-
zált "igazi" Shakespeare-t készek visszahelyezni mitikus léptékű jogaiba, s 
csupán elődeik és riválisaik Shakespeare-jét és Shakespeare-kultuszát ránta-
nák le a fellegekből. Az egyén belső fejlődéséből a bálványrombolás stádiuma 
egyeseknél kimaradhat vagy titokban lappang, esetleg a tudat alatt megre-
kedve, s kenyértörésre nem kerül sor; ha azonban lezajlik, gyerekkortól késő 
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öregkorig bármikor bekövetkezhet, hirtelen vagy hosszas belső készülődés vé-
gén. Ilyenkor az önkényes erőltetésnek érzett kulturális (és ideológiai, 
esetleg minden egyéb) értékrend visszautasítását, a közmegegyezéssel szembe-
ni különvélemény vállalását, nemegyszer a Shakespeare-problémán túlmutató 
elégedetlenség megnyilvánulását tanulmányozhatjuk gesztusai, érvei és meta-
forái elemzésével. 

A szekularizálódás kora kb. 1948-tól tart napjainkig. A bálványrombolás 
korának harciasan demitizáló és legendaoszlató módszerét egy immár magától 
értetődőnek tekintett evilági és racionális elemzőkedv váltja fel, mely a 
Shakespeare-életművel kapcsolatos kulturális feladatokat (szövegkiadás, 
színrevitel, ismertetés) többnyire valóban a klasszikus, de nem természetfö-
lötti szerzőnek kijáró szakszerűséggel végzi, elfogulatlanságának tudata 
már-már megtévesztően elfödi a kritikai kivételezés bánásmódjának kevésbé 
szembeötlővé finomított maradványait, tudományos méltósága pedig éles ellen-
tétbe kerül a merőben kultikus magatartásformák szórványos újjáéledésével, a 
zarándoklattól az ereklyetiszteletig. Az egyén fejlődésében ennek megfelelő 
kultuszlélektani stádium általában azután következik be, hogy lezajlott az 
első lázadó szakítás a természetfölötti iránt belé nevelt tisztelettel, mely-
nek zavarba ejtő öröksége azonban ott kísért a látszatra teljes sikerrel sze-
kularizált tudat alatt, s e kettősség homályos érzetében részint a józanul 
racionális feladatok végzésébe veti magát, részint alkalomszerűen engedni 
kénytelen elfojtott régi beidegződései (önmaga előtt is szégyellt vagy mások 
előtt is vállalt) követeléseinek. E történeti korszak és lélektani stádium 
közös jellemzője, hogy a kultusz szekularizált továbbélésének felszíne alól 
fel-feltör korábbi miszticizmusának számos hírmondója; szórványosan és rang-
rejtve, de megelevenedik a szertartások világa, a cselekvésben megnyilvánu-
lóktól a vallásos nyelvezettel átszőtt, eleve apologetikus kritikáig. Shakes-
peare a világi kultúra értékrendjében merőben irodalmi érvekkel megtámogat-
va is kitüntetett helyet élvez, melyeket azonban érezhetően a kultikus ha-
gyományból öröklött igazolási törekvés vonultat fel a legenda emberfölötti 
léptékű hősének védelmében. 

Második módszertani elvünk már bonyolultabb elméleti problémákhoz vezet, 
és foganatosítása nehezebb feladat: a kultusztörténésznek több esélye van a 
megértéshez szükséges fogékonyság megőrzésére, akár vallási, akár irodalmi 
kultusszal foglalkozik, ha a bennük megnyilatkozó hitet a rokonszenvező kí-
vülállás nézőpontjából szemléli, mint ha akár a feltétlen hívők, akár elva-
kult ellenfeleik táborába lép. Kutatómunkája érdekében tehát képesnek kell 
lennie arra, hogy egyaránt tegyen eleget a rokonszenvezés és a kívülmaradás 
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paradox követelményeinek. Már a kultikus nyelvhasználat sajátos ellenőrizhe-
tetlensége tanácsossá teszi, hogy a benne foglalt állítások referenciális 
igazságértékének mindenáron való bizonygatása vagy cáfolata helyett egy át-
menetileg módszerül vállalt (tehát nem világnézeti) agnoszticizmus jegyében 
ítéletét felfüggessze, s inkább működésük törvényszerűségeire, lélektani in-
dítékaira és hatásaira figyeljen, mielőtt a kultusz történeti funkciója 
alapján majd az értékelésre végül mégis vállalkozik. Befogadáslélektani, 
irodalomszociológiai és kritikatörténeti szempontból az egész Shakespeare-
életműre érvényes, amit a Szentivánéji álomról Szenczi Miklós, a hazai ang-
lisztika egyik úttörője 1964-ben megfogalmazott: többszázados "színpadtörté-
neti és kritikai méltatás után (...) ma már szinte lehetetlen önmagában, 
mintegy naiv szemmel vizsgálni"."'"''' Nem csupán általános hermeneutikai igaz-
ságként, hanem különösen a kultusz tudatformáló hatása miatt is igaz, hogy 
Shakespeare-t és műveit nem tudjuk a kultusz leválasztásával és kizárásával 
vizsgálni. Fordítva azonban lehetséges: a Shakespeare-ről és életművéről 
szóló szövegeket kultikus leletekként vizsgálhatjuk úgy is, hogy tárgyukkal 
nem igyekszünk lépten-nyomon szembesíteni őket, s komolyanvételüket, sőt ro-
konszenvünket nem tesszük függővé attól, illenek-e szerintünk tárgyukra vagy 
sem. A magyar Shakespeare-tisztelet megértéséhez nem szükséges kutatni, hogy 
mennyiben igazolja a drámaíró műveinek értéke a kultuszt. Nem kell azt az 
unos-untalan variált semmitmondó tételt díszítgetnünk, mely szerint e kul-
tusz szükségképpen azért szerveződött Shakespeare köré, mert hiszen б volt a 
legnagyobb drámaíró, ami a kritikai nyelv szemérmes köntösében hasonló tau-
tológiát rejteget, mint a kritikai nyelvhasználatnak már csak fügefalevelé-
vel eltakarni vágyott, pőrén kultikus változata: Shakespeare-ben azért bá-
multák a teremtés felét, mert csakugyan az volt. A kultuszképződés ilyen 
túlegyszerűsítő (s jobbára gyaníthatóan kultikus) megokolása csak útját áll-
ná az érdemi nyomozásnak, mely az irodalmi értéken kívüli okok szövevényéhez 
is elvezethet. Shakespeare nem választható el kultuszától, de nem is azonos 
vele, s mivel az előbbiről beszámolni igyekvő írásos dokumentumokat is az 
utóbbiról faggatjuk, szándékuk szerinti állításaik tárgyias igazságértéke 
akkor sem volna elsőrendűen fontos számunkra, ha önkéntelenül kultikus nyelv-
használatuk nem tenné többnyire úgyis lehetetlenné ellenőrzésüket. 

A szövegeknek mint kultikus megnyilvánulásoknak referenciális ellenőriz-
hetetlensége nehéz, de nem példa nélküli kényszerhelyzetbe sodorja kutatóju-
kat. Az állítások tárgyi hűségének végső megállapíthatatlansága itt csak 
fölfokozza, előtérbe tolja, s ezzel többé el nem hanyagolhatóvá teszi a for-
ráskritikában mindig ott lappangó problémát: rekonstruálható-e teljesen és 

387 



megbízhatóan bármely beszámolóból a történelmi valóság, melyről tudósítani 
látszik? Az efféle rekonstrukció gyakorlati akadályaira finom logikai érzék-
kel tapintott rá az Anonymus, Kézai és Turóczi módszerein töprengő Arany Já-
nos: ha a szájhagyománnyal szemben bizalmatlan krónikások, mégoly gondosan 
felülbírálva a naiv költészet történelmi adalékait, jobb híján mégis ráfa-
nyalodtak arra, hogy az általuk lenézett forrásokból is merítsenek, akkor 
"mivel biztosabb az átvett, mint a kihagyott részek hitelessége? Azért, hogy 
valószínű, amit felhasználtak, következik-e, hogy való is egyszersmind?" Ez 
persze szónoki kérdés, sugallja a választ, mely a gondolatmenet során később 
meg is fogalmazódik. Arany helyesen fölismeri, hogy e "kora lengedezése a 
kritikai szellemnek (...) nem azért örvendetes, mintha így már krónikásaink 
adatait habozás nélkül elfogadhatnók: mert feltéve, hogy a hagyományból is 
merítettek, csupán a valószínűtlent, de nem egyszersmind a valótlant is, állt 

12 
módjukban eltávoztatni." 

A beszámoló adatainak közvetlen tárgyias ellenőrizhetetlensége, ami itt 
a népköltészet mondai hagyományának magabiztos felülbírálását aláássa, a 
történetírás újabb elméletei fényében akár egy mindig érvényes figyelmezte-
tés szemléltető példájának is beillik. Mivel a megtörtént dolog (res gestae) 
egyszeriségében jelentéstelen és érthetetlen volna, összefüggésrendszerének 
egésze meg átfoghatatlan, ezért csakis a történésről adott beszámolón (his-
tória rerum gestarum) át közelíthető meg, ami jelentésteli formába rendezi a 
céljához válogatott anyagot; a történést és a beszámolót ennélfogva maradék-
talanul szétválasztani s a mitizálódást teljesen kiszűrni lehetetlen.^ 
Ugyanígy lehetetlen lehántani a beszámolóról a nyelv szemléletformáló meta-
forarétegét, hogy az események valamiféle eredendő ősformáját föltárhassuk."'"4 
Mindez persze nem bénítja meg a történetírást, legföljebb néhány régi pozi-
tivista illúziójával számol le, s elmélete korszerűsítésére ösztönzi. A kul-
tikus nyelvhasználat azonban eleve nem tart igényt állításai tapasztalati 
ellenőrizhetőségére; a kultusztörténet feladatának sikere tehát, szerencsé-
re, nem ezen áll vagy bukik. 

ítéletünk átmeneti felfüggesztésére sarkall a kultusz megértésének egy 
másik problémája is, melynek hasonmásával már a mitológia megmagyarázásának 
kudarcain töprengő Schelling szembe találta magát. A mitológia bölcselete 
című könyvében, melyen legalább 1825-től dolgozott 1854-ben bekövetkezett 
haláláig, Schelling azzal magyarázza e kudarcokat, hogy "a szokásos észjá-
rással", a jelen történelmi feltételeinek visszavetítésével és "a mai tudat 
alapján" próbálták megérteni a mitológiát, holott fogantatásának meghatározó 
körülményei "csak oly mértékben foghatók fel, amily mértékben ki merünk lép-
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ni az utóbbi kereteiből", s a mítoszok megértéséhez bele kell helyezkednünk 
abba a tudatvilágba, mely létrehozta őket.15 Helyes kiindulópont a kultusz 
megközelítéséhez is: amennyire lehetséges, ki kell lépnünk mai tudatunk ke-
reteiből, s belehelyezkednünk a kultuszban hívők világába ahhoz, hogy a kul-
tikus beállítódás, szertartásrend és nyelvhasználat működését megérthessük. 
A rokonszenvező kívülállásra, szokás diktálta ítéleteink átmeneti felfüggesz-
tésére azért van szükség, hogy a Shakespeare minden sorának tökéletességét 
igazolni próbáló attitűdöt ne söpörjük félre mint nyilvánvaló képtelenséget, 
a stratfordi szoba padlójából ereklyét lefaragott és hazavitt forgácsok tu-
lajdonosainak áhítatos boldogságát elég fogékonyak legyünk komolyan venni, s 
a nyelvi feladathoz: a Shakespeare-ben a teremtés felét, műveiben isteni ki-
nyilatkoztatást, Stratfordban Betlehemet ünneplő kijelentések értelmezéséhez 
fel tudjunk nőni. 

A kultusztörténeti anyag gyűjtésének és feldolgozásának kezdetén erre az 
együttérző agnoszticizmusra tudatos önneveléssel kell törekednünk, mert ere-
dendően eltér hétköznapi beidegződéseinktől, vagy éppen ellentétes velük. 
Legtöbbünknek hosszú utat kell megtennie, míg eljuthat ahhoz, a jóindulatú 
figyelni tudáshoz, amelyre egy pszichológusból lett irodalomtudós, I. A. Ri-
chards szerint nemcsak a betege rögeszméit hallgató klinikai ideggyógyász-
nak van szüksége, hanem olykor az irodalomra való önfeledt reagálást megér-
teni akaró szakembernek is, ha föl akarja tárni az első hallásra képtelen ál-
lítások mögötti elme működését, mely pedig egyáltalán nem mondható kóros-
nak.16 A kultuszban persze éppoly esendő emberek vesznek részt, mint akik 
bármi másban; érzelmi háztartásuk csöppet sem nevetségesebb, mint bármelyi-
künké. 

A rokonszenvező kívülállás szükségességére utal, mintegy közvetve, hogy 
a vizsgálandó jelenségek iránti ellenszenv a vallási kultuszokra vonatkozó 
kutatás eredményeit is gyakran eltorzítja. Egyes társadalomtudósok nemcsak 
azért túlozzák el az európai szekularizálódás mértékét s a vallás hanyatlá-
sát, mert érezhetően maguk is vágynak egy vallás utáni korszak beköszöntésé-
re, hanem azért is, mert kizárólag a nagy vallásokat hajlandók komolyan ven-
ni, s az újabb vallási kultuszokat a szekularizálódás tüneteként, nem pedig 
a vallás újraéledésének jeleként értelmezik.17 Mi több, ma már az elfogulat-
lanabb szociológusok arról panaszkodnak, hogy Amerikában a kultuszoktól való 
félelem ("cultphobia") terjedésével a tudományos kutatás a kultuszellenes 
mozgalom ("anti-cult movement") uszályába került, ad hominem kritériumokkal 
és igazolhatatlan adatokkal dolgozik, s mindenáron az új vallások deviáns, 
abnormis és kártékony jellegét bizonygat ja. A kultuszok rendszeres ismer-
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tetésére vállalkozó kézikönyvek jelentős része nyíltan a militáns hitvédelem 
szolgálatába szegődött. Az egyik legterjedelmesebb, több kiadást megért mű-
vet Walter Martin írta, baptista lelkipásztor és (többek közt) az apologeti-
ka tanára, aki a "kultusz" forgalomba került liberálisabb definícióit siet 
kiegészíteni azzal, hogy minden kultusz alapja a Biblia félreértelmezése ha-
mis próféták által; téves előfeltevésnek tartja, hogy minden út jó, amely 
Istenhez vezet; olvasóit elsősorban szilárd hittételekkel igyekszik felvér-
tezni és ellenérvekkel felfegyverezni a kultuszok várható fondorlatos ár-

19 
mánykodásaival szemben. Az ellenséges érzülettel írott munkák szerint a 
kultuszok úgyszólván agymosással toborozzák híveiket s akaratlan bábokká 
változtatják őket; két szociológus viszont etnográfiai módszerrel közelről 
(alkalmi résztvevőként) tanulmányozott több kultuszt, s határozottan cáfol-

20 ták az efféle előítéleteket. 
A kultuszt vizsgálva néha olyankor is érdemesebb ítéletünket felfüggesz-

teni vagy (itt inkább:) zárójelbe tenni, ha az igazság kérdése tapasztalati-
lag eldönthető, sőt már véglegesen el is döntötték. Számos portréról, erek-
lyéről és kéziratról tudjuk régóta, hogy hamisítványok, mégis ugyanolyan fi-
gyelmet kell szentelnünk kultikus pályafutásuknak, mintha hitelesek lenné-
nek, hiszen a maguk korában annak tartották őket. Ha az igazság és hiteles-
ség kritériumát érvényesítenénk, nem volna érdemes foglalkoznunk velük. Ahogy 
azonban a textológust sem csak a végső hiteles szövegváltozat megállapítása 
érdekli, hanem a közbülső romlott variánsok is, hiszen azok egy-egy korszak-
ban hatottak az olvasókra, ugyanúgy törődik egy tárgy korabeli művelődéstör-
téneti szerepével a kultusz kutatója, noha hitelességéért nem tenné tűzbe a 

21 

kezét. A kultuszba vetett hit lélektanának sajátos határesetei miatt is 
ilyen megközelítési módot érdemes választani: szkeptikusabb alkatok képesek 
voltak beleringatni magukat abba, hogy hamisítványnak tűnő (vagy akár annak 
bizonyult) tárgyakat és számukra nyilvánvalóan kétes hitelű történeteket 
igaznak fogadjanak el, a kultuszban való részvétel kedvéért. Ezt a magatar-
tást ajánlotta az 1815-ben "költői zarándoklatként" Stratfordba látogató 
Washington Irving, amikor a szülőházban kiállított számtalan relikvia közt, 
"melyekben ez a hely éppúgy bővelkedik, mint a többi híres szentély", nem-
csak gyanúsakat fedezett föl, hanem képteleneket, mint Lőrinc barát lámpája, 
mellyel Rómeót és Júliát a kriptában fölfedezte, és nyilvánvalóan hamisakat 
is, mint a költő széke, amelyet tudvalevően pár éve eladtak egy északi her-
cegnőnek, s most csodák csodájára mégis ott díszelgett a sarokban, engedel-
mesen tűrve, hogy minden átszellemült vendég belekéredzkedjen egy pillanat-
ra. "Én mindig könnyen hajlok a hitre, s hagyom ámítani magamat, ha az ámítás 
390 



kellemes és nem kerül semmibe", vallja meg az "elszánt, jó humorú hiszékeny-
séget" ilyenkor legtöbbre becsülő Irving, aki éppen ezért maga is "kész hin-
ni relikviákban, legendákban, gonosz szellemekről és nagy emberekről szóló 
helyi anekdotákban", s minden utazónak hasonlót tanácsol. "Mit számít az ne-
künk, hogy e történetek igazak vagy hamisak, amíg rá tudjuk venni magunkat 

22 
arra, hogy higgyünk bennük, s élvezhetjük a valóság minden báját?" Ez a 
tárgya hitelességének bizonyítékát nem igénylő, sőt magát annak hamisságától 
nem zavartató hit persze mélységében és erősségében meg sem közelíti azt, 
amelyért valaki az életét is hajlandó lenne feláldozni, s a távolságtartó 
irónia és játékos önirónia beszüremlése még inkább alámossa omlatag alapza-
tát; ám azért számolnunk kell vele a kultikus érzületfajták között, s komo-
lyanvételéhez mi sem indulhatunk ki a tárgyi hitelesség elsődleges fontossá-
gából. 

Harmadik és egyben utolsó módszertani alapelvünk foganatosítása szintén 
nem könnyű feladat: a magyar Shakespeare-kultusz egyes jelenségeit és két 
évszázadának egészét a történeti funkciók mérlegelésével akarjuk értékelni, 
ehhez azonban ellen kell állnunk a csakis ellentétes végleteket ismerő tuda-
ti kényszerpályák kártékony beidegződéseinek, melyek bármiféle kultusz emlí-
tésekor óhatatlanul működésbe szoktak lépni. Manapság ez a szó nálunk és 
külföldön többnyire (enyhébb vagy erősebb) ellenséges érzületet és elmarasz-
taló értékítéletet vált ki; azzal rokonítják, sőt nemegyszer azonosítják, 
amivel a századfordulón Walter Raleigh bélyegezte meg a Shakespeare-tiszte-
letet: bálványimádással, mely (Raleigh szerint is) lényegében babona, azaz a 

23 
tudatlanság egy fajtája. A felvilágosodás ideológiai hagyatéka a vallást 
az értelem barikádiával szemközti erők közt örökítette meg a szekularizálódó 
köztudatban, a kultuszhoz meg a vallás kezdeti korszakát és ezért (hallgató-
lagos evolucionista azonosítással:) kezdetleges megnyilvánulásait vagyunk 
hajlamosak asszociálni, s így (népszerű gondolatmenetek rövidre zárásával) 
egy eleve haladásellenes érő legprimitívebb megtestesüléseként kényszerül 
pellengérre. Valaminek a kultuszáról legjobb esetben is enyhe rosszallással, 
elhárítólag szokás beszélni: az ilyen szókapcsolatokban a birtok vagy kompro-
mittálni hivatott, vagy akaratlanul kompromittálja a birtokost; a birtokvi-
szony egésze a szóban forgó jelenséget eltávolítja a beszélő értékrendjétől. 
Az angol nyelvterületek "cult" (kultusz) szavának többnyire pejoratív hasz-
nálata az újabb vallási mozgalmak megnevezésére a mai Amerikában igen feltű-
nő.^4 Megértési problémákat okoz, hogy itt a szó terminusként is "automati-
kusan kivált olyan előregyártott sztereotípiákat és érzelmi reakciókat, me-
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lyek töltete rendszerint negatív , hatását ezért egyenesen a fajgyűlölők ál-
25 tal használt megbélyegző elnevezésekéhez hasonlították. 

Az amerikai megfigyelés, hogy "senki sem nevezi saját vallási csoportját 
kultusznak; e nevet szükségképpen egy kívülálló alkalmazza valamely csoport-

26 
га", alighanem a mai magyar szóhasználatra is érvényes. Pedig 180z-ben, a 
kálvinista Kazinczy még saját felekezete vallásgyakorlatára is utalt e szó-

27 
val. Amikor Kazinczy azt tapasztalja, hogy megyei tisztségviselők válasz-
tási csatározásait felekezeti ellenségeskedés mérgesíti el, 1825-ben, a 
kristálytiszta méltányosság szellemében nevezi kultusznak mindkét vallásgya-
korlatot, s félreérthetetlenül úgy vonja meg a fogalom határát, hogy a kár-
tékony túlbuzgóság már azon kívül essék. "Ezen polgári szakadásban mind a' 
Cath. mind a' Protest, legjobban tenné, ha a' maga cultusát tiszteletben 
tartja — az Szent kötelesség, — de külömben óvná magát mindentől, a'mi úgy 
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jöhetne ki, mint az ellenfél' vagy bántása vagy gyűlölése." Toldy Ferenc 
más értelemben, de még szintén pejoratív minősítés nélkül állapítja meg, 
hogy a XVI. századi magyar vallási epika bibliai tárgyú költeményei részben 
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"a protestáns bibliacultusból eredtek (...)." Ebben az értelemben a "cul-
tus" kitüntetett helyet biztosít tisztelete tárgyának, anélkül azonban, hogy 
a szó használója ezt túlzottnak akarná bélyegezni, s magát el akarná hatá-
rolni tőle. A szó mai pejoratív mellékzöngéje nemcsak magyar fejlemény, de a 
magyar múltba gyökerező történelmi és politikai okai is lehetnek. Leverő 
történelmi tapasztalatok hideg fényében, mint 1849 után, nemegyszer vált 
eszménnyé a józanság, s látszott felelőtlenül veszélybe csábítónak minden-
fajta rajongás. Ebből azonban könnyelműség volna a "kultusz" szó azonnali 
presztízsvesztésére következtetni; a rajongás elleni alapművek egyike, Ke-
mény Zsigmond Még egy szó a forradalom után című röpirata még mindig a he-
lyeselhető magatartás metaforájává teheti meg, szembeállítva az elítélendő-
vel. "Ha a szabadság szellemének (...) házioltárt ernelendetek és cultusát 
világi reményekért föl ne/m/ áldozzátok; de ugyan akkor szemesebbek leende-
tek (...) az álszabadság eszméinek fölleplezésében és gyanakodóbbak a nép-
boldogítási tervek nagyhírű gyárnokai iránt: ha nálatok a szabadság szerete-
te a féktelenség gyűlöletével kezet fog; már ezen lelki tisztulat által a 
haza jövendőjének láthatára derülni és kivilágulni kezd.""^ Az Eötvös emlék-
beszédeinek kötetét recenzeáló Gyulai Pál 1868-ban még mindig elítélő hang-
súlyok nélkül állapithatja meg, hogy e műfajnál egyik "fődolog (...) egy 
nagy eszmének, célnak kultusza, melynek az illető bajnoka volt."'^ 

A "kultusz" szó Keménynél és Gyulainál megfigyelt metaforikus használata 
a múlt század harmadik harmadától fogva elszaporodik. Valaminek a kultusza 
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attól függően kap rosszalló vagy helyeslő felhangokat, hogy az a valami ér-
tékes vagy káros dolognak számít-e; maga a "kultusz" tehát van még annyira 
kétértékű, hogy önmagában ne határozza meg a szókapcsolatot. Elítélendő per-
sze "a pénz bálványának kultusa" (1871), az "élvvágy cultusa" (1872), ké-
sőbb "a nyers erő kultusza" (1928) meg "a szürkeség kultusza" (1929); a szö-
vegösszefüggés tanúsága szerint dicséretes viszont "a szép (...) kultusza" 
(1875), "a szépség lélekemelő kultusa" (1877), "a nagy múlt kultusza" (1882), 
"a lelkiismeret kultusa" (1887), "a régi jó idők kegyeletes kultusza" (1894) 
vagy "a régi dicsőség kultusza" (1895). A századfordulón megjelenik (és oly-
kor csak finoman elködösített értékítéletben részesül) "a női öltözőszobák 
kultusza" (1898), "a hangulatok cultusa" (1900), "az asszonyi test kultusza" 
(1901), "a hazai színésznők kultusza" (1905), "a testiség kultusza" (1920).32 

Megítélésük az adott szerző nézőpontjának megfelelően vibrál, de ritkán ölt 
határozott formát. A "kultusz"-t tartalmazó birtokos szerkezetben a század-
előn valamelyest erősödő pejoratív célzat is többnyire birtokos és birtok 
össze nem illésének észrevételéből, szokatlan összepárosításuk helyteleníté-
séből adódik inkább, mintsem az önmagában vett "kultusz" leértékelődéséből. 
A második világháborúig a szó pejoratív mellékzöngéje még esetleges, a szó-
kapcsolatokat nem teszi feltétlenül rosszallóvá. 

A kultusztól elriasztó újabb politikai trauma: az 1950-es évek első fe-
lének úgynevezett "személyi kultusza"33 viszont egyszerre annyi rossz emlék 
foglalatává tette e szókapcsolatot (melyet pedig egykor az eufemizmussal 
tompított bírálat jegyében honosítottak meg), hogy abból valami a más össze-
függésekben és jelzőjétől elszakítva használt "kultusz" jelentésébe is bal-
jóslatúan átsugárzik. Akik a "személyi kultusz" kifejezést eufemizmusára hi-
vatkozva jogosulatlannak tekintik, s mint az elkendőző szépítés kellékét 
dobnák sutba, azok a leleplezés igézetében nem veszik észre a szóban forgó 
korszak kötelezővé tett és intézményesített bálványimádásának sajátos érte-
lemben, de azért nagyon is kultikus szertartásait (a felállva végzett, "szűn-
ni nem akaró" ütemes tapsolást, a nyilvánosan "gyakorolt" önkritikát, sőt a 
bizonyos értelemben rituális emberáldozatnak megfeleltethető "koncepciós pe-
reket" stb.), tárgyi rekvizítumait (pl. a kultúrtermek, főfolyosók vagy lép-
csőfeljárók szinte oltárszerű díszhelyét a pártvezető képével vagy szobrával 
stb.), valamint sajátosan stilizált dicsőítő nyelvezetét és öngerjesztett 
legendaképző törekvéseit, egyszóval a korabeli politikai élet működésének 
egyfajta kultuszként felfogható jellegzetességeit, melyek e jelzős szerkezet 
találó voltát vagy metaforikus jelentésének legalábbis heurisztikus megvilá-
gító erejét bizonyítanák. (A közvetlenül "lényegre" törő, leleplezési vágy 
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ismeretelméletileg amúgy is ábrándot kerget, amikor szemléleti rendező elv 
nélkül vél eljutni megismerendő tárgya "igazi" valójához.) A "személyi kul-
tusz" metaforájában rejlő kultikus analógiákat szótáraink definíciói is ki-

34 
használatlanul hagyják, pedig épp ez a kultikus jelleg felelős, legalabb 
részben, a "kultusz" szó újabb kompromittálásáért. 

Az ilyen művelődéstörténeti és politikai ballasztok mégsem teszik lehe-
tetlenné, hogy a "kultusz" egyesekben a másik véglethez húzva, fölfelé érté-
kelő képzettársítások kényszerpályáján induljon el, valamely kultusz hű ápo-
lásának kegyeletes érzelmei közepette, esetleg mintegy az érdekek siváran 
célirányos világának megindító ellentéteként. (Amikor a századfordulón Ady 
Endre saját utólagos értelmezése szerint "sok kímélettel, sőt bizonyos di-
csérettel is" írt a Szent Antal-kultuszról, legföljebb "babonás, butító ki-
növései ellen" tiltakozva, az a bizonyos kímélet és dicséret némileg ehhez 
hasonló érzelmekből táplálkozott: "A szentek kultusza a mi nagyon világias 
elménk szerint is, szép, kedves, megható, majdnem poétikus.""5'') A fogalom 
ebben az érzelmi összefüggésben valószínűleg a vallásnak nem mint kezdetle-
ges stádiuma, hanem mint szülője jelenik meg, mégpedig ezúttal mint olyasva-
laminek világra hozója, ami a szociológia egyik klasszikusa, Émile Dürkheim 
'szerint"5^ minden ismert társadalomban megtalálható, s életet ad mindannak, 
ami egy társadalomban lényeges. Az elismerő értékelésnek kedvez, hogy a kul-
tikus szertartásokat és tárgyi rekvizítumaikat nem kell feltétlenül helyet 
bitorló külsőségként szembeállítani egy általuk kiszorított szellemi lényeg-
gel, ahogy az ikonofóbiára hajlamos vallási alkattípus és képromboló meggyő-
ződés teszi, hanem lényeghordozó szimbólumoknak is tekinthetők, egy mögöttes 
jelentés mintegy tapinthatóvá lett s mégis bensőséges megtestesülésének, az 
ikonofilia"5^ jegyében. Egy újabb kultusz szervezeti fejlődésével elérhet az 
intézményesedés olyan fokára, ahol már nemcsak saját nyomtatott termékeivel 
és más önigazoló lehetőségeivel segíti elő, hogy értékei átmenjenek a köztu-
datba, hanem a társadalom átfogóbb ideológiai fórumai és intézményei is 
felkarolhatják (oktatási rendszer, tömegkommunikációs eszközök), hogy előbb 
a sugallt, végül esetleg a hallgatólagosan elfogadott értékrend részévé avas-
sák, ami a nevéhez fűződő homályos képzettársításokra is egyre kedvezőbben 
visszahat. 

A megítélés e két véglete úgyszólván polarizálja a magyar Shakespeare-
kultusszal foglalkozó irodalmat. A puszta ellenszenvre szórványosan találha-
tó példák közt a legerőteljesebb Nagy Lajos ítélete, mely e kultuszban nem 
tud többet látni a kulturális elnyomás alattomosan népbutító eszközénél: az 
arisztokráciától elbűvölt, hozzá idomulni sóvárgó, sznob és reakciós polgár-
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ság mint a kulturális intézményrendszert is kezében tartó titkos szervezet a 
Shakespeare-kultusz segítségével igyekezett megfélemlíteni, s a szociális 
igazságtalanságokat feltáró irodalomtól eltéríteni a kizsákmányolt osztályo-

38 
kat. A feltétlen rokonszenvre utaló példák sűrűjéből Bayer József fogadta-
tástörténeti monográfiájának érzületét jellemzi a legteljesebb odaadás; esze-
rint dicséretre méltó, hogy Shakespeare "csak rajongókat talált irodalmunk-
ban": a drámaíró első magyar évszázada folyamán, "1864-ig csupán egy ember 
közbekiáltása zavarta meg az elismerők chorusát", ám "ez egy ember tiltako-
zása (...) csak becsületére válik a magyar Shakespeare-honosítás korszakos 
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jelentőségű nagy művének — ép azért, mert egyetlen". Mindkét véleményt a 
kultusz határozta meg: az előbbi a kultusz kiváltotta lázadás jellemző ter-
méke, mely mint visszahatás indulatilag érthető, ha azonban elfogadnánk a 
magyar Shakespeare-kultusz végső értékeléseként, nem tudnánk igazságot szol-
gáltatni egy olyan jelenségnek, mely kulturális értékek garmadáját segítette 
létrejönni; az utóbbin viszont érződik, hogy a Shakespeare drámái hazánkban 
szerzője nem tudta kivonni magát nap mint nap olvasott, rendszerezett és 
idézett forrásainak gyakran kultikus szemléletmódja alól, mígnem a Shakes-
peare iránti rajongó elismerést okvetlenül értékesnek tudta csak látni, az 
ellene való tiltakozást meg eleve kártékonynak. 

A kultusz megítélésének efféle végletes beidegződéseit történeti doku-
mentumaink birtokában úgy próbálhatjuk kikapcsolni, vagy legalább mérsékel-
ni, hogy a magyar Shakespeare-tisztelet fejlődéstörténetének és természet-
rajzának feltárása után sorra megvizsgáljuk egyéni és társadalmi hatásait, 
arra a végső kérdésre keresve választ, hogy milyen kulturális értékek létre-
jöttét segítette elő, s melyek létrejöttét nehezítette vagy gátolta meg két-
száz éves eddigi története során. Két évszázad kultikus fejleményeit törté-
neti funkciójuk szempontjából mérlegre téve várhatunk méltányos ítéletet, ab-
ban az értelemben, ahogy Shakespeare magyarországi meghonosításának egyik 
vezéralakja, kritikusként helyesbítve egy megszépítő véleményt, más össze-
függésben megfogalmazta: "méltánylani épen az: se tul, se innen! 

J e g y z e t e k 

1. L. Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz működése. Valóság, 1987. 12. sz. 57—70. 
2. Turner, Victor—Turner, Edith: Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological 

Perspectives. New York, 1978. 249-250., 253-254. 
3. Uo., XIII-XIV., 1., 22. 
4. Babcock, Robert Witbeck: The Genesis of Shakespeare Idolatry 1766—1799. A Study in Eng-

lish Criticism of the Late Eighteenth Century. New York 1964. 11., 23. 

395 



5. Marder, Louis: His Exits and His Entrances. The Story of Shakespeare's Reputation. Phi-
ladelphia és New York 1963. 9. 

6. Bessenyei György utalását Shakespeare-re említette már Beöthy Zsolt: A szépprózai elbe-
szélés a régi magyar irodalomban. II. köt. Budapest 1887. 249. Vö. Bessenyei, Georg von: Die 
Geschäfte der Einsamkeit. Wien 1777. 77. Ezt tartja első előfordulásnak Bayer József: Shakes-
peare drámái hazánkban. I—II. Budapest 1909. I. köt. 11. Az elsőbbséget Szerdahelyi javára he-
lyesbítette Weber Arthur: Shakespeare első említése irodalmunkban. Magyar Shakespeare-Tár, 1916. 
286—289. Vö. Szerdahelyi György előadásainak kivonatával: Tentamen Publicum ex Aesthetica sive  
Theoria et bono gustu scientiarum et artium pulcherrimarum... Kiad. Emericus Fekete. Tyrnaviae 
1776. Ennek ellenére Bessenyei elsőbbségének adatát viszik tovább: Riedl Frigyes: Shakespeare 
és a magyar irodalom. Budapest (1916). 6.; Császár Elemér: Shakespeare és a magyar költészet. 
Budapest 1917. 25.; Kardos László: Shakespeare. In: Shakespeare összes drámái. I—IV. Szerk. 
Kéry László. Budapest 1955. I. köt., 54.; Maller Sándor: Shakespeare-örökségünk. In: Magyar 
Shakespeare-tükör. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szerk. Maller Sándor és Ruttkay Kálmán. Buda-
pest 1984. 24. 

7. Vö. Mezei Márta: Periodizáció és korszemlélet. (1772 értékelésének története). In: Iro-
dalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk. Szauder József és Tarnai Andor. Budapest 1974. 
143-175. 

8. Származékosságára 1. Jánosi Béla: Szerdahelyi György aesthetikája. Budapest 1914. Az 
"exjezsuita" Szerdahelyi "haladásellenes" dramaturgiáját és "sötét" jellemét emeli ki Solt An-
dor: A magyar Shakespeare-kép kialakulása a felvilágosodás és a romantika korában. In: Shakes-
peare-tanulmányok. Szerk. Kéry László, Országh László, Szenczi Miklós. Budapest 1965. 11. 

9. Vö. Szerdahelyi György Alajos: Poesis Oramatica ad Aestheticam... Buda 1784. 43., 62., 
68., 93., 128—129., 179. A szempontunkból legfontosabb részleteket Kenéz Győző fordításában 
magyarul 1. Magyar Shakespeare-tükör. 56—57. 

10. Gál István: Magyarország, Anglia és Amerika, különös tekintettel a szláv világra. Vázla-
tok a nemzetközi vonatkozások köréből. Budapest é. n. 117., 1. még 39. 

11. Szenczi Miklós: A Szentivánéji álom. Filológiai Közlöny, 1964. január—június. Kötetben: 
Magyar Shakespeare-tükör, 543. 

12. Arany János: Naiv eposzunk. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. X. köt. 
Prózai művek 1. Sajtó alá rendezte Keresztury Mária. Budapest 1962. 270., 273. 

13. Munz, Peter: The Shapes of Time: A New Look at the Philosophy of History. Middletown 
(Connecticut) 1977. 113-150., 204-245., 257., 319-325., 337-343. 

14. White, Hayden: Metahist.ory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. 
Baltimore és London 1985. (1973-1); White, Hayden: Tropics of Discourse: Essays in Cultural Cri-
ticism. Baltimore és London 1985. (197B1). 

15. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Philosophie der Mythologie. Stuttgart és Augs-
burg 1857. 140. 

16. Richards, I.A.: Practical Criticism: A Study of Literary Judgment. London és Henley 
1976. (19291) 7. 

17. Vö. Stark, Rodney—Bainbridge, William Sims: the Future of Religion: Secularization, Re-
vival and Cult Formation. Berkeley, Los Angeles, London 1985. 2—3., 475—477. 

18. Kilbourne, Brock K.—Richardson, James T.: Cultphobia. Thought, 61. köt. 241. sz. (1986. 
június) 258-265. 

19. Martin, Walter: The Kingdom of the Cults. Minneapolis (Minnesota) 1985. (19651) 11-24. 
20. Vö. Stark, Rodney—Bainbridge, William Sims: i. m. 420. 
21. Marder, Louis: i. m. 10—11. 
22. Irving, Washington: Washington Irving's Sketch Book. New York 1985. (18201) 344-347. 
23. Raleigh, Walter: Shakespeare. London 1965. .(19071) 3. 
24. Saliba, John A.: Learning from the New Religious Movements. Thought, 61. köt. 241. sz. 

(1986. június). 
25. Ellwood, Robert: The Several Meanings of "Cult". Thought, 61. köt. 241. sz. (1986. jú-

nius) 212. 
26. Uo. 212. 
27. Kazinczy Ferenc levele Sipos Pálhoz, 1809. november 22-én. Kazinczy Ferenc levelezése. 

VII. köt. Szerk. Váczy János. Budapest 1896. 78. 

396 



28. Kazinczy Ferenc levele gróf Dessewffy Józsefnek, 1825. július 15-én. Kazinczy Ferenc le-
velezése . XIX. köt. Szerk. Váczy János. Budapest 1909. 369. 

29. Toldy Ferenc: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. (Második, 
javított kiadás egy kötetben.) Pest 1867. 165. 

30. Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. Báró Kemény Zsigmond összes művei. XII. 
köt. Kiad. Gyulai Pál. Budapest 1908. 380-381. (A hibás szóalakot az első kiadás alapján (Pest 
1851) javítottam ki.) 

31. Gyulai Pál: Eötvös emlékbeszédei. Budapesti Szemle 1866. XI. köt. 186—193. Kötetben: 
Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850—1904. Budapest 1927. 259. 

32. Az adatokat az MTA Nyelvtudományi Intézetében lévő nagyszótár kéziratos anyagából vet-
tem; ezúton mondok köszönetet a szótár munkatársainak, amiért a gyűjtemény használatát megen-
gedték . 

33. A kifejezés már Adynál felbukkan: Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmá-
nyok. I—II. Kiad. Földessy Gyula. Budapest 1955. I. 354., II. 215. Az 1950-es évek politikai 
életének torzulásaira vonatkoztatott kifejezés persze nem Ady kezdeményét viszi tovább, hanem 
a Szovjetunióban hasonló jelentésben forgalomba került kult licsnosztyi ('a személyiség kultu-
sza') fordítása. Vö. Irodalmi Újság 1956. ápr. 21. 5., szept. 15. 5., okt. 6. 4., okt. 13. 3.; 
Népszava 1959. dec. 1.; Új írás 1963. 1419. 

34. Magyar Értelmező Kéziszótár. Szerk. Juhász József, Szőke István, 0. Nagy Gábor, Kova-
lovszky Miklós. Budapest 1972. 800.; A magyar nyelv értelmező szótára. Szerk. az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézete. IV. köt.3 Budapest 1979. 501. 

35. Ady Endre: Antal napja. Nagyváradi Napló, 1901. június 14.; Szent Antal kenyere, Nagyvá-
radi Napló, 1901. augusztus 10. Kötetben: Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmá-
nyok. (1897-1901; 1901-1902). I—II. Összeállította Földessy Gyula. Szerk. Koczkás Sándor. Bu-
dapest 1955. II. 51., 157. L. még I. 425-426., 433-435. 

36. Dürkheim, Émile: The Elementary Forms of the Religious Life. London 1915. 273., 466. 
37. Turner, Victor-Turner, Edith: i. m. XIV. 28., 140-171., 234-237., 253. 
38. Nagy Lajos: Shakespeare ellen. Kékmadár, 1923. 11. sz. Kötetben: író, könyv, olvasó. Ki-

ad. Gordon Etel. I—II. Budapest 1959. I. köt. 91-107. 
39. Bayer József: Shakespeare drámái hazánkban. I—II. Budapest 1909. I. köt. 126. 
40. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. XII. köt. Szerk. Németh G. Béla. Bu-

dapest 1963. 282. 

397 



B Í R Ó F E R E N C 

A KÜLÖNÖS PÁRBESZÉD 

(A magyar irodalom felvilágosodás kori történetéről készülő 
monográfia Bevezetése) 

Már a kortársak is tudatában voltak annak, hogy a XVIII. század utolsó 
harmadában a magyar irodalomnak új korszaka kezdődött el. E közvélekedés 
egyik első összegzője, Kazinczy Ferenc 1808-ból visszatekintve egyenesen úgy 
látja, hogy ezekben az évtizedekben — noha "nehéz ködök" késleltették a 
fény áttörését — "Horizontunkon egy gyönyörű új Hajnal emelkedett fel". Kö-
zelebbről is meghatározza e napfelkelte idejét — a "nagy Therézia utolsó év-
tizedét", azaz: az 1770-es éveket jelöli meg ama időszakként, amikor a nem-
zeti literatúra megtörte a "hosszú hallgatást". Kazinczy Thübingai pályaírá-
sának idézett részletei köré elődeinek és kortársainak több változatban is 
megfogalmazott, de lényegében ugyanezt a benyomást kifejező formuláit idéz-
hetnénk. Korán akadt történész, aki már az okokat kereste: Kovachich Márton 
György a szellemi megújulás kezdeteit a hétéves háború eseményeivel hozta 
összefüggésbe — szerinte a változások egyik eredete az, hogy a magyar kato-
nák a felvilágosult ellenfél, Nagy Frigyes országából megváltozott gondolko-
dással tértek vissza. De volt olyan író is, aki — mint Kármán József — egy 
igényesebb irodalmiság nevében "ártalmasnak" tartotta, hogy "Nincs vége se 
hossza az öröm-ujjongatásoknak tudományaink fel derült egérül", és már 1794-
ben higgadtabb önismeretre szólított fel. A Kazinczy által megfogalmazott 
álláspont azonban nem csupán összefoglalja a különféleképpen hangzó, de a 
lényeget illetően azonos kortársi nézeteket, de magába foglalja egy mindmáig 
eleven irodalomtörténeti hagyomány megalapozását is. Az általa vázolt elgon-
dolás az ősmintája annak a fejlődéstörténeti felfogásnak, amely napjainkig 
meghatározó eleme a felvilágosodás kori magyar irodalomról való tudásunknak. 
Az б néhány mondatában található annak a koncepciónak a kiindulópontja, ame-
lyet a magyar romantika irodalomtörténésze, Toldy Ferenc alakít majd ki fel-
világosodás kori irodalmunkról. 
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Toldy Ferenc számára az irodalom elé állított egyik legfőbb norma az 
volt, hogy az vajon mennyiben fejezi ki a "nemzeti szellem sajátságait". 
Teljesen érthető, ha ez a Herder és Kölcsey által inspirált szemlélet a 
XVIII. század első felében a hanyatlás korát látta. Ennek a — láttuk: Ka-
zinczy által is "hosszú hallgatás"-ként jellemzett — időszaknak azonban 
Toldy kikristályosodott értelmezésében a "nagy Therézia" uralkodásának évti-
zede nem általában vet véget, б immár egy író fellépéséhez kapcsolja az új 
kor nyitányát. íme a nevezetes, nyilván a romantika személyiségkultusza ál-
tal is inspirált tétel: "Végre jött, s jött előkészületlenül, váratlanúl, 
szinte egyszerre, a fordúlat. Nem egy esemény, nem a nemzetben keletkező va-
lamelyes mozgalom, nem a népét szerető királyné által /.../ hanem jött egy 
ember által, ki nem főrendi születés, nem magas állású, nem gazdag és hatal-
mas, hanem fiatal, lelkes és tisztán látó a dísztelen önfeledést, s lángoló a 
nemzeti miveltség emelkedéséért: ez villanyozta fel az öntudatlan nemzedé-
ket: B e s s e n y e i G y ö r g y . " Az idézett mondatokban benne van egy másik s 
Toldy számára kiváltképpen lényeges megfontolás is, nevezetesen: az újkori 
magyar irodalom létrejötte így belső erők és nem külső tényezők ("a nemzet-
ben keletkező valamelyes mozgalom") eredménye — Bessenyei fellépésének ép-
pen az ad különös jelentőséget, hogy teljesen lelki forrásokból származnak 
hozzá az impulzusok. De ez már inkább Toldy irodalomszemléletét és csak ke-
véssé tárgyunkat illető kérdés, számunkra az a fontos, hogy így született 
meg a magyar irodalomtörténet-írás legélesebben megvont korszakhatára, az 
1772-es év. Az 1770-es évek irodalmának s különösen Bessenyei György fellé-
pésének a jelentőségét nem hangsúlyozó — s valóban jelentékeny — irodalom-
történeti álláspont alig-alig fogalmazódott meg a múlt század hetvenes évei 
óta, de azért fel kell figyelnünk arra is, hogy Toldy élesre fogalmazott in-
terpretációja sem vált általánossá. Már a múlt században elterjedtebb volt 
az a (Toldy Ferenc által hallgatólagosan elutasított) felfogás, amely a for-
dulatot nem kötötte annyira ama "egy ember" fellépéséhez, hanem inkább a 
nemzeti törekvések kibontakozását állította előtérbe. Igaz: Bessenyei műkö-
dése ebben a beállításban ugyancsak fordulatot jelent, de úgy, hogy számára 
még a feladat (ahogy Gyulai Pál megfogalmazta) a szükségképpen "ránkszakadt" 
idegen műveltség befogadása volt és nem lehetett annak nemzetivé tétele. Eh-
hez a döntő lépést a magyar irodalom csak az 1780-as években, II. József 
uralkodása alatt tette meg — Bessenyei évtizedének idegenes túlzásaira való 
visszahatásként is. Ilyen típusú magyarázatnak már Kazinczy kortársa, Pápay 
Sámuel is hangot adott, s az elkövetkezendő idők folyamán a "felvilágosult" 
és a "nemzeti" között létrehívott ellentét különböző értelmezésekben tovább-
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élt. Még Horváth Jánosnál is felbukkan az a nézet, amely csak eszközt látott 
a felvilágosodásban a nemzeti irodalom kibontakozásához — az б fejlődéstör-
téneti felfogása szerint a kor egyik "paradoxona" éppen az, hogy Bessenyei 
és kortársai a nemzeti fejlődést "idegen szellem" betelepítésével indították 
meg. 

A felszabadulás után kibontakozó marxista irodalomtörténet-írás, elsőként 
Waldapfel József korszakmonográfiája, megszüntette a korábbi kimondva-kimon-
datlanul "idegen"-nek tekintett felvilágosodás és a nemzeti irodalom dicho-
tomikus szemléletét, ugyanakkor az 1772-es korszakhatár elfogadásában vagy 
elutasításában a progresszió vagy a reakció megnyilvánulását látva egy újabb 
dichotómiát állított fel. Ez az álláspont így politikai, sőt, világnézeti 
kérdéssé tett egy tisztán tudományos problémát, ám ez a korai marxista tudo-
mányosság éles tónusában megfogalmazott, radikális tétel — furcsa módon — 
inkább megerősítette a régi elgondolás pozícióit. Mert a hagyományos fejlő-
déstörténeti felfogásnak a felvilágosodás és a "nemzeti" elválasztása csak 
az egyik eleme volt, a másik — s bizonyos szempontból általánosabb érvényű 
— szemléleti vonás a felvilágosodás korának előtörténetként, a romantika 
korának előtörténeteként való beállítása. Ez alapvető mozzanata a Toldy-féle 
koncepciónak, de klasszikus tisztasággal Horváth János fogalmazta meg A XIX. 
század fejlődéstörténeti előzményei című tanulmányában. Itt látnunk kell, 
hogy az 1772-es évnek mint korszakhatárnak a kijelölése nemcsak a romantika 
méhében fogant gondolat, de telítve is van romantikus elfogultsággal, noha 
ez nemcsak nyilvánvalóan akaratlan, de rejtett vonása is. Abban a látványos 
gosztusban ugyanis, amellyel a késő kor irodalomtörténet-írása a testőr alak-
ját állította az újkori magyar irodalom élére — "egy ember" jött és nyitott 
új korszakot! — , benne rejlik a degradálás mozzanata. Azzal, hogy Bessenyei 
öles alakja egy fejlődési sor élére kerül, óhatatlanul a későbbi fejlődés 
eredményei által kialakult normák és szempontok hatókörébe is kerül, vagyis: 
az lesz működésében az érték, amiben megelőzi az utána következendőket, ami-
ben tehát hasonlít a kibontakozásra. Bessenyei egy stagnáló "nemzetietlen" 
korral szemben egy fejlődő "nemzeti" kor időszakát nyitja meg, s mivel a ké-
sőbbi fázisok nyilvánvalóan fejlettebb fázisok, fellépésében és tevékenysé-
gében tehát nemcsak az újatkezdés, hanem a későbbi fejlődés eredményeihez 
mért kezdetlegesség is benne van mint természetes (s így nem is kritizálha-
tó) elem. Mária Terézia testőre ebben az értelmezésben elsősorban éretlen 
— szükségképpen éretlen — kezdeményeként mutatkozik meg mindannak, ami ké-
sőbb kialakul, hiszen éppen azáltal, hogy б új utakat és távlatokat nyit a 
magyar literatúrában, előzményekhez nem mérhető — őt mindenekelőtt az minő-
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siti, hogy nincsenek előzményei. Az 1772-es korszakhatár kijelölésével a ro-
mantika magához ölelte a magyar felvilágosodás első jelentékeny alakját, s 
bár méltányló gesztus ez, a valóságban azonban inkább a fojtogatással ér fel, 
hiszen ezzel egyúttal ki is szakította őt saját lehetőségei és feltételei kö-
réből és idegen, mostoha égtáj alá helyezte, olyan szempontok és normák ér-
vényességi körébe, amelyekről távolról sem bizonyos, hogy valóban jogos, az 
ottani és akkori, tehát az 1770-es évtized kulturális állapotaival szemben 
is alkalmazható normák és szempontok. 

Az 1772-es korszakhatár esete példázza talán a legtisztábban, hogy a ro-
mantika és a felvilágosodás kori magyar irodalomban elsősorban önnön előzmé-
nyeit kereste. Mivel a XVIII. század utolsó évtizedeiben kétségkívül keve-
sebb esztétikai érték jött létre, mint a romantikus korban, közvetve vagy 
közvetlenül, de az utókor is elfogadta, hogy itt valóban a "XIX. század fej-
lődéstörténeti előzményeit" kell látnunk. Igaz, Horváth János e formuláját 
kevesen használták ugyan, de ez a formula kísértett és kísért mindmáig a 
korszakra vonatkozó történeti szemléletben éppen úgy, mint a normaképzés za-
varaiban. Ennek a szemléletnek volt egyenes következménye, hogy — mint Sza-
uder József hangsúlyozta — a "kelleténél erősebb", a "kutatások módszerét" 
is befolyásoló cezúra jött létre ezzel a korszakhatárral. Az 1772-es dátum 
szakadást teremtett a magyar irodalomtörténet-írás folyamatában — a régebbi 
korok kutatói csak addig néztek, a korszak kutatói viszont nem szívesen te-
kintettek e nevezetes esztendő elé, és akarva-akaratlanul a romantikával 
együtt látták a kort. így tehát olyan mélyen különült el egymástól a "régi" 
és az "új", hogy az napjaink irodalom- és művelődéstörténete számára már nem 
elfogadható. Nemcsak azért, mert tudjuk, hogy a különböző kulturális korsza-
kok mindig is szoros kapcsolatban voltak egymással — modern törekvések gyak-
ran a "régi"-ben, sőt: az archaikusban ismernek rá előzményeikre — , hanem 
azért is, mert az új törekvések újszerűségének mibenlétére csak a hagyomá-
nyossal való küzdelemben derülhet fény. Márpedig ama "kelleténél erősebben" 
megvont cezúra éppen a küzdelmet árnyékolja be, sőt: teszi láthatatlanná. E 
helyzetből természetesen következnek a korszak kulturális teljesítményeivel 
szemben kialakított értékelési szempontok bizonytalanságai, amelyet (Besse-
nyei megítélésének már idézett példája mellett) szemléletesen mutat a kor 
költészetének utóélete is. Csak az utóbbi évtizedekben látjuk élesebb és 
tisztább megvilágításban a kor költészetének "kismestereit", akik — mint elő-
ször Szegedy-Maszák Mihály szólt róla — igen magas átlagszínvonalat képvi-
seltek, mégis: érdekes, változatos, szórakoztató vagy extrém produkcióikban 
a kazinczyánus vagy romantikus irodalomszemlélet (s nyomukban az utókor) 
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alig-alig tudott meglátni értékeket. Csak napjaink elfogulatlan, érzékeny és 
felfedező kedvű poétái, Csanádi Imre és Weöres Sándor tekintete nyomán kezd-
tek e korszak költői termésének mindeddig rejtett "értékei és furcsaságai" 
részleteikben is feltárulni, s kezdett megmutatkozni, hogy itt mennyire a 
"magyar valóság" költészetéről van szó. 

A hagyományos szemléleti akadályok lebontásából azonban — természetesen 
— főként a tudomány vette ki a részét. Az irodalomtörténet (elsősorban Szau-
der József munkássága révén) és a történettudomány (elsősorban Kosáry Domo-
kos nagyszabású művelődéstörténeti szintézisével) nemcsak jelentős eredmé-
nyeket ért el az utóbbi időkben, de a felvilágosodás fogalmának gazdagításá-
val voltaképpen tudománytörténeti fordulatot hozott létre a korszak értelme-
zésében. Ez a tanulmány is az б eredményeikre épít és az általuk képviselt 
szemléleti tendenciát igyekszik követni. 

A kérdés, amit az eddig elmondottak magukba foglalnak és amit fel kell 
tennünk, a következő: mi a viszony a hagyományosan cezúraként felfogott het-
venes évek és az őt megelőző évtizedek irodalma között? E kérdés feltétele 
és a reá adandó (egyelőre hipotetikus) válasz előlegezése nélkül aligha kezd-
hetünk bele irodalmunk e fejezetének előadásába, hiszen éppen annak a pilla-
natnak a megjelöléséről van szó, amikor az e tanulmány által elbeszélendő 
történet kezdetét veszi. 

Ez a történet ugyanis — az eddig elmondottak talán sugallják — nem az 
1772-es esztendővel kezdődik. Azt is mondhatjuk, hogy Mária Terézia testőré-
nek impozáns fellépése (ebben az esztendőben négy kötete is napvilágot lát) 
más és voltaképpen nagyobb jelentőségű, mint az, hogy vele új korszak kezdő-
dik el irodalmunk történetében. Ebben a véleményben nincs paradox, hiszen 
láttuk: a romantika azzal, hogy nem megfelelő normák világába helyezte mél-
tányló gesztusával a filozófust, munkásságába már ezzel az elhelyezéssel nem-
csak beleépítette a rejtett és akaratlan degradálás mozzanatát, de mintegy 
csökkentette is a lehetőségeket a további értelmezés és kritika számára. Ha 
azonban a hetvenes évek Bessenyeijének teljesítményét igyekszünk a történeti 
folyamatban elhelyezni, akkor szinte azonnal megváltozik a kép. Azt mondhat-
juk, hogy útnyitása egyszerre volt szűkebb és tágabb, mint az irodalom vilá-
ga — б elsősorban az életet látta meg másféle módon, s csak így, csak ennek 
függvényében az irodalom dolgait: itt б inkább lezárt, folytathatatlanná 
tett régi utakat, de nem nyitott újakat. A legnagyobb hatású magyar írók 
egyike nem alapított követendő vagy követhető irodalmi irányt. Ebből a szem-
pontból igen tanulságos megnyilatkozás Virág Benedeké, aki az 1800-as évek 
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elején hálatelt szívvel emlékezik vissza arra (a Bessenyeit nem nagyon ked-
velő Kazinczynak írja, tehát aligha lehet szó valami udvarias formuláról), 
hogy őt ifjúságában, a hetvenes években Bessenyei példája "ébresztette fel". 
De hát jól tudjuk, hogy az az irodalom, amit a felébresztett ifjú pályatárs 
művel majd, szinte semmilyen rokon vonást nem mutat azzal az irodalmisággal, 
amit az ébresztő, tehát maga Bessenyei művelt. Sőt, inkább ellentétről be-
szélhetünk kettejük között: Virág a "kolompázó" (= rímes) versek ellen a 
legkeményebben hadakozó deákosok egyike volt, és ismeretes, hogy a franciás 
modorban író előd nem is írt mást, mint "kolompázó" verseket. A filozófus 
testőr valóban nem hozott létre olyan szervesen és közvetlenül folytatható 
költői hagyományt, mint Faludi Ferenc (akire a népies költészeti tendenciák 
épülnek) vagy a "deákosok" (akiknek törekvéseitől tisztán látható út vezet 
Berzsenyi és a romantika felé). Mi több: a filozófus Bessenyei hatása is 
korlátozott érvényű volt — meditációiból csak részletek és gondolatkörök ha-
tottak, de nem problémavilágának egésze, mint azt a legjelentősebb utód, Cso-
konai példája tanúsítja, aki felhasznált jó néhány Bessenyeitől eredő (vagy 
Bessenyeivel közös) bölcseleti fragmentumot, de azért egészen más gondolati 
tartományokban kalandozott. Más oldalról, de ugyancsak jellemző példaként 
idézhetjük Kölcseyt is, aki éppen ellentétes viszony megtestesítője: 6, if-
júkorának filozófiai jegyzeteit készítvén lényegében — iskolásabban ugyan, 
de iskolázottabban is — megismétli a hetvenes évek írójának gondolkodói út-
ját anélkül, hogy tudna róla: előtte járt már itthon valaki hasonló utakon. 

Az 1770-es évek Bessenyeijének és íróbarátainak működése gyakorlatilag 
megszüntette a régi, késő barokk világkép érvényességét és virulenciáját, de 
azok az új értékek, amelyek az б ifjúkori munkáiban tárulnak fel és sugároz-
tak szét, elsősorban gondolati alapozást és bátorító hátteret, nemcsak mély, 
hanem kellően rugalmas s ezért jól alkalmazható ideológiai támaszt adtak az 
új irodalmi törekvések, egyáltalán: aẑ  irodalmi törekvések számára, viszont 
közvetlenül, az irodalomművelés gyakorlati oldala felől tekintve nem ígértek 
annyit, mint más kezdemények. Ha elfogulatlanul tekintünk szét a XVIII. szá-
zadvég magyar irodalmának világában, akkor rögtön szembeötlik: a megújulás a 
magyar felvilágosodás művelődésében valóban több oldalú, komplexebb jelenség 
volt, mintsem — bár szerepe az egyik legfontosabb, s lehet, hogy éppen a 
legfontosabb eleme ennek a folyamatnak — ama "egy ember" fellépésére és te-
vékenységére, sőt: a "nagy Therézia" uralkodása utolsó évtizedének, a hetve-
nes évek irodalmának az eredményeire lehetne visszavezetni azt. A felvilágo-
sodás kori magyar irodalmi fejlődés redukált szemléletéhez vezet, ha csak a 
hetvenes évek fejleményeiben látjuk meg az alapjait — de a hetvenes éveket 
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is redukáltan szemléljük akkor, ha csak a későbbi fejlődés alapjait látjuk 
meg benne: ezt az évtizedet nem lehet csak kezdetként felfogni, és szilárd 
meggyőződésünk, hogy először nem így kell felfogni. Azaz: mielőtt kirajzolóa-
nának tekintetünk előtt azok az erővonalak, amelyek hozzájárultak a későbbi 
fejlődés megalapozásához, előbb azok a vonások mutatkoznak meg előttünk, ame-
lyek azt tanúsítják, hogy ennek az évtizednek élvonalbeli — és immár hege-
món helyzetben lévő — nemesi irodalma korábban beindult folyamatok kibonta-
kozásának az eredménye. Vagyis: maga is tetőzódés. 

Úgy véljük tehát, hogy az 1770-es évek kulturális teljesítményeit minden-
képpen egy szélesebb, az előzményeket is magába foglaló folyamat keretei kö-
zött célszerű szemügyre venni. A kulturális eseményeket mindig a történelmi 
körülmények kondicionálják, az igazán nehéz feladat azonban arra a kérdésre 
megtalálni a választ, hogy — hogyan. E választ csak munkánk .egészével köze-
líthetjük meg, viszont ehhez az első lépést nyilván e bevezető tanulmányban 
meg kell tenni. Megkíséreljük tehát, hogy a kor történelmi eseményeinek azok-
ról a vonatkozásairól adjunk egy kurta áttekintést, amelyeknek felfogásunk 
szerint döntő jelentőségük van a felvilágosodás kori magyar irodalom törté-
nete, pontosabban: e történet kezdete szempontjából. 

Azokra a változásokra, amelyek nyomán a magyar szellemi életben oly gyö-
keres átalakulások következtek be, Mária Terézia uralkodása vége felé került 
sor. 

Poroszországnak a magyar királynővel egyazon esztendőben, 1740-ben trón-
ra lépő ifjú uralkodója, II. Frigyes a hat évig tartó, ún. örökösödési hábo-
rú során érzékeny csapást mért a Habsburgoknak az övénél sokkal nagyobb, de 
kevésbé hatékonyan irányított monarchiájára, s végül is megszerezte az ipari 
fejlődés szempontjából igen jelentős tartományt, Sziléziát. Mária Terézia 
— franciabarát riválisával ellentétben — hagyománytisztelő és mélyen vallá-
sos uralkodó volt ugyan, de uralkodásának első évei s főleg az északi szom-
szédtól kapott lecke után be kellett látnia: birodalma érdekeit csak új és 
célszerű vezetési szisztéma biztosíthatja. A történeti szakirodalomból isme-
retes, hogy a nagy áttörést az 1748-as esztendő hozta meg. Az év januárjá-
ban, a Hofburgban megtartott tanácskozást követő, mintegy másfél éves idő-
szakban — főleg Haugwitz gróf munkájának eredményeképpen — kirajzolódtak egy 
központosított modern állam alapvonalai, olyan erők lendültek most mozgásba, 
amelyek ha lassan és megtorpanásokkal is, de az életnek egyre több területén 
kényszerítettek ki reformokat. Ennek a fordulatnak magyar szempontból az ad 
különleges jelentőséget, hogy míg Mária Terézia hivatalnokai a birodalom töb-

404 



bi részét (így a cseh korona tartományait is) erőteljesen fogták be a köz-
pontosított adminisztráció hálójába, a magyar királyság státusa viszont vál-
tozatlan maradt, ami — közjogi szempontból — nyilvánvalóan a magyar nemes-
ség sikereként értékelhető. Ez nem tulajdonítható a királynő hálájának az 
érte "életét és vérét" felajánló magyar nemesség iránt, hiszen jól kitetszik 
mögüle a realitások számbavétele: ez a nemesség mind katonai, mind gazdasági 
szempontból jelentős erőt képviselt, és a Habsburg-ház (amelynek éppen az 
imént mutatkozott meg gyengesége az európai porondon) nem kockáztathatta a 
Pragmatica Sanctio által is szentesített status quo-t, amely a leányági örö-
kösödést, tehát Mária Terézia uralkodását is lehetővé tette. 

A közjogi béke temészetesen nem jelentett pénzügyi és gazdasági békét is 
egyben — a hagyományos magyar történeti koncepció (Eckhardt Ferenc monográ-
fiája óta) egyenesen az ország gyarmatosításának koraként fogja fel a teré-
ziánus évtizedeket. A modern magyar történetírás ezzel szemben meggyőzően 
mutatott rá arra, hogy az osztrák politika ekkor semmilyen lényeges új ele-
met nem dolgozott ki a magyar királyság vonatkozásában — "kihasználta és né-
mileg módosította" a korábban is meglévő "elmaradottságot és függőséget, de 
nem változtatott e több évszázados jelenségek lényegén" (Kosáry Domokos). Ha 
történt változás, akkor inkább ellenkező előjellel történt, ebben az időben 
inkább Magyarország gazdasági emelkedéséről és nem hanyatlásáról lehet be-
szélni, még ha ez a fejlődés "lassú és féloldalas" (s tegyük hozzá: felettébb 
viszonylagos) is volt. A magyar nemesség rövid távú érdekei felől nézve pe-
dig akár egy ellenkező tétel felállításához is találhatunk támpontokat. Mi-
közben a reformok útjára lépett Ausztriát a bizonytalanság és a nyugtalanság 
légköre ülte meg, azzal, hogy Magyarország státusa nem változott, helyzete 
egyértelműen erősödött: ha immár az egész birodalmat központi irányítás alá 
vonták, a magyar korona tartományai pedig megőrizték korábbi pozícióikat — 
az ország sokak (főleg a tradíció emberei) számára a nyugalom és a változat-
lanság derűs szigetének tűnt. S ezt a látszatot csak erősítik az abszolút 
mércével mérve ugyan szerény, de a korábbi helyzethez mérve jól érzékelhető 
gazdasági sikerek. A magyar nemesség számára mintha most érne be a szatmári 
békét követő békés évtizedek termése, s a tetemesen megnőtt földterületen im-
már fejlettebb gazdálkodási módszerek is segítik őket. Számos jele van an-
nak, hogy mindenfajta gazdasági korlátozás ellenére a hazai nemesség (s nem-
csak a mágnások, s nem is csak a jómódú köznemesek, de a kevésbé vagyonosak 
is) jól és biztonságban élnek, s lassan ugyan, de növekszenek az élettel . 
szemben támasztott igényeik általában is. Anyagi helyzetüket talán az épít-
kezések jelzik a leglátványosabban: míg egy évszázaddal korábban, a barokk 
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hőskorában a legnagyobb főuraknak is inkább csak átalakításokra volt lehető-
ségük, most, Mária Terézia uralkodása idején mintegy kétszáz kastély épül az 
országban. S habár a magyar nemesség és az új módszereket kereső kormányzat 
között már korán, az 1750-es évek elejétől meg-megmutatkoztak az érdekellen-
tétek, azokat — jó ideig — ennek a (természetesen nagyon is problematikus) 
fejlődésnek a keretei között kell látni. Éppen ezért hangsúlyozni kell, hogy 
a feszültség nőtt ugyan, de azt így nem — mint a XIX. század konfliktusai 
felől visszanézve gondolnánk — az elkeseredettség váltotta ki, hanem a már 
elért pozíciók megerősítése és megőrzése érdekében folytatott küzdelem szí-
totta. Nem beszélhetünk arról, hogy a magyar nemesség önérzete vagy tekinté-
lye csorbát szenvedett volna — a dolog inkább fordítva áll. Ennek jelei ép-
pen a szellemi életben mutatkoznak meg, ahol a nemesség (ellentétben a ko-
rábbi évtizedekkel) újra megjelenik, és nem csupán azt látjuk, hogy erőfeszí-
téseket tesz saját kultúrájának kiépítésére. Az általános művelődés terepén 
tapasztalható élénkülés és gazdagodás egyik leglényegesebb eleme, hogy hosz-
szú idő után újra kialakul egy jellegzetes nemesi irodalom, sőt, hogy egyér-
telmű a nemesség befolyásának erőteljes növekedése a kulturális életben ott 
is, ahol addig az udvar nyílt vagy hallgatólagos akarata érvényesült. Ha e 
kiváltságait sikeresen őrző és így egyre anakronisztikusabb magyar nemesség-
re komor jövő is vár, ez a pillanat, a teréziánus kor ideje — minden érdek-
ellentétével együtt — egyáltalán nem volt komor. Ha bele is játszik, de a 
most születő nemesi irodalmat sem a bécsi politikával való szembenállás ih-
lette elsősorban, hanem a hagyományos vallásosságtól való távolodás — a tab-
lón (mint látni fogjuk) jó ideig a világos színek uralkodnak. 

Éppen ellenkező volt a helyzet Ausztriában. Utaltunk rá, a monarchia 
kormányzásában az 1740-es évek végétől kibontakozó reformok távlatilag nagy 
előnyökkel jártak ugyan, de ott és akkor bizonytalanságot és nyugtalanságot 
váltottak ki, főleg a hagyományos intézmények világában. Előre látható volt 
az egyházi értelmiség térvesztése, hiszen — például — az oktatásban már a 
negyvenes évek végétől erőteljes szekularizációs tendenciák nyilvánultak 
meg. Az állam emberei (Trautson, Van Swieten) már 1749-ben olyan pozíciókban 
ülnek, amelyek az egyház által hagyományosan ellenőrzött pozíciók voltak. Az 
államirányítás köreiben a gyakorlatias célszerűség szempontjai kerültek elő-
térbe, s így érthető, ha az egyház körül a századközép éveitől ritkulni kezd 
a levegő. Ha valóságban a helyzet nem is volt még annyira komoly, a. jelek a 
jövőre nézve mégis nyugtalanítóak voltak. A magyar irodalom alakulása szem-
pontjából pedig éppen e most ébredő nyugtalanságnak volt meghatározó szere-
pe: ha Bécs felől hűvös szelek fuvallatát érezték meg a hazai katolicizmus 
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képviselői, akkor egészen természetes, hogy a központosítás és a modernizá-
lás első hullámán kívül maradt s ugyanakkor gazdaságilag is stabilnak látszó 
Magyarország még inkább a változatlanság és — főleg — a nyugalom oázisaként 
merült fel az egyházi értelmiség és így természetszerűleg a közöttük viszony-
lag jelentős számban működő írástudó előtt. Ez magyarázza, hogy ennek az ér-
telmiségnek az orientációja a századközép táján megváltozik — a hazai ne-
messég felé fordul, és e fordulat akár látványosnak is nevezhető. Erről főleg 
az irodalomművelés átalakulása tanúskodik: míg korábban a klerikusok irodal-
mi tevékenysége jórészt az egyházias tudományművelésben és a néphez szóló 
egyházi kiadványok előállításában merült ki, most megnő a száma és megválto-
zik a jellege azoknak a kiadványoknak, amelyeket a nemesség — az előkelő 
világiak — számára készítenek. Csakhogy — mint utaltunk már rá — a magyar 
nemességnek ekkor már nemcsak az anyagi, de a szellemi életben is megnöve-
kedtek az igényei. Egyre otthonosabban érzi magát ezen a világon, s feltűnő 
jelei vannak: egyre kevésbé igényli a hagyomány eksztatikus és aszketikus 
vallásosságát — az egyházi értelmiségnek, hogy megőrizze a hirtelen fontos-
sá váló befolyást, magának is változnia kell. 

így a századközép táján nem kezdődött el még ugyan a magyar irodalomban 
a felvilágosodás kora, de megszületett immár a felvilágosodás kori magyar 
irodalom majdani két főszereplője: a művelt, a barokk világtól egyre távo-
lodó, a dolgokat egyre inkább a saját szemével néző magyar nemes és a vilá-
giak igényeihez alkalmazkodó, azaz: laicizálódó egyházi értelmiségi. Jól 
tudjuk, hogy a nemes és az értelmiségi között a különbségtétel egyáltalán 
nem egyszerű feladat, mégis, a modern magyar történetírás által kidolgozott 
meghatározások az irodalomtörténet-írás számára is jól hasznosíthatók. Az 
értelmiségi — mint Kosáry Domokos hangsúlyozza — nem egyszerűen a művelt 
ember, hanem az, aki akadémiai végzettséggel rendelkezik és (egyéb lehetősé-
ge nem lévén) abból a foglalkozásból is kénytelen élni, amelyre e végzettség 
feljogosítja. Nemes viszont — műveltségi szinttől függetlenül — az, aki 
számára függetlenséget biztosít a létező vagy várható birtok, annak ellené-
re, hogy rövidebb-hosszabb ideig értelmiségi foglalkozással kereste kenyerét. 
Ha vannak is — természetesen — határesetek, mégis, ezek a meghatározások 
nem csupán jó kiindulópontot biztosítanak számunkra, de a korszak irodalom-
története meg is erősíti érvényességüket. Sőt, többről is szó van. Az el-
beszélendő történetnek — a felvilágosodás kor magyar irodalomtörténetének — 
az alapját éppen e két, önmagában is változó helyzetű és arculatú szereplő, 
a művelt nemességnek és az értelmiségnek az egymáshoz való viszonya adja, egy 
különös párbeszéd, amely a kulturális élet e két tényezője között bontakozik 
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ki. Hangsúlyozni kell, hogy furcsa dialógusról van szó, olyannyira, hogy ta-
lán nem is szerencsés ez a metafora, hiszen a két fél közötti viszony bőven 
tartalmaz olyan elemeket, amelyek nehezen foghatók be a párbeszéd hagyomá-
nyos fogalmi körébe. Nern beszélgetőtársak hol egyetértő, hol vitatkozó esz-
mecseréjéről van szó, hanem két (Antonio Gramsci kifejezését használva) "kul-
turális tömb" lényegében párhuzamosan zajló történetéről, amely történet 
azonban a másik befolyásoló jelenlétében zajlik le. A viszony számos variá-
ciót tartalmaz az egyetértéstől a különbözésig, sőt, a radikális — de csak 
ritkán nyílt — elutasításig, a másik fél törekvéseinek tudomásul sem véte-
létől azok kisajátításáig és átértelmezéséig. A két fél erőviszonyai első 
pillantásra és látszólag egyértelműek, hiszen a gazdasági és politikai hata-
lommal a nemesség rendelkezett, ez a hatalom azonban — a kulturális élet 
szempontjából — mégis korlátozott hatalom volt. E nemességnek egy kiváló 
hivatalnoki gárdával rendelkező és a reformokra egyre elszántabban törekvő 
idegen uralkodóval szemben úgy kellett védekeznie, hogy közvetlenül magának 
nem volt olyan intézményrendszere, amelyet saját ideológiai és kulturális 
céljai szolgálatába állíthatott volna — ezekkel az intézményekkel az egyhá-
zak rendelkeztek. Meg kell rögtön jegyeznünk, hogy e történetnek a kezdetén 
a nemességnek csupán érdekei voltak, de kevéssé tisztázódtak még saját ideo-
lógiai és kulturális céljai — itt éppen a távlatosabb célok megfogalmazására 
tett első kísérleteknek lehetünk tanúi. Ez azt jelenti, hogy az értelmiség 
gondolkodása számára meglepően tág szellemi mozgástér kínálkozott, ami a ké-
sőbbiek folyamán, bizonyos időszakokban, még növekedett is. 

Az elmondottakkal azonban már meg is jelöltük azt a pillanatot, ahol e 
tanulmány által elbeszélendő történet a kezdetét veszi. E pillanat jóval az 
1772-esztendő előtt érkezett el, s nemcsak azzal, hogy a két főszereplő meg-
jelent a színen, hanem azzal, hogy kibontakozik közöttük a furcsa, felemás, 
egymás törekvéseire oda sem figyelő, vagy éppen ellenkezőleg: azokat kisajá-
tító-átérteimező viszony. E kezdet — mint időpont — nyilván nem határozható 
meg pontosan, jelképesen azoriDan talán igen. Az újabb kori magyar irodalom 
így azzal a múlt században metszeten is megörökített jelenettel kezdődik el, 
amikor a laicizálódó egyházi értelmiség legnagyobb írója, Faludi Ferenc a 
negyvenes évek első felében, Rómában, a via della Concilazionén lévő kis 
szobájában kezébe veszi a tollat, hogy "Magyarországnak" írjon könyvet, s 
itt, a Szent Péter-bazilikától néhány méterre immár ne csak "istenes jóság-
ra", de "szerencsés boldog életre" is oktassa korának magyar nemességét. 
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Csak az elmondottakat figyelembe véve kísérelhetjük meg, hogy (e Beveze-
tésben elvégzendő utolsó feladatként) körvonalazzuk tanulmányunk tárgyát, 
hogy választ adjunk tehát arra a természetes módon felmerülő kérdésre, hogy 
minek a történetéről lesz az alábbiakban szó. 

A munka tárgyának meghatározásához Klaniczay Tibornak az irodalomtörté-
neti szintézisről szóló tanulmánya szolgálhat kiindulóponttal, amely gondo-
latmenetének első lépéseként meggyőzően bizonyítja, hogy csak mai irodalom-
fogalmunk alapján nem értelmezhetjük a múlt bármely korszakában létrejött 
irodalmi termést. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy tanulmányunk nem szo-
rítkozhat a csak magyar nyelvű és esztétikai érdekű irodalmi művek figyelem-
bevételére, hiszen az képtelenségek sorát vonná maga után, attól kezdve, hogy 
a korszak nem kifejezetten szépirodalmi megnyilvánulásaira válaszoló irodal-
mi művek értelmezhetetlenné válnának, addig, hogy az egyes, igen gyakran ve-
gyes életműveken belül is szelektálnunk kellene. Ugyanakkor — hangsúlyozza 
Klaniczay Tibor — nem vehetjük alapul a korszak irodalomtudatát sem, amely-
be (a mi esetünkre vonatkoztatva) magyar és nem magyar nyelvű szépirodalmi 
művek éppen úgy beletartoznak, mint a magyarul és a — jobbára — latinul ké-
szülő tudományos munkák. Az ellenkező döntés nem kevésbé képtelen eredmények-
re vezetne; így például vállalni kellene a tudományok történetével való 
együttes számvetés feladatát, amely mindig is, de különösen a XVIII. század 
második felében, ebben az erőteljesen differenciálódó korban már nem is a 
művelődéstörténet, mint inkább a tudománytörténet, de semmiképpen nem az 
irodalomtörténet feladatai közé tartozik. 

A tárgyalandó irodalom fogalmát tehát nyilvánvalóan bővíteni kell, a tu-
dományét pedig szűkíteni — de vajon milyen szempont alapján? Itt feltétlenül 
számításba kell vennünk, hogy kínál egy lehetőséget az a különleges hely is, 
amelyet e korszak a magyar irodalmi tudat fejlődésének folyamatában elfog-
lal. Ismeretes, hogy ez a kor — a felvilágosodás kori magyar irodalomnak 
hozzávetőleg a XVIII. századra eső időszaka — a polgári értelemben vett 
nemzeti irodalom kialakulásának a nyitánya volt: a nemzeti nyelv most válik 
az irodalomfogalom egyik lényeges kritériumává, s minden korábbinál jelentő-
sebb lépés történt a szépirodalomnak a "tudósság"-tól való elkülönítésének 
irányába is. Csakhogy ez a fejlődési tendencia a kornak az irodalomról való 
tudatát még nem a Horváth János által maradandó érvénnyel leírt (s teljesen 
csak a későbbiekben kibontakozó) "szűkítés" irányába vezette, ellenkezőleg, 
itt a különféle tendenciák összetorlódnak, az irodalomra vonatkozó hallgató-
lagos vagy nyílt reflexiók és előföltevések igen összetett, nemcsak várat-
lan, de paradox fordulatokban is gazdag képet nyújtanak. A magyar nyelv lát-
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ványos térnyerése a századközép irodalomművelésében — például — éppen nem a 
szépirodalom s különösképpen nem a hazai tárgyú szépirodalom előretörését, 
ellenkezőleg: az európai művelődés rendkívül vegyes produktumainak beáradá-
sát hozta magával. De védhetőnek látszik egy voltaképpen ellenkező értelmű 
tétel is: a XVIII. század második felének latin nyelvű (s már elsősorban tu-
dományos) irodalma jórészt a nemzeti tematika iránti megnövekedett érdeklő-
déssel hozható kapcsolatba: a történet- és a nyelvtudomány jelentős, ha nem 
éppen a legjelentősebb teljesítményei készülnek latinul — a korszak két leg-
nagyobb magyar nyelvésze, Révai Miklós és Verseghy Ferenc még a XIX. század 
elején is a nemzetközi tudományosság nyelvén írják meg nagy összefoglalásai-
kat. De ugyancsak növeli a kép tarkaságát, hogy a magyar irodalomnak a kor-
szak végén fellépő két legtehetségesebb, elméletileg kivételesen érzékeny s 
ugyanakkor a legnagyobb esztétikai értékeket létrehozó szerzőjének az iroda-
lomról való tudata távolról sem volt csak és tisztán esztétikai karakterű: 
Kármán József számára a szépirodalom és a "nyomos tudományok" tartományai 
meglehetősen egymásba mosódtak, Csokonai Vitéz Mihálynak pedig még a század-
forduló körüli években is vannak megnyilatkozásai, amelyekben az esztétikai 
értéket létrehozó irodalomművelést a "solida tudományok" felé vezető út sze-
rény állomásaként fogja fel, s kitételei nem epizodikusak és különösképpen 
nem véletlenek. 

A tanulmány tárgyát így tehát nemcsak a mai és az egykori irodalomfogalom 
alapján nem határolhatjuk körül, de nem szolgál ehhez megfelelő szemponttal 
az a fejlődés sem, amelynek éppen ez az időszak a kezdeti fázisa — a nemze-
ti nyelvű és esztétikai karakterű irodalom fogalma a forrongás és a letisz-
tulatlanság állapotában van. A korszak tanulmányozása nyomán végül is arra 
az eredményre jutottunk, hogy legcélszerűbbnek az látszik, ha a kor kulturá-
lis életének két főszereplője, a művelt nemesség és a (laicizálódó, majd lai-
cizálódott) értelmiség belső alakulása és egymáshoz való viszonyuk változá-
sai felől közeledünk a korszak irodalmához. Az ötlet első pillantásra is csá-
bítónak tűnt, hiszen innen nézve szinte rögtön elénk rajzolódnak a kor kul-
turális folyamatainak társadalmi alapjai. így a sokat emlegetett 1770-es év-
tized jelentősége abban mutatkozik meg, hogy most — hosszú idő után — újra 
a nemesség képviselői veszik át a vezető szerepet a szellemi életben, olyan 
nemesi írócsoport kerül az előtérbe, amelynek képviselői (szemléletük nemesi 
vonásait megőrizve) a felvilágosodás bizonyos eszméitől mélyen megérintett 
szerzők, s akiknek világképét már elsősorban ez az érintettség határozza meg: 
a — Kosáry Domokos terminusát használva — "rendi felvilágosodás" irodalmá-
nak első nemzedéke. Ez az évtized ily módon tehát egy bizonyos fejlődési fo-
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lyamat beérésének az ideje — az ezt az időszakot megelőző két-három évti-
zednek következésképpen a mi szempontunkból az a lényege, hogy e különös 
szellemi hatalomátvételnek, azaz: az egyházi értelmiség látványos erőfeszí-
tései ellenére is gyengülő és a művelt nemesség szinte akaratlanul is erősö-
dő befolyásának a jegyében zajlik. E folyamat felvázolása nélkül egyszerűen 
nem lehet értelmezni a hetvenes évek, a szorosabb értelemben vett felvilá-
gosodás kori magyar irodalom nyitó fázisának megnyilvánulásait sem. Egy év-
tized múlva, 1780 körül azonban ez a nemesi karakterű irodalom szétesik, s e 
nemzedék, Bessenyei György nemzedékének letűntével újra az értelmiség — de 
az immár laicizálódott értelmiség — képviselői lépnek a színre. Ők vállal-
koznak arra, hogy — kihasználva a politikai-közjogi küzdelmekbe merült ne-
messég ideológiai és kulturális arzenáljának hiányosságait — meghatározni, 
sőt, bizonyos pillanatokban szinte diktálni igyekezzenek a nemzetre váró 
feladatokat, amely feladatok természetesen mindenekelőtt az 6, az írástudók 
jelentőségére világítanak rá a nemzet életében. A nemesség csak a századfor-
duló táján szerzi vissza a fölényt az irodalom világában. Ez a kor, a nyelv-
újítás kora azonban külön tanulmány tárgya és kívül esik munkánk keretein. 

A művelt nemesség és az értelmiség dialógusa azonban elsősorban nem azért 
szolgált kiindulópontként tanulmányunk elkészítéséhez, mert kirajzolja az 
elbeszélendő történet szociológiai alapvonalait, de nem is csak azért, mert 
(mint ezt remélhetőleg sikerül majd igazolni) olyan egységeket tesz látható-
vá, amelyek belső terében a szellemi életet mozgásba hozó energiák jelentős 
része létrejött, hanem elsősorban azért, mert csak ezen a módcn tudjuk kö-
rülhatárolni azt a történetet, amely a munka tulajdonképpeni tárgya. így te-
hát nem a kor magyar és nem magyar nyelvű irodalmáról és tudományosságáról 
fogunk beszélni általában véve, hanem mind a kettőről oly módon, hogy e kü-
lönös párbeszédet minél teljesebben megismerjük — az időben folyvást válto-
zó feleket éppen úgy, mint viszonyuk változásait. 

411 



N Y U G A T I M A G Y A R I R O D A L O M 

B O R B Á N D I G Y U L A 

A NYUGATI MAGYAR IRODALOM ÖNISMERETE ÉS ÉRTÉKTUDATA4 

Az irodalom — olvassuk az immár közhelynek számító megállapítást a kézi-
könyvekben — az emberi szellem írásba foglalt megnyilatkozásainak összessé-
ge. Ennek alapján a magyar irodalom magyar szellemi emberek írásba foglalt 
megnyilatkozásainak összessége. Hajdan minden írott mű beletartozott az iro-
dalom fogalmába, a XIX. századtól kezdve azonban mindinkább azokra korláto-
zódik, amelyeket alkotóik művészi szándékkal hoztak létre. 

Ilyen értelemben vonta meg az irodalom körét magyar irodalomtörténetében 
Szerb Antal is, nemkülönben azok, akik utána dolgozták fel a magyar irodalom 
történetének egészét vagy egy-egy szakaszát. Irodalmunk történetével foglal-
kozni — írta Szerb Antal híres munkájának bevezetésében — a kulturális lo-
jalitás kérdése: "Az idegenbe szakadt magyarok ezzel tanúsítják, hogy hűek 
maradtak a szellemhez. A közös kultúra, a közösen átélt emberi értékek tart-
hatják csak össze a sokfelé szétszórt magyart. Magyarnak lenni ma nem állami 
hovatartozást jelent, hanem az érzésnek és gondolatnak egy specifikus módját, 
ami ezer év értékeiből szűrődött le: kultúrát... Amíg kultúránkhoz hűek ma-
radunk, önmagunkhoz vagyunk hűek." 

Úgy gondolom, ez ma is érvényes, és a Nyugatra menekült magyar írók 1988-
ban is a magyar szellem folytonosságának jegyében írják műveiket, abból a 
kultúrából és hagyományból táplálkozva, amelyet elődeik hagytak rájuk. Ez az 
örökség még azok alkotásaira is hat, azokat is befolyásolja, akik ezzel az 
örökséggel való szakítás és minden hagyománnyal való szembenállás szándéká-
val fognak munkához. A magyar irodalomnak az is része, ami ellene születik. 
Irodalommá művészi értéke teszi, nem alkotójának felfogása és elhatározása. 

Nyugati magyar irodalmon a Nyugaton magyar nyelven született és művészi-
leg értékes művek összességét értem, azzal a kiegészítéssel természetesen, 

"Előadás a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör tanulmányi napjain, Lugánóban, 
1988. október 13-án. 
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hogy a művészi érték eldöntése ízlés dolga, és egyénenként, helyenként, ko-
ronként változik. 

Dolgozatom címén gondolkodva az is hamar kiderült, hogy az irodalomnak 
aligha lehet önismerete és értéktudata, legfeljebb az irodalom művelőinek, 
tehát az alkotóknak és azoknak, akik a művek közkinccsé válásáról gondoskod-
nak. Ilyen értelemben használom az irodalom önismerete és értéktudata fogal-
mát. Arról lenne tehát szó, hogy nyugaton élő magyar írók, szerkesztők, kia-
dók, irodalmi szervezők hogyan látják az itt született irodalmi műveket és 
irodalmi vállalkozásokat, hogyan ítélik meg önnön szerepüket és munkásságuk 
értékét, hol helyezik el tevékenységüket a jelenkori magyar irodalom egészé-
ben. 

Magyarázatra szorul az is, hogy a történelem mely időszakára gondolunk, 
amikor ma nyugati magyar irodalomról beszélünk. Nyugati magyar irodalom — 
hogy csak az elmúlt száz-másfélszáz évre tekintsünk vissza — csaknem meg-
szakítás nélkül volt. Az egymást követő emigrációk, kivándorlási hullámok, 
magyarok lakhelyváltoztatási kényszerei bőven gondoskodtak arról, hogy ma-
gyar írásbeliség a történelmi Magyarország határain kívülre is szoruljon és 
a világ különböző tájain a magyar irodalmat színező, bővítő, gazdagító művek 
szülessenek. 

Ennek az irodalomnak a történetében a legutóbbi nagy cezúra 1945 volt. 
Nem abban az értelemben, mintha akkor hosszú szünet után a korábbitól lénye-
gesen eltérő új irodalom jött volna létre, hiszen éltek és dolgoztak még so-
kan azok közül, akiket egy korábbi történelmi fordulat vetett ki az ország-
ból, hanem azért, mert nagy számban kerültek nyugatra alkotók, szerkesztők, 
kiadók és olyan világnézetekkel, irodalomfelfogásokkal, művészi szándékokkal, 
amelyek azt megelőzően szórványosak vagy ismeretlenek voltak. Nem az történt, 
hogy egy irodalmi emigrációt felváltotta egy másik, hanem az, hogy az iro-
dalmi emigráció színképe változott meg, immár a korábbinál sokkal tágabb 
spektrumot mutatva fel. 

Ez a spektrum később annyira bővült, hogy a szélektől eltekintve majd-
hogynem tükörképe lett a hazainak. Magyarországon nem juthatott hivatalos 
idegenkedés és politikai elutasítás miatt megjelenési lehetőséghez a két 
háború között dívó és jobb megnevezés híján "keresztény-nemzeti"-nek nevezett 
irodalom, idekint pedig társadalmi idegenkedés és elutasítás következtében 
mindaz, amit a szocialista-realista irodalom körébe utalhatunk. Ettől elte-
kintve azonban a nyolcvanas évekig szinte minden magyarországi irányzatnak 
és alkotói módszernek kialakult a nyugati magyar megfelelője. Nyugati magyar 
irodalomról szólva tehát az 1945 utáni korszakra gondolunk és ennek ténveit 
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vesszük figyelembe, amikor önismeretről és értéktudatról elmélkedünk. Ebben 
egyébként megegyezik a hazai és a nyugati irodalomtudomány, mind a kettő 
1945-öt tekinti nemcsak történelmi, de irodalomtörténeti vízválasztónak. 

Ami az elnevezést illeti, az többször módosult az elmúlt negyvenvalahány 
esztendő alatt. Amikor még magam is Magyarországon éltem, tehát a negyvenes 
évek közepén, a "nyugati" jelző ritka volt, a "diaszpóra" el sem hangzott, 
az "emigráns" meg szigorúan fenntartatott azoknak, akik a két háború között 
éltek külföldön, vagy azoknak, akik ehhez a csoporthoz tartoztak, de a negy-
venötös fordulat után sem tértek vissza hazájukba. Ha a háború utolsó szaka-
szában vagy közvetlenül utána távozottakról volt szó, tehát a szélsőjobbol-
dal szellemi támogatóiról, a szovjet megszállástól való félelem miatt mene-
külőkről vagy a bekövetkezett hatalomváltással megbékülni nem tudó, ezért az 
országot elhagyókról, akkor "nyugatost" mondtunk. "Nyugatos irodalmat" ke-
vésbé, mert nem tudtuk, hogy van-e egyáltalán irodalom a menekültek körében, 
legfeljebb arról hallottunk és olvastunk, hogy a háború végén kiáramló tö-
megben írók is voltak, a nevesebbek: Nyíró József, Wass Albert, Horváth Bé-
la, Ölvedi János, Kerecsendi Kiss Márton. 

Azután, hogy Rákosi teljesen hatalmába kerítette az országot, a nyugati 
magyar írókat vagy irodalmat érintő írásokban elszaporodtak az ilyen jelzők: 
fasiszta, hazaáruló, szocialista-, kommunista- és szovjetellenes, pejoratív 
értelemben disszidens. Ez az időszak sokáig tartott, az említett jelzők ki-
agyalói és terjesztői nem törődtek sem az idő múlásával és bizonyos fogalmak 
időszerűtlenné válásával, sem a nyugaton élő írók valóságos természetével és 
jellegzetességével. 

Változás csak akkor következett be, amikor megszűnt a száműzetésben élők 
sommás elítélése. A nyugati magyar irodalom iránti érdeklődés növekedésével 
észlelhetővé vált a differenciálásra, megkülönböztetésre való hajlandóság. 
Ettől fogva már mind gyakrabban találkozunk hazai írásokban a "nyugati", az 
"emigráns", a "diaszpóra" megjelölésekkel és azon való tűnődéssel, hogy en-
nek az irodalomnak a megnevezésére melyik jelző a legmegfelelőbb. 

Az erről szóló dolgozatok és ankétok a hetvenes években gyakran kezdőd-
tek azzal, hogyan is nevezendő az az irodalmi tevékenység, amely a magyar 
nyelvterületen kívül folyik. A nyugati magyar írókat nem nagyon érdekelte, 
hogy mi az б adekvát megjelölésük. Kezdetben kerültek minden jelzőt, aztán 
elterjedt az "emigráns" szó, majd amikor sokan úgy érezték, hogy idegen tár-
sadalmakba integrálódva és a politikai szembenállás csökkenése folytán már 
nem emigránsok, elterjedt a "nyugati" elnevezés, de anélkül, hogy ennek kü-
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lönösebb jelentősége lett volna. A "nyugati" az "emigránsnak" szinonimája 
lett. A diaszpóra szót nyugaton kevesen használják. 

Érdekes tünet, hogy a nyugati magyar irodalom művelői és az irodalmi 
közvélemény alakítói azóta foglalkoznak behatóbban önnön történetükkel és 
munkájuk értékével, amióta ez iránt Magyarországon megindult az érdeklődés, 
és hazai irodalomtörténészek, kritikusok, lapszerkesztők részéről elhangza-
nak erre vonatkozó vélemények és ítéletek. Az érzékenység és a reagáló ösz-
tön mozgásba lendítette nemcsak az elismerés nyugtázására való hajlamot és 
a negatív kritika elhárítására irányuló szándékot, de ingerként hatott az 
értelemre is, amennyiben elindította a témáról való behatóbb és szakmailag 
megalapozottabb gondolkodást. Ami engem illet, bennem is az érintettség ér-
zete munkálkodott, magamat is felelősnek érezvén azért, amit Pomogáts Béla 
úgy fejezett ki, hogy a nyugati magyar irodalomnak nincs önismerete és meg-
bízható értéktudata. 

Az önismeret tehát. Vajon mit tudunk mi magunkról, és hová helyezzük 
azt, amit művelünk? 

Ami a nyugati magyar irodalom helyét és szerepét illeti, a kezdeti idő-
ben többekben — elsősorban a negyvenötös menekültekben — az a felfogás 
uralkodott, hogy a háború végén nemcsak a magyar állam folytonossága szűnt 
meg, hanem az irodalomé is, és miként az alkotmányos politikai élet, úgy az 
"igazi magyar irodalom" hagyományainak megőrzése is a nyugatra távozottak 
feladata lett. Miként a politikát, úgy az irodalmat is ott kívánták folytat-
ni, ahol az szerintük 1945 tavaszán törést szenvedett és megszakadt. Magukat 
a magyar nép és a magyar irodalom illetékes képviselőinek tartották, az or-
szágban végbement események nagy részét törvénytelennek, az irodalmat min-
denféle kényszerek által korlátozottnak és béklyóba szorítottnak tekintették. 

A későbbi menekültek között is voltak, akik osztották e nézeteket, és nem 
kis táboruk támadt azoknak, akik szerint a magyar irodalom Nyugaton van, mert 
Magyarországon nem válhatik azzá, amivé válhatnék kedvezőbb körülmények kö-
zött. Egy dél-amerikai lap évkönyvében, 1953-ban azt olvashattuk, hogy "a ma-
gyar emigrációs irodalom ma már egyet jelent a magyar irodalommal". Tóth 
László irodalomtörténész, nápolyi egyetemi tanár megállapította, hogy "a ma-
gyar etnikum irodalmának súlypontja az emigrációs irodalomra tevődött át". 
Mikes György londoni író is határozottan jelentette ki, hogy "a magyar iro-
dalom Nyugaton van". Kétségtelen, hogy ezek a nyilatkozatok olyan időben 
születtek, amikor a magyar irodalom hazai művelői is meglehetősen borúlátóan 
Ítélték meg helyzetüket és állapotukat, de mi másnak tekinthető, mint az ön-
nön szerep túlbecsülésének az a vélekedés, hogy a nyugati magyar irodalom az 

415 



egyetemes magyar irodalom helyébe léphet csak azért, mert a többi irodalmak 
nehéz helyzetbe kerültek és autonómiájuk megszűnt? Az irodalomnak ugyanis 
csak egyik eleme az alkotó és az alkotói szabadság, a létrejött művek minő-
sége ugyanolyan fontos és jelentős. Abban nemcsak ma, de már annak idején 
sem lehetett kétség, hogy a szűkös és korlátozott alkotói feltételek ellené-
re is születtek magyar nyelvterületen maradandó értékű művek, és még ha szám-
ban kevesebbek lettek volna is, a nyugati magyar irodalom egy pillanatig sem 
vitathatta volna akár a hazai vagy mondjuk, az erdélyi elsőbbségét. 

"A magyar irodalom Nyugaton van" tételt komolyan vehető tények nem tá-
masztották alá és az emigráció józanul gondolkodó írói körében senki sem 
vallotta, még a hazai irodalmi közviszonyokkal szemben oly szigorú és az 
adott helyzettel kibékülni látszó vagy azt tudomásul vevő írók felett kemé-
nyen ítélkező Márai Sándor sem. Ez a téma már egyébként is a múlté. Ma sen-
kinek sem jutna eszébe, hogy a nyugatinak kizárólagossági szerepet vindikál-
jon, és azt higgye, hogy az a magyar irodalom. 

Hol van tehát a nyugati magyar irodalom helye és szerepe? 
Többé-kevésbé polgárjogot nyert az a felfogás, hogy a hajdan egyközpontú 

magyar irodalom többközpontúvá vált. Az egyetemes magyar irodalom tehát pa-
licentrikus. Egységes, de több központja van. Egységes a tekintetben, hogy a 
közös eszköz a magyar nyelv, minden központ folytatója a magyar irodalom 
töbfcszázéves hagyományainak, kifejezője a magyar embert jellemző tudat- és 
érzelemvilágnak, szándéka a világirodalomnak magyar nyelven született alko-
tásokkal való gyarapítása. Megosztott a tekintetben, hogy nincs egyetlen 
irányító központja. Korszerűtlenné és idejétmúlttá vált a hajdani "fővárosi 
irodalom—vidéki irodalom" kettősség. A magyar irodalomnak ma hat központja 
van: a magyarországi, a romániai, a szlovákiai, a vajdasági, a kárpátaljai 
és a nyugati. E központok fő jellegzetessége, hogy mindegyikben mások és má-
sok az alkotási feltételek, a megjelenési lehetőségek, az irodalmi élet és 
irodalomszervezés formái, minden központnak külön intézményrendszere van. 

Hogy a magyar irodalom nem egységes, azt már Szerb Antal is észrevette 
1934-ben megjelent irodalomtörténetében, megállapítva, hogy az ország tria-
noni szétdarabolása és az elszakított területeken bekövetkezett fejlemények 
következtében egymástól eltérő arculatú több magyar irodalom alakult ki. 

A hatvanas évek második és a hetvenes évek első felében az újvidéki Bori 
Imre dolgozta ki az irodalmi policentrizmus magyar elméletét, bő leírását 
adva annak a fejlődésnek, amelyen az irodalom az egyközpontúságtól a több-
központúságig keresztülment. 1977-ben Béládi Miklós fejtette ki részletesen 
egy előadásában, hogy mik ennek a többközpontúságnak fő jellegzetességei. 
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"Ezeknek az irodalmaknak — mondotta — önálló létük, szuverén világuk van, 
nem szorulnak gyámolító kezekre, megállnak a maguk lábán és csak a maguk lá-
bán akarnak megállni. Mai létük értelme azon nyugszik, hogy önálló eredeti 
mondanivalót hordoznak, hogy problémaviláguk, igényeik, terveik a mienkétől 
elütő, különböző módon alakulnak, noha nem teljesen érintetlenül attól, ami 
nálunk történik." Béládi azzal folytatta, hogy az ország határain túl szüle-
tett irodalom "nem a határon belülinek egy akcentusa, másodlagos képződmé-
nye. Az egyetemes-magyar irodalom nem központi és mellékirodalmakból áll, az 
egyetemesség nem azt jelenti, hogy a magyarországi elvi előjogokkal rendelke-
zik — még ha történelmiekkel valóban rendelkezik is — , hogy б a teremtő, a 
kibocsátó, a többi csupán következmény; hogy a hazai a nap, a többi körülöt-
te a bolygó. Az egyetemes magyar irodalom fogalma egyet jelent: hogy magyar 
irodalmak léteznek, élnek, működnek. Közöttük mellé-, nem pedig alárendelő 
viszony van." 

E definíció pontos és árnyalt, feltétel nélkül elfogadható, legfeljebb 
némi kiegészítés látszik helyénvalónak. Az irodalmak létének értelme első-
sorban nem azon nyugszik, hogy az egyes központokban élő alkotók művei a töb-
biekétől eltérő mondanivalót hordoznak és problémavilágot tükröznek, hanem 
azon, hogy különböznek egymástól az alkotási feltételek, vagyis az írói sza-
badság, az irodalmi élet formái, vagyis a társulási és szervezkedési szabad-
ság. Ez a magyarázata annak, hogy nyugaton feldolgozhatók témák, amelyek Ma-
gyarországon tabuknak számítanak, Magyarországon olyanok, amelyekhez a szom-
szédos országokban senkinek sem lehet hozzányúlnia, Szlovákiában vagy a Vaj-
daságban olyanok, amelyeket Romániában tilalommal sújtanak. Ismeretes, hogy 
bizonyos témákat érintő irodalmi szabadság tekintetében Magyarország és pél-
dául Románia között nagyobb a különbség, mint Magyarország és a Nyugat kö-
zött. Ennek bizonyítására talán nem szükséges kitérni. Elég az hozzá, hogy a 
magyar irodalmi központok mindenütt más és más feltételek között működnek, a 
legelőnyösebb helyzetben a nyugati van, a leghátrányosabban pillanatnyilag a 
romániai. Cs. Szabó László a hatvanas évek elején egy értelmiségi konferen-
cián a megelégedettség hangján jelentette ki, hogy a nyugati magyar író "gon-
dolatait a hazáról, Európáról, az európai műveltségről kritikusan, szabad 
bírálattal és szabad hittel, gátlás nélkül kifejezheti". 

Ugyanez a helyzet a megjelenési, a publikációs lehetőségekkel is. A köz-
pontokban más és más állapotok uralkodnak. A nyugatiban teljes a szabadság, 
amennyiben semmilyen tiltó rendelkezés vagy hatalmi szó nem akadályozhatja 
meg irodalmi művek megjelenését. Persze, van ország, amelyben tilos a por-
nográfia vagy Nyugat-Németországban az antiszemitizmus és a nemzetiszocia-
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lista ideológia, de gondolom, ezt sehol senki nem érezheti az alkotói sza-
badság indokolatlan korlátozásának. Magyarországon a közelmúltban szép szám-
mal jelentek meg könyvek, tanulmányok, cikkek, amelyek semmilyen más magyar 
nyelvterületi központban nem láthattak volna napvilágot. És azt is tudjuk, 
hogy például Romániában olyan műveket is elütnek a publikálási lehetőségtől, 
amelyek mindenütt másutt nehézség nélkül jelenhetnének meg. És végül, ugyan-
ez áll a társulási szabadságra. Különbségek abban is észlelhetők. Úgy látom 
tehát, hogy főleg ezek a tények alakították ki a magyar irodalom policent-
rizmusát és csak másodsorban a más és más hely és környezet által kiváltott 
eltérő mondanivaló. 

Béládi policentrizmus-elméletének van egy másik gyengéje. Azt mondotta 
ugyanis, hogy "míg a többi magyar irodalom egy történelmileg kialakult et-
nikai centrum erőterében alakul ki, addig a nyugati több kultúra-centrum kö-
zelében helyezkedik el". Szerinte "ez lehetett a magyarázata annak, hogy a 
nyugati magyar irodalom nem élt, nem él benne ugyanolyan jogokkal a nemzeti 
irodalomban, mint a környező államoké". Béládi úgy látta, hogy nincs egyet-
len nyugati magyar irodalmi központ, hanem van németországi, franciaországi, 
angliai, amerikai és így tovább. Persze, ez a sok apró csoport — mert köz-
pontnak igazán nem nevezhető — valóban nem élhet ugyanolyan jogokkal az 
egyetemes irodalomban, mint a szomszédos országok nagy és hagyományokban 
gazdag magyar irodalmai. Béládi felfogásának az az alapja, hogy a központ-
képződés politikai okait lebecsülte, csupán másod- vagy harmadrendűnek ítél-
te meg. Az kétségtelen, hogy ha a központok kialakulásánál, mint б tette, az 
eltérő élményvilágra és az abból eredő eltérő mondanivalóra helyezzük a hang-
súlyt, akkor valóban csoportképző szerepe van annak, hogy az írók Németor-
szágban, Franciaországban vagy mondjuk az Egyesült Államokban, vagyis eltérő 
etnikumok erőterében élnek. Be ha azt nézzük, hogy hol milyenek az alkotási 
feltételek, tehát az irodalmi szabadság és a megjelenési vagy a társulási 
lehetőség, akkor a Nyugatot egyetlen társadalmi és politikai erőtérnek te-
kinthetjük, amelyben magyar írók azonos feltételek között, hasonló lehetősé-
gekkel és esélyekkel élhetnek irodalmi életet, tehát egységes központként 
működhetnek. 

Ami pedig azt illeti, hogy a nyugati magyar irodalom nem élt és nem él 
benne ugyanolyan jogokkal a nemzeti irodalomban, mint a környező államoké, 
ennek oka és magyarázata aligha a nyugati szétszórtság és a sokféle etnikai 
környezet, hanem a politika alakulása, vagyis olyan politikai szándékok, fe-
lülkerekedése, amelyek programszerűen ütik el a nyugati magyar irodalmat a 
más magyar irodalmakkal való egyenjogúságtól. Évek óta örvendetes, jó irányú 
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fejlődés tanúi vagyunk és figyelmünket semmiképpen sem kerülheti el az a kö-
rülmény, hogy gyarapodóban vannak a nyugati magyar irodalom jogai az egyete-
mes magyar irodalmon belül. Az iránta állandóan növekvő érdeklődés és megbe-
csülés mutatja, hogy a korábbi joghátrányoknak merőben csak politikai okaik 
voltak, a kirekesztési szándékot dokumentálták, nem pedig irodaimon belüli 
természetes viszonyokat. 

A többközpontúság elvének térnyerésével háttérbe szorult egyfelől a sa-
ját szerep túlbecsülésének, másfelől alábecsülésének gyakorlata. Az irodalmi 
központok közötti érintkezést, párbeszédet, szóértést és együttműködést meg-
könnyíti, hogy a nyugati magyar írók nem akarnak sem többnek, sem kevesebb-
nek látszani, mint amik. A szerep túlbecsülése annak idején lehetetlenné 
tette az egymás felé való közeledést, majdnem annyira, mint amennyire a po-
litikai ihletésű hivatalos hazai idegenkedés és elutasítás, vagy némely írói 
körökben észlelt közöny. Szabolcsi Miklós egy rádióvitában azt mondotta, 
hogy "az emigráció egyes legjobbjaiban kialakult helyzetüknek egy sajátos 
felnövesztése, egy sajátos szereptudata, egy olyan attitűd, hogy ők egyedüli 
őrzői a magyar kultúrának, emberségnek, európaiságnak és ez az egyedüli őrző 
attitűdje az, amelyik nehézzé teszi a valóban konstruktív dialógust velük". 
Czine Mihály is megállapította, hogy ez a szereptudat-felnövesztés nemcsak 
indokolatlan, de gyakran bántó. Valóban az volt, és érthető, hogy még azokat 
is sértette, akik jószándékú érdeklődéssel fordultak a Nyugaton dolgozó írók 
munkássága felé. Aminthogy Nyugaton is elsősorban a párbeszédre és érintke-
zésre hajló alkotókat bántotta, hogy Magyarországon nem akartak tudomást 
venni róluk. 

Nem szolgálta a gyümölcsöző párbeszéd kialakulását az a másik szélsősé-
ges álláspont sem, amely a nyugati magyar irodalom feladatát és szerepét le-
becsülte, a régi egyközpontú irodalomban gondolkodva csak a Budapestről irá-
nyított irodalom mellett amolyan vidéki, regionális mellék-irodalomnak lát-
ta. Ezt a felfogást legpregnánsabban a párizsi Nagy Pál képviselte. Szerin-
te "a magyar irodalom törzse Magyarországon van, s ennek a magyar irodalom-
nak mi csak egy ága-boga vagyunk. Lehetnek sajátos feladataink, érhetünk el 
szép eredményeket, de mindenképpen a nagyobb egységhez, az ottani irodalom-
hoz tartozunk." E nézetnek az a hibája, hogy figyelmen kívül hagy tagadha-
tatlan tényeket, a többi, között azt, hogy — a hasonlatnál maradva — a nyu-
gati ág alig táplálkozott a hazai törzs nedveiből, nem ezzel együtt fejlő-
dött vagy esett vissza, sőt ami az irodalmi avantgárdot illeti, a kinti ágak 
táplálták a törzsön keletkezett rijgyeket. Elméletükkel ellentétben Nagy Pál 
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és társai a gyakorlatban viszont úgy viselkedtek, mint önálló, autonóm köz-
pont tagjai, nagyon is ügyelve alkotói függetlenségükre és önállóságukra. 

Azt természetesen senki sem tagadhatja, hogy a magyar irodalmak között a 
legfontosabb és legjelentősebb a magyarországi, amely még legnehezebb idő-
szakaiban is több maradandó alkotást produkált, mint például a nyugati sok-
kal kedvezőbb körülmények között. Ez azonban nem homályosíthatja el a tényt, 
hogy irodalmunk policentrikussá vált, saját fejlődési törvényekkel rendelke-
ző és önállóan működő központokkal. 

Arról az irodalmi sajtóban már sok szó esett, hogy mivel gyarapította a 
nyugati az egyetemes magyar irodaimat. Felesleges erre külön kitérni, csak 
jelzésszerűen említeném az egy irodalmi ankéton Ilia Mihály által feltűnőnek 
nevezett munkát a magyar tudományban vagy a műfordítás-irodalom jelentős gaz-
dagítását. Esszék és tanulmányok egész sora jelzi, hogy a nyugati irodalomra 
hárult olyan tényeknek, felismeréseknek és igazságoknak a kimondása, amire 
sehol, semmilyen más irodalmi központban nem volt mód és lehetőség. Képzeljük 
el, mennyivel szegényebb lenne enélkül nemzeti irodalmunk. 

De nem lebecsülendő az sem, hogy általa mennyire bővült a témák és fel-
dolgozási módok palettája. Az írók — mint a londoni Czigány Lóránt írta egy-
szer — más közegben élve, más módon, más gondolatmenetek alapján reagálva, 
a dolgokat más szemszögből és távolságból látva, mindenki mástól eltérően 
ábrázolják a világot és ezzel le nem becsülhető olvasói igényeket elégítenek 
ki. Idegen irodalmak szomszédságában élve ezekből is csorognak át éltető 
nedvek a magyarba. A kettős forrásvidék, a magyar és az idegen, nemcsak a 
szomszédos országok magyar irodalmát, de a nyugatit, következésképpen az 
egyetemest is táplálja. Az Amszterdamban élő Kibédi Varga Áron 1975-ben ezt 
történelmileg egyedülálló jelenségnek nevezte. "Felszívni mindent — írta — , 
amit a környezet nyújt, olyasmit is, amit otthon a nézőpont, a politika, a 
közerkölcs vagy a közvélemény miatt az író sohasem szívhatott volna fel — és 
mindezt továbbadni, de nem a környezet nyelvén." 

Egy 1981-ben írt tanulmányában Pomogáts Béla pontos listát készített ar-
ról, hogy például a szépprózában a nyugati magyar írók révén a világ mely 
tájai kerültek rá a magyar irodalom térképére. Az olvasó irodalmi művekben 
már nemcsak Bécs, Párizs vagy Róma múltjával, jelenével, lakóinak életével 
és problémáival szembesülhet, de oly távoli világrészekkel is, mint például 
Guyana vagy Puerto Rico. Ezenkívül: nyugati magyar írók közreműködésével in-
tegrálódnak az egyetemes magyar irodalomba olyan mai nyugati irodalmi irány-
zatok eredményei, mint a francia "új regény", az ironikus angol regény, a 
borgesi mitikus parabola vagy a szemiotikai jellegű úgynevezett szövegiroda-
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lom. Mindehhez hozzátehető, hogy ezeket az eredményeket ma már más magyar 
irodalmak művelői is felhasználják, de a nyugatiak helyzetükből fakadó úttö-
rő szerepe vitathatatlan. 

Végül nem lebecsülendő a nyugati magyar irodalomnak az az erejének is 
nevezhető előnye, hogy az írók a szétszórtságban, szervezetlenségben, minden 
irányító testület hiányában és közösségként is csak lazán összeállott együt-
tesben élve csaknem teljes alkotói szabadságnak örvendhetnek. A párizsi Ka-
rátson Endre szerint "ki-ki csak magának tartozik felelősséggel, tehát olyan 
bátran mehet el a határok feszegetésében, amelyet egy társadalmi közegben 
élő író esetleg nem engedhet meg magának". Persze, társadalmi közegben a 
nyugati magyar író is él, de ez nem hasonlítható össze azzal, amelynek pél-
dául a magyarországi, az erdélyi vagy a vajdasági tagja. Nemcsak a méretek 
miatt, de mindazon földrajzi és történeti tényezők miatt, amelyek ily nagy 
közösségeket, a maguk kényszereivel és a bennük élők várakozásaival, létre-
hoztak. 

Szokás ezzel kapcsolatban a nyugati magyar irodalom korrekciós szerepé-
ről is beszélni. Vannak, akik ezt látják legfontosabb feladataik egyikének. 
A stuttgarti Peéry Rezső egy 1972-es megállapítása szerint: "Idekünn van le-
hetőség arra, hogy síkraszálljunk az irodalomnak a hatalomtól független ér-
tékrendjéért... a határon kívül élő magyar írástudónak az a feladata, hogy 
igyekezzék korrektívumként hatni..." Persze, ennek a szerepnek az érvényesü-
lési lehetősége és megalapozottsága is változott az idők folyamán. Mindig 
függvénye volt a magyar nép állapotának és a belső mozgási lehetőség alaku-
lásának, de kétségtelen, hogy volt idő, amikor a korrekciós szerep komolyan-
vétele és lelkiismeretes betöltése az egyetemes magyar irodalomnak nagy hasz-
nára vált. 

De térjünk vissza a többközpontúságához, és tegyük fel először azt a kér-
dést, hogy a policentrizmust tudomásul vette-e a legerősebb és legtekintélye-
sebb irodalmi központ, a magyarországi. Elfogadta-e a kialakult állapotot? 
Ki igen, ki nem. 1968-ban Czine Mihály megállapította, hogy "irodalmi közvé-
leményünk szemében nem lehet olvasott ember, aki nem ismeri a francia iro-
dalmat, de például a csehszlovákiai vagy a romániai magyar irodalom ismere-
tének igénye fel sem merül". Arról ne is szóljunk, hogy mennyire harmad- vagy 
negyedrendű volt még akkor a nyugati magyar irodalom ismerete. Vas István 
1969 őszén az "Új égtájak című" lírai antológiáról szólva bevallotta, hogy 
"eléggé nehezemre esett a felismerés, helyesebben beismerés, hogy a magyar 
nyelvközösségtől elszakítva is létrejöhetett magyar költészet". Megjegyzi, 
hogy cikkének címe — "Magyar költészet Nyugaton" — félrevezető lehet, hi-
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szeri ezen sokan azt érthetik, hogy az idegen nyelvre fordított magyar versek 
nyugat-európai fogadtatásáról lesz szó. Magyarán: nem olyan költészetről, 
amelyet nyugaton alkotó magyar költők teremtenek. Vas Istvánnak igaza volt, 
sokan el sem tudták képzelni, hogy ilyesmi létezik. Ezért tartotta a jeles 
költő és író is meglepőnek, hogy az antológiában szereplő nyugati költők kö-
zött ugyanolyan arányban akad tehetség, mint hazai nemzedéktársaik között. 
"A legérdekesebb pedig az — folytatta — , hogy nemcsak hibátlan, de egész-
séges, költőien magyar nyelven írnak, és a legkiválóbbak olyan mesterségbeli 
tudásról tesznek tanúságot, amilyet hazai nemzedéktársaiknál sem gyakran ta-
lálunk." 

Nos, a tájékozatlanságot mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még a 
Vas Istvánhoz hasonló irodalmi nagyságok is értetlenül álltak a nyugati ma-
gyar irodalom eredményei előtt. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a nála 
tájékozatlanabbak még kevesebbet tudtak a Nyugaton kivirágzott irodalomról, 
és azon sem, hogy a kézikönyvek — mint a hatvanas évek közepén megjelent 
irodalmi lexikon mutatta — jellemzésére csak lekicsinylő vagy becsmérlő sza-
vakat találtak. Béládi Miklósnak, Pomogáts Bélának, Rónay Lászlónak, Ilia 
Mihálynak, Szakolczay Lajosnak, Görömbei Andrásnak, Czine Mihálynak, vala-
mint az idősebb írógeneráció néhány tekintélyes tagjának köszönhető, hogy ez 
a helyzet megszűnt és a legjobb nyugati irodalmi alkotásokról szóló ismere-
tek fokozódó mértékben terjednek. Ott azonban még nem tartunk, hogy ezek ere-
detiben olvashatók is legyenek. Habár nem becsülendő le az, ami nyugati ma-
gyar szerzők magyarországi megjelentetése tekintetében az elmúlt fél évti-
zedben történt. 

A többközpontúság még nem talált általános elfogadtatásra Magyarorszá-
gon. Hivatalos részről és feltehetően politikai elfogultság alapján a nyuga-
ti magyar irodalom még mindig el van zárva attól a tudomásulvételtől és el-
ismeréstől, amely a magyar nyelvterületi irodalmak tekintetében többé-kevés-
bé bekövetkezett. Az is észrevehető, hogy az elfogadásnak és a befogadásnak 
még ma is fő feltétele a magyarországi megjelenés. Ebben nincs különbség ma-
gyar nyelvterületi és nyugati magyar irodalmak között. Mert egy kolozsvári, 
újvidéki vagy pozsonyi író is csak akkor számíthat az illő és méltányos ma-
gyarországi elismerésre, ha Budapesten is közlik és könyveit ott is kinyom-
tatják. 

Ez vezet el a kérdés másik vetületéhez. Úgy viselkednek-e a szomszéd or-
szágokban vagy nyugaton élő magyar írók, mint amilyen magatartás a független, 
önállóan működő, autonómiájára kényes irodalmi központ léte alapján természe-
tes és magától értetődő lenne? Az esetek azt mutatják, hogy többségükben nem. 
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Ami a nyugatiakat illeti, egyfelől élvezik, hogy szabad megjelenési lehető-
ségük van, tehát nem fenyegetik őket elhallgattatások, közlési tilalmak, 
konzultációs listák meg egyebek, másfelől a mindenképpen csábító magyaror-
szági megjelenések élvezetébe is kívánnak jutni, tehát megragadják a buda-
pesti központ patronáló, gyámolító kezét, és úgy viselkednek, mint a hajdani 
regionális, vidéki, mellékirodalmak művelői. Távol áll tőlem, hogy ezért 
bárkit elmarasztaljak, hiszen ezt magamon kellene kezdenem, csak érzékeltet-
ni kívánom, milyen helyzetbe kerülhetnek még a policentrizmust is elfogadó 
írók is, ha eltérő súlyú központok rendszerével van dolguk. Budapest ereje, 
hatalma, anyagi bősége a többközpontúságot egyenlőtlen partnerek szövetségé-
vé teszi, és ezzel voltaképpeni jellegét gyengíti, fő- és mellékirodalmak 
hálózatává teszi, Budapesttel mint egyetlen igazi központtal. Ettől a poli-
centrizmust éltető okok még megmaradnak, és elvben a többközpontúság is ér-
vényesül, de a kis központok nem tudnak az erős és hatalmas vonzásának el-
lenállni, tagjaik, tehát az írók kezdenek úgy viselkedni, mintha vidékiek 
lennének, és maguk is elfogadják, hogy az irodalomba akkor lépnek be, amikor 
Budapesten megjelennek. 

Ennek következménye, hogy némelyek Magyarországon kiadott könyveikben 
tudomásul veszik a kiadók által keltett látszatot, hogy ott jelentek meg 
először. Senkinek sem jutott eddig eszébe, hogy Budapesten megjelentetett mű-
vének elején vagy végén a kiadó feltüntesse, ez a mű Nyugaton ekkor és ekkor, 
itt és itt már megjelent. (Cs. Szabó László valamennyire kivétel. Esszéköte-
teiben ezt megtette és hagyatékának gondozói is megteszik, olyannyira, hogy 
az olvasók a betétek, tehát az esszék és tanulmányok első nyugati megjelené-
si helyéről és idejéről is tudomást szerezhetnek.) Hogy ez nem mindig törté-
nik meg, az aligha magyarázható mással, mint a nyugati íróság méltóságának 
lebecsülésével, nemtörődömséggel, Budapestnek kizárólagos irodalmi központ-
ként való hallgatólagos tudomásulvételével. Az így viselkedő nyugati magyar 
író tehát maga teszi kérdésessé azt az önállóságot és autonómiát, amelyre 
egyébként oly büszke. 

A többközpontúság más elemei is gyengék vagy bizonytalanok. A nyugati 
magyar íróknak nem sikerült igazán erős és jól működő intézményrendszert ki-
építeniük. A legnagyobb teljesítményt a folyóiratok nyújtották és nyújtják, 
mert ha stagnál is fejlődésük, visszaesésről nem beszélhetünk, színvonalukat 
tartják és anyagilag is megalapozottabbaknak látszanak. Nem ilyen sikeres a 
könyvkiadás, amely máig sem tudta a könyveknek az olvasókhoz való eljuttatá-
sát megnyugtató módon megszervezni, és ennek következtében azok a kiadók, 
amelyek mögött nem áll olvasóklub, mind nehezebb és kilátástalanabb helyzet-

423 



be kerülnek. A terjesztésen valamelyest segít az értelmiségi körök által 
rendezett konferenciák és irodalmi estek folyamatossága, de hosszú távon ez 
sem látszik biztos támasznak, és az olvasókért Budapesttel folyó verseny ki-
menetele kérdéses. 

Nem sikerült az írók hivatási tömörülése sem, a Magyar írók Szövetsége 
Külföldön idegen segítséggel történt néhány esztendős életbentartása után 
kudarcot vallott minden kezdeményezés valamilyen írói szervezet létrehozásá-
ra. Az ötvenes években Brüsszelből elindított próbálkozás és a német nyelv-
területi írói munkaközösség vergődése mutatta, hogy az állami felsőbbséget 
és segítő kezet nélkülöző, önmagukra hagyott és szétszórt nyugati írók kép-
telenek bármiféle közösségi keretek megteremtésére. Ennek is betudható a 
nyugati központ erőtlensége és mindaz, ami ennek következményeként jelentke-
zett. Az olvasók is elpártolni látszanak tőle, mert olvasmányokért Budapest-
re utaznak. Csak nagyon kevés az a könyv, amely ezernél több példányban fogy 
el. És az olvasók után lassan már az írók is Budapest felé orientálódnak, 
ott remélvén kárpótlást találni a hozzájuk hűtlenné vált nyugati olvasókért 
és az olykor évtizedekig ingyen végzett írói munkáért. 

Ezen nem szabad csodálkozni, és meglepőnek sem tekinthető. A hazalátoga-
tás, a hazai irodalommal való kapcsolat, a magyarországi irodalmi közszerep-
lés és publikálás természetes következménye annak a fejlődésnek, amelyen Ma-
gyarország az utóbbi évtizedben keresztülment és ama változásnak is, amely a 
hivatalos Magyarország és a nyugati magyarok viszonyában bekövetkezett. Az a 
tény, hogy számos kiváló író Budapesten könyvet kiadhat, előadást tarthat, 
nyilvánosan felléphet, mindennél érzékletesebben bizonyítja, hogy szembeszö-
kő javulás történt a magyar—magyar kapcsolatokban. Hogy a magyar rádió 
nyilvánossága előtt Domahidy Miklós magyarul megjelent három regényét irodal-
mi eseményként értékelik, Molnár József az Új Látóhatárról tarthat előadást 
és elnökölhet egy olyan ülésen, amelynek előadója Nyers Rezső, Faludy Györ-
gyöt többszörösen ünneplik és verseit egy újonnan nyílt budapesti könyvke-
reskedésben dedikálja, látható jelei az irodalmi kapcsolatokban is elindult 
megújulási folyamatnak. 

Nem akarom túlbecsülni ennek jelentőségét, és tisztában vagyok vele, hogy 
a Budapesttel való viszony még nem zavartalan, hiszen könyveinket még mindig 
visszatartják vámsorompóknál és postahivatalokban, az is bizonytalan, hogy a 
gyakorlatban megszűnt-e zárolt anyagként való kezelésük a könyvtárakban. Az 
elismerést és megbecsülést is színezik olykor politikai szempontok. Pándi 
Pál a 19-es kommunista emigránsokról szólva vagy nyolc évvel ezelőtt ezt ír-
ta: "Túl kellett jutnunk azon a stádiumon, amelyben az emigrációs politikai 
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tevékenység megbecsülése háttérbe szorította a művészi alkotások megítélésé-
ben az esztétikai szempontot." És Illyés Gyula is megállapította: "Az emig-
rációból hazatért írók jó ideig nemegyszer adták jelét: nem érzik magukat 
testestül-lelkestül visszafogadottnak; nem kinti szereplésük, érdemeik s ta-
pasztalataik arányában. Közszereplésükért kaptak koszorúkat akkor is, amikor 
a stílusukat kellett volna taglalni." A nyugati magyar írókkal is ez történt, 
és történik gyakran ma is. Persze, fordított előjellel: a negatív politikai 
megítélés háttérbe szorítja a művészi alkotások megítélésénél az esztétikai 
szempontot, és a közszereplés marasztalódik el akkor is, amikor a stílust 
kellene vizsgálni. 

De ne legyünk egyoldalúak és igazságtalanok. Vajon nem történik-e a mi 
orgánumainkban is írók hasonló kezelése? Vajon nem ítélkezünk-e mi is poli-
tikai szempontok alapján, amikor az esztétikára kellene a hangsúlyt helyez-
ni, és vajon a mi értékrendünkben is csupán az alkotás művészi minősége dönt 
és nem az alkotó rokonszenves vagy ellenszenves magatartása? Magyarországi 
műbírálatokat olvasva az sem kerülheti el figyelmünket, hogy nyugati szerzők 
műveinek tárgyalásakor és azok értékének megítélésekor milyen fontos szere-
pet játszik az a körülmény, hogy idegenben, nehézségek közepette és akadályo-
kat legyőzve születtek meg. Olykor az olvasónak az az érzése, hogy ez a hősi 
cselekedet nagyobb méltánylásban részesül, mint a tárgyalt mű esztétikai ér-
téke. Rónay László egy kritikájában azt igyekezett érzékeltetni, hogy mily 
nagy teljesítmény "magyar költőnek maradni az emigrációban, s ezért napról 
napra megvívni a harcot". De fordítva, a mi köreinkben sem ismeretlen az a 
jelenség, hogy az alkotás szabadságáért való küzdelem és nemzeti célokért 
folytatott harc hazai irodalmi művek elbírálásánál is játszik olyan szere-
pet, mint az esztétikai szempontok. Persze, nem kívánhatjuk, hogy — mivel 
az oly nehéz — a kritikus csak a művet nézze és ne alkotóját, annak maga-
tartását, szándékát és küzdelmét is. 

Józan önszemléletre és önkritikus magatartásra mindenképpen szükségünk 
van, nemcsak azért, mert budapesti kritikusok számon kérik tőlünk, hanem 
azért főleg, mert különben nem ismerjük helyünket és nem tudunk eligazodni 
a magyar irodalom világában. Látnunk kell a többi között, hogy nem kielégítő 
és megnyugtató a nyugati magyar kritikai tevékenység. Gyakran emlegetjük, 
hogy Magyarországon sokszor a rokonszenv, az egy irányzathoz, csoportosulás-
hoz, klikkhez való tartozás, a hatalommal ilyen vagy olyan viszony az alapja 
a kedvező, ennek ellentéte a kedvezőtlen kritikának. 

Mi mást látunk a nyugati magyar irodalomban? A párizsi Albert Pál kivé-
telével nincs hivatásbeli kritikus. Megjelennek ugyan hibátlan kritikák, de 
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az esetek többségében költők írnak költőkről, elbeszélők elbeszélőkről, 
esszéírók esszéírókról, barátok barátokról, politikai fegyvertársak politi-
kai fegyvertársakról, olykor úgy, hogy a kölcsönösség se szenvedjen csorbát 
és szolgálat szolgálatot kövessen. A napokban valaki azzal fordult hozzám, 
hogy. szívesen írna az Új Látóhatárnak egy írótársa könyvéről, és ha nem el-
lenzem, az is örömmel foglalkoznék az б új művével. Mit tehet ilyenkor egy 
nyugati magyar folyóiratszerkesztő? Kedvezőbb alternatívák híján elfogadja 
az ajánlatot. Megszoktuk, hogy kritikai életünk sanyarúsága ilyen kompro-
misszumokra kényszerít, különben várhatunk évekig — mint megtörtént már, nem 
is akármilyen művek esetében — , hogy érdemes munkák végre kritikai méltatás-
hoz jussanak. 

A kritikák általában udvariasak, békések, megértők, átsüt rajtuk szerző-
ik vágya: csak vitát és botrányt ne okozzanak. Hol van az az idő, amikor 
Horváth Bélának a Látóhatárban közölt megsemmisítő kritikája miatt Rezek Sán-
dor letette a költői lantot, többé verset nem írt? Az elmúlt évtizedre visz-
szatekintve csekély azoknak a kritikáknak a száma, amelyek szerzői kendőzet-
lenül megmondták a véleményüket, lett is felháborodás valamennyi nyomán. Saj-
nos, túlságosan tiszteljük a bevett véleményeket, a közvélemény által elfo-
gadott és ezáltal igaznak vélt nézeteket, öröknek tekintett konvenciókat és 
beidegzettségeket. 

Nyugaton szívesen emlegetik a magyarországi irodalom és sajtó által kény-
szerből oly nagy tiszteletben és kíméletben tartott tabukat, de vajon a nyu-
gati magyar irodalomnak és sajtónak nincsenek-e tabui? Vajon ki mert az 
uralkodó közvélemény reakciójától nem félve alapos kritikai vizsgálatnak 
alávetni politikailag kényesnek minősített több problémát és közbecsben tar-
tott intézményt? Vannak, akik magyar és emigrációs érdekek sérelmét látják 
ezek bírálatában. És mintha ezt mindenhol tudomásul vennék. A hazai politikai 
hatalom és a nyugati közvélemény kikényszerítette tabuk közé nem helyes 
egyenlőségjelet tenni, de elhallgatni egyiket sem lehet. A Magyar Műhely so-
rozatos elmarasztalásban részesült a hazai terjesztés érdekében tett lap-
politikai engedményekért, de senki sem akad fenn azon, hogy ugyanezt teszi a 
nyugati katolikus sajtó két tekintélyes és értékes orgánuma, a Mérleg és a 
Szolgálat is. Czigány Lóránt, Nagy Károly és mások némely körök részéről éve-
ken át a személyeskedésig fajuló támadásoknak voltak kitéve magyarországi 
utazásaik és nyilvános fellépéseik miatt. Kíváncsian várom, hogy ugyanezek a 
körök hogyan minősítik Habsburg Ottó és Faludy György minapi magyarországi 
szereplését. Vajon ugyanolyan mércét alkalmaznak és azonos szigorral ítél-
keznek majd? A kritika nyomorúságának jele ez is, nincsenek biztos tájékozó-
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dási pontok, világos elvek és a türelem is abba az irányba fordul, amelyben 
a barát és a szövetséges helyezkedik el. 

Évekkel ezelőtt Karátson Endre elbeszélői munkásságáról szólva arról pa-
naszkodott, hogy a kritika részéről semmilyen érdemleges segítséget nem kap. 
Novelláinak nincs visszhangjuk. A kritika és a társadalom, úgy látszik, nem 
reagál rájuk. Nem tudja kideríteni, hogy milyen író. Bizony elgondolkoztató 
felismerés. A helyzet azóta sem javult. Domahidy Miklós vagy másfél évtized-
del ezelőtt ugyancsak az olvasói és kritikusi közöny miatt abbahagyta az 
írást és csak néhány évvel ezelőtt — talán bátyja sikerein is felbuzdulva — 
kezdett el ismét írni, abban bízva nyilván, hogy ezúttal több szerencséje 
lesz. Két legújabb könyvének fogadtatása viszont továbbra is bizakodóvá te-
heti. A nyugati magyar irodalmi élet érzékeny vesztesége, hogy tehetséges és 
ígéretes alkotók vonultak ki belőle — Bikich Gábor, Csokits János, Tóth Z. 
László, Halász György, hogy csak néhányat említsek — , nyilván azért is, mert 
a közönség, az olvasók részéről nem kapták meg azt az érdeklődést, amelyre 
méltán számíthattak. 

Az irodalom — úgy látszik — nem esemény. Megjelennek fontos művek min-
den érdemleges reakció nélkül. Máig is szégyellnivaló tünetnek érzem, hogy a 
legjobb esszéírói teljesítmények egyike, a Gombos Gyula által írt Szabó De-
zső-monográfia csak két évvel megjelenése után kapott komolyabb kritikai tár-
gyalást. Az írót ezért csak a könyvének eladási adataiból lemérhető kedvező 
olvasói érdeklődés kárpótolhatta valamennyire. Az olvasók egyébként, mint 
mindenütt másutt is a világban, gyakran korrigálták, pozitív és negatív 
irányban egyaránt a kritikai fogadtatást. 

Van-e a nyugati magyar irodalomnak — alkotóknak és olvasóknak — önis-
merete és értéktudata? Erre igennel vagy nemmel nehéz válaszolni, legfeljebb 
úgy, hogy nem kevesebb és nem több, mint bármelyik más magyar irodalomnak. 
Az a szokványos megállapítás, hogy mivel Nyugaton minden megjelenhetik, min-
denki publikálhatja munkáit, bátorítást kap a dilettantizmus; az értéktelen 
művek ugyanúgy napvilágot láthatnak, mint az értékesek. Czigány Lóránt azt 
írta 1979-ben, hogy "az ötvenes években, különösen annak első felében a ha-
zai irodalmat a sematizmus, a külföldit pedig a dilettantizmus sorvasztot-
ta". Még nyíltabban és szókimondóbban fogalmazott Rónay László 1981-ben, kö-
zölve a magyarországi olvasókkal, hogy a nyugati magyarok körében "rengeteg 
könyv jelenik meg, de ezeknek tekintélyes részét dilettánsok írják. Az álla-
mi támogatás odakint jórészt ismeretlen fogalom, akinek erre anyagi fedezete 
van, megjelenteti a könyvét, akinek nincs, bármily tehetséges lírikus is, 
várnia kell a jószerencsére, vagy komoly egzisztenciális nehézségek árán fi-

427 

! 



nanszíroznia kell önmagát. /.../ nem túl sok jó költő van, annál több buzgó 
versíró." 

Valóban, de egy irodalom értéke és színvonala nem a gyenge munkákon, nem 
is az átlagon, hanem a kimagasló teljesítményeken mérhető le. Semmi jelentő-
sége nincs annak, hogy kontárok, álírók, selejtgyártók hány könyvet adnak ki 
saját költségükön vagy mások pénzén, sokkal inkább annak, hogy az egyes mű-
fajokban születnek-e az időket túlélő, maradandó művek. Ha a magyar irodalom 
fényes időszakaira gondolunk, akkor sem azt méricskéljük, mi volt a jó és a 
rossz írások aránya, hanem azt,milyen minőségű művekkel gyarapodott, gazdago-
dott az egyetemes magyar irodalom. A magyarországi vagy szomszéd országi se-
matizmusok korának irodalmát sem az fogja majdan minősíteni, hogy hány tűz-
revaló könyvet írtak vagy folyóiratot adtak ki, hanem az, hogy voltak-e ki-
magasló csúcsok, kivételes és ritka teljesítmények, olyan művek, amelyeket 
értékként tart számon az irodalomtörténet, és amelyeket későbbi nemzedékek 
is érdeklődéssel vesznek kézbe. 

Azokban az országokban, amelyekben teljes és korlátlan az alkotói és 
publikálási szabadság, tömegével jelennek meg fércművek is, mégsem jutna 
senkinek eszébe, hogy mondjuk a mai francia, amerikai vagy német irodalom 
értékét ezen a tényen mérje le. Másfelől az irányított könyvkiadás és sajtó 
sem biztosíték arra, hogy csak az láthat napvilágot, ami bizonyos színvonal 
felett van. Emlékezzünk csak az ötvenes évekre, az állami támogatás jóvoltá-
ból mennyi silányság jutott nyomdafestékhez Magyarországon és a szomszédos 
országokban. Ezek sem voltak különbek, mint a nyugati magyar irodalmat sor-
vasztó tákolmányok. Nyugaton valóban az a helyzet, hogy akinek pénze van rá, 
akadálytalanul kiadhatja írásait, de azt már nem tudja egykönnyen pénzzel 
megvásárolni, hogy a kritikusok megdicsérjék, és még kevésbé azt, hogy az ol-
vasók kezükbe vegyék könyveit. Az elmúlt negyven év kritikai termése igazol-
hatja, hogy a kontárság nemigen jutott elismeréshez, legalábbis nem jobban, 
mint bármelyik más magyar irodalmi központban. A kontárság nehezen irtható 
ki, tudomásul kell vennünk létét, harcolni kell ellene, de valamely irodalom 
érékét nem befolyásolja és nem dönti el. 

Nyugati magyar költők, regényírók, novellisták, drámaírók, esszéírók, 
irodalomtudósok és kritikusok az elmúlt évtizedekben elsősorban esztétikai-
lag is minősíthető, művészileg helytálló műveket igyekeztek létrehozni. Hogy 
ez mennyiben sikerült, azt majdani irodalomtörténészek döntik el. De már 
most megállapítható, hogy lírában, szépprózában és különösen az értekező pró-
zában szép számmal születtek irodalomtörténeti jelentőségű és maradandó mű-
vek. 
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Csoóri Sándor említette egy ankéton, hogy volt idő, amikor a nyugati ma-
gyar irodalom fogalmazott meg és mondott ki olyan igazságokat, amelyeket 
semmilyen más magyar irodalom nem fogalmazhatott meg és mondhatott ki. Ez a 
körülmény is közrejátszott értéktudatának erősödésében. Meggyőzte arról, hogy 
élt a sors által adott lehetőségekkel és biztosította a magyar irodalom tör-
ténetének azt a folytonosságát, amelyet fenntartani más központokban csak 
nagy nehézségekkel és kihagyásokkal lehetett. 

Értéknek tudható be az alkotói szabadsághoz való ragaszkodás, a magyar 
nyelvhez, hagyományokhoz, történelemhez, írásbeliséghez való hűség, a virtu-
ális Magyarországban való gondolkodás, a "haza a magasban" eszményének vál-
lalása. Értékteremtő szerepe volt annak is, hogy az irodalom legjobbjaiban 
mindig élt a türelem, a demokrácia eszméje, a mértéknek és mérsékletnek az a 
fajtája, amely nemcsak igenben és nemben gondolkodik, de azt is meglátja, ami 
a kettő között van. "A hazaszeretet minőség kérdése" — írta Esterházy Pé-
ter. Úgy látom, hogy a nyugati magyar irodalom legjobbjait tudatosan vagy 
tudat alatt az a felismerés vezérelte és vezérli ma is, hogy ha a magyarság-
nak hasznára akarnak válni, azt csak minőséggel, értékek teremtésével tehe-
tik. 
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С Z I G Á N Y L Ó R Á N T 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ LONDONBAN4 

Oxfordi egyetemista koromban gyakran feljártam Londonba, többek között 
azért is, mert Hampsteadban találtam egy kis kávézót, ahol jókat sakkoztam. 
Mivel alig egy éve éltem még csak külföldön, sok mindent pótolt nekem ez az 
ízléstelen olcsósággal berendezett, áporodott levegőjű kávézó, amit a nyelv-
érzékem se kávéháznak, se presszónak nem fogadott el; még nem süllyedt a tu-
datomba, hogy a szigetországban egyik sem létezik, hogy minden egy kicsit 
más, mint az általam ismert fogalmi készletben leírható világ. 

A kávézónak volt irodalmi nevezetessége is: a negyvenes években ide járt 
sakkozni és barátokkal évődni egy Eric Blair nevű volt burmai rendőrtiszt, 
akit akkoriban már írói nevén, George Orwell néven jobban ismertek. De a 
pillanatnyi társaságra sem panaszkodhattam. Hampstead akkoriban még a londo-
ni bohémvilág közepén helyezkedett el: nemcsak bécsi kávéházakból átszárma-
zott sakkozók üldögéltek itt, hanem írójelöltek, állástalan színészek, meg 
nem értett festőzsenik, diplomáciai múltjukra hivatkozó ír szépfiúk verték a 
sakktáblát és a villámpartikhoz elengedhetetlen sakkórát. Gyorsan és könnyen 
barátkoztak, kérés nélkül elmondtak mindent magukról és barátnőikről, és kis-
sé gunyorosan vagy fitymálva szóltak a többiekről is. 

Azazhogy mégsem. Volt egy kis társaság, amelyik nem vett részt a bábeli 
ricsajban; sakkozni is csak egymással sakkoztak és halkan, udvariasan beszél-
gettek kellemes zeneiségű anyanyelvükön. Azt mondja egyszer Max, aki a hábo-
rú előtt Bécsben filozófiai doktorátusra készült, kimondatlan kérdésemre vá-
laszolva: "Azok ott? Azok spanyol köztársaságiak. A polgárháború után jöttek 
ide, Franco elől." Dermedten néztem őket. Mint akibe villám csapott. Ezek az 
őszes, kopaszodó, markáns arcú férfiak több, mint húsz éve üldögélnek itt és 
sakkoznak. Őslények. Vízözön előttiek. Mit csinálnak húsz éve? Hogy lehet 
húsz évig külföldön élni? 

"Elhangzott Sárospatakon, Cs. Szabó László emlékkönyvtárának avatásán. 
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Ma már tudom. Lassan annak is negyedszázada múlt, hogy utoljára voltam a 
kis téren lévő kávézóban valamikor a hatvanas évek elején. A kávézó helyén 
már volt hamburger-bár, most, azt hiszem, évek óta ingatlanügynökség van a 
helyén. A polgárháborús spanyolokat soha többet nem láttam. Túlélték-e Fran-
cot? Hazatértek-e véglegesen, amikor Spanyolországban megszűnt a diktatúra? 
Az én emlékezetemben örökre ott ülnek egy füstös hampsteadi kávézóban és 
sakkoznak, néha elsáncolnak, néha vezért cserélnek, de nem adják fel a pozí-
cióhátrányos játszmát sem, mert közben várnak valamire. 

Miért jutott mindez eszembe most, hogy a négy éve halott Cs. Szabó Lász-
lóra emlékezünk itt Sárospatakon? Nemcsak azért, mert Cs. Szabó első könyve, 
a Doveri átkelés a spanyol polgárháború kitörésének évében jelent meg, s nem 
is azért, mert a nagy spanyol emigráns írót, Salvador de Madariagát még meg-
ismerhettem Oxfordban, mert Oxfordban világhírű emigránsok jöttek-mentek, 
előlépett a történelemkönyvből Kerenszkij is, akitől Lenin vette át a hatal-
mat, mondom, nem ilyen gondolattársítások hozták elő a kis téri kávézóban a 
spanyol emigránsokat, hanem az a tény, hogy valahogy ők személyesítették meg 
nekem az emigráns-lét kilátástalanságát és céltalanságát, amitől már akkor 
ösztönösen rettegtem, s amit mindenáron el akartam kerülni. S hogy ez sike-
rült, s nemcsak nekem sikerült, hanem egész nemzedékemnek, abban nagy szere-
pe volt Cs. Szabó Lászlónak, ha egész pontos akarok lenni, Cs. Szabó László-
nak és Szabó Zoltánnak, akik Castor és Polluxként tartós szövetségben szol-
gálták a független magyar szellemiség továbbélését Nyugaton. 

Ez a szerepük ugyanis életművüknek szerves része és rejtett dimenziója, 
olyan dimenziója, melyet itthonról nézve nehéz lenne felmérni. Ne várjanak 
tehát tőlem irodalomtörténészi előadást a Cs. Szabó-i életmű, az írott élet-
mű ilyen vagy olyan vonatkozásáról, még kevésbé áttekintést az egész életmű-
ről, hiszen ez az életmű ma már majdnem teljes egészében hozzáférhető Ma-
gyarországon is, s ha kinyitom a hazai sajtót, legyen az a legfrissebb 
Könyvvilág vagy az Újhold Évkönyv, értő és avatott cikkeket olvashatok Cs. 
Szabó műveiről vagy írói pályájáról. Ennek igazán örülök, hiszen sokáig két 
életműve volt Cs. Szabó Lászlónak: egy hazai és egy külföldi, és a külföldi 
életmű tabu volt itthon, métely és ellenséges propaganda. Még élénken emlék-
szem, a hatvanas években egyik jól értesült zsurnaliszta az "egyesült Európa 
gondolata" szálláscsinálójának nevezte Cs. Szabó Lászlót, éppen egyik leg-
szebb esszéje miatt, amiben a magyar költészet európai hátterét fejtegette 
lucidusan és sziporkázó stílusban. 

S ma is hallottunk Cs. Szabó munkásságáról okos előadást, értő szenten-
ciákat, "messziről jött ember"-nek tehát olyasmit kell ezekhez hozzátennie, 
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ami nélkül nem lenne teljes Cs. Szabóról alkotott képünk, ugyanakkor egy 
olyan sajátos tünetcsoportot boncolgat, melynek áttekintése csupán külföldi 
látószögből lehetséges. 

Tételem ugyanis az, hogy az 1945 utáni magyar emigráns irodalomból soha 
nem alakult volna ki a mai virágzó nyugati magyar irodalom, ha egy Cs. Szabó 
László-szerű egyéniség nem áll az élére. 

Az utóbbi időben sok szó esett arról, hogy létezik-e egyáltalán nyugati 
magyar irodalom, vagy csupán Magyarországon kívül írott művekről, Magyaror-
szágon kívül élő írókról beszélhetünk. Pesti irodalomtörténész kollégáim ez 
utóbbi nézetre hajlottak az Élet és Irodalomban nemrégiben lezajlott vitá-
ban. Nekem természetesen nem ez a véleményem, itt és most, persze, nem bo-
csátkoznék annak taglalásába, hogy a nyugati magyar irodalom külön entitás 
volta — mert erről van szó — milyen ismérvek alapján határozható meg, de 
megragadom az alkalmat, hogy néhány olyan mozzanatára utaljak, melyek megkü-
lönböztetik mind a magyarországi, mind pedig a szomszéd államokban keletkező 
magyar nyelvű irodalmaktól. A legfontosabb megkülönböztető jegye ennek az 
irodalomnak ugyanis belső autonómiája, az a tény,hogy intézményrendszere nem 
állami dotáció segítségével jött létre, s nem is egy ilyen állandó, külső 
támogatás szavatolja működését, hanem önerejéből építkezik. Ebből következik 
többközpontúsága is; intézményrendszerének nincsen központi csúcsszerve, 
csupán tágasan értelmezett konszenzusra alapuló értékrendje. 

Hogyan alakulhat ki ez a tágasan értelmezett konszenzus? Nyilvánvalóan 
csak önmagától alakulhat ki, természetes úton, ami azt jelenti, hogy az 
egyéniségekhez kötődő intézmények elfogadják egyik írótársuk arbiteri tisz-
tét. Az ilyen író bár hivatalt nem visel, de tanácsát, véleményét kikérik, 
illetve meghallgatják; s mivel jelentős életművel rendelkező íróról van szó, 
a fórumok, intézmények, kiadványok súlyát szereplésével emeli, új vállalko-
zások útját egyengeti, vagy legalább jóindulatúan bírálja, ugyanakkor egyik 
csoportosulásnak sem elkötelezett szürke eminenciása, s így az egymással 
laza kapcsolatban lévő, vagy enyhe ellentétekkel koegzisztáló intézmények 
között egyfajta kohéziós erő szerepét tölti be, s ezenkívül a nap huszonnégy 
órájában, illetve az év 365 napjában író, akinek megvan a tekintélye ahhoz, 
hogy személyes példamutatással serkentse írótársait, nemcsak a fiatalabbját, 
hanem saját kortársait is, akik olykor zsörtölődve ugyan, de hallgatólagosan 
elfogadják arbiteri tisztjét. Egyszóval elfogadják a tekintélyét. 

Mert hiába igaz, hogy az irodalom köztársaság, ahol csak a művek súlya 
számít, az egészséges irodalmi élet mindig is tekintélyelvű volt. 
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Honnan ered az ilyen írónak a tekintélye? Mivel az általa viselt tiszt-
ség betöltésére nem lehet pályázni, támogatására csak akkor lehet "pártot" 
szervezni, amikor a tekintélyét már megszervezte, s megszavaztatni sem lehet 
az írókat, sem titokban, sem nyíltan, mert megint csak akkor szavaznának rá, 
amikor a tekintélyét már elismerik. A "tekintély" genezise éppen olyan rej-
télyes és megfoghatatlan, mint a törzsi társadalmakban a szakrális király, 
vagy a modern társadalmakban a karizmatikus vezér hatalmának az eredete. 

Ha történelmi analógiára gondolok, természetes, hogy Kazinczy neve és 
szerepe ötlik az eszembe. A legnehezebb azt a pillanatot megragadni, amikor a 
konszenzus létrejön. Amikor Kazinczy Ferenc 1801 júniusának legvégén 2387 
napig tartó raboskodás után kiszabadult, a tanfelügyelőként fizetett állami 
hivatalnok és fordítgató, németes műveltségű széplélek egy-két éven belül az 
akkori döcögős kommunikációs viszonyok ellenére az irodalmi élet központja 
lesz, illetve ő teremti meg az irodalmi életet széphalmi kúriájából. Mikor 
szerezte ehhez a tekintélyt? Igaz, hogy voltak hívei, a pesti triász, igaz, 
hogy már lezajlott az ipszilon-háború, az Árkádia-pör, orthológusok és neo-
lógusok késhegyig menő küzdelme, de ezek az irodalmi háborúk nem Kazinczy 
tekintélyének az elfogadása vagy elvetése körül forogtak; az alternatívák a 
Kazinczy által is képviselt nézetek érvényre juttatásában vagy elvetésében 
jelentkeztek. 

Az eredményt ismerjük: Kazinczy irodalompolitikai tevékenysége az írott 
művek nélkül is kiállta az idő próbáját. Mert levelezése is életmű értékű, 
az б vetése érett meg az Aurora kör fiataljainak magabiztos fellépésében; 
Bajza, Toldy, de talán még Vörösmarty sem lehetett volna az, ami lett, Ka-
zinczy előkészítő munkája nélkül. 

Ezzel persze továbbra sem kívánom vitatni, hogy az irodalom természete-
sen és mindenekfelett művek összessége, de művek csak kongeniális irodalmi 
életben szaporáznak: s ehhez, az irodalmi élet zavartalan működéséhez kell 
valami, amitől "összeáll". Nevezhetjük ezt élesztőnek, kovásznak, mustármag-
nak vagy éppen valamiféle rejtélyes fluidumnak, aminek titkát csak az alki-
misták ismerik. 

Ezt a titkot ismerte Kazinczy és ismerte Kármán József is, az Uránia 
szerkesztője, б azonban rejtélyes körülmények között, fiatal korában várat-
lanul meghalt. S amikor Toldy Ferenc a múlt század közepén nyomozni kezdett 
utána, már csak mendemondákat, ellenőrizhetetlen híreket tudott egybegyűjte-
ni. Találgathatunk, hogy hogyan alakult volna a magyar irodalom jövője, ha 
Kazinczy szerepét Kármán József játssza el. 
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Rendszeres telefonbeszélgetéseink egyikén felvetettem Cs. Szabó László-
nak elméletemet az újkori magyar irodalomban kialakult tekintélyelv átörökí-
téséről. Az ötlet tetszett Csének, és vidám kajánkodó kedvünkben azonnal el-
készítettük a magyar irodalmi királyság geneológiai táblázatát is. Cs. Szabó 
László meg is írta, magam sem tudnám jobban összefoglalni: 

"Tréfás irodalmi társasjátéknak induló eszmecserénkben Czigány Lóránttal 
egyszer ráhökkentünk, hogy újkori irodalmunk: megszakítatlan királyság. Első 
királya a Kálmánra és Zsigmondra emlékeztető, fáradhatatlan, diplomatikus 
zsarnok, Kazinczy, aki késő öregségében egy pesti utazáson kénytelen áten-
gedni a trónt Kisfaludy Károlynak (a forma kifogástalanul civilizált), Kis-
faludy tragikus és korai halála után az udvarához tartozó s hatalomra ter-
mett triászból Vörösmarty — a vége felé Vörösmarty "apánk" — a király; 
1848-ban fellép trónkövetelőnek volt védence, Petőfi, de elesik a döntő di-
nasztikus ütközet előtt; a Bach-korszaktól vitathatatlanul Arany János a ki-
rály, anyanyelvi Tóránk őrzője — pszichoszomatikus tünetekkel, örökké tusa-
kodó, panaszos lelkiállapotban, mert érzi, hogy tulajdonképpen Petőfi, a 
forradalmár öröksége hárult rá az Akadémián; egy emberöltőnyi interregnum — 
az első — után Ady a király, majd Babits. Babitsot követi az iszonyú évek-
ben Kodály, az б sírjánál, már a Farkasréti temetőben Illyés az örökös..." 

Most újra felidézve geneológiai játékunkat, majd két évtized múltán egy-
két dolgot hozzá kell tennem egykori elmeszüleményünkhöz. Elsősorban talán 
azt, hogy Arany halála után, az első interregnum idején az irodalmi Deák-
párt mindenkit túlélő tagja, Gyulai Pál viselte a kormányzói tisztet. Talán 
még azt is hozzá kellene tennem, hogy Babits "uralkodása" idején a hivatalos 
"írófejedelem", Herczeg Ferenc még ellenkirálynak számított. De a legaktuá-
lisabb hozzátennivaló a "második interregnummal" kapcsolatos, az "iszonyú 
évekre" vonatkozik, mert Kodály Zoltán csak afféle botcsinálta király volt, 
mert az irodalom államosítása után a tényleges hatalmat Révai József gyako-
rolta, illetve bitorolta. Igen, bitorolta, mert a magyar irodalom jogfolyto-
nosságában nem volt meg a legitimációs bázisa. 

Amikor ezt a dinasztikus játékot játszottuk Csévél, telefonálás közben 
tudatosult bennem, amit kedveskedő komolytalansággal már korábban is vallot-
tunk, egész nemzedékem vallott, ezért hívtuk Cs. Szabó Lászlót a háta mögött 
"osztályfőnök úrnak", nevezetesen az, hogy az egyetemes magyar irodalom ext-
raterritoriális részei Cs. Szabó fennhatósága alá tartoznak, mert neki ugyan-
is megvan a legitimitása, mivel nem kényszerült arra, hogy a magyar irodalom 
autonóm értékrendjét saját jobb belátása ellenére módosítsa, vagy hogy azt 
színlelje, mintha módosította volna. Vagy, hogy még precízebben fogalmazzak, 
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Weöres Sándorral: "amit nem tudok arról szóljak / amit tudok hallgassam el 
(...) mit nem gondolok hangoztassam / és amit gondolok elhallgassam". 

Mert tréfát és geneológiai játékot félretéve, egészséges irodalom, ön-
törvényű irodalom, autonóm és autochton irodalom csak akkor létezhet, ha van-
nak, akik az értéket őrzik. 

Igen, az őrzők közé tartozott Cs. Szabó László. Innen ezerötszáz kilomé-
ter távolságban, ahol nem sárga villamosok, hanem piros, emeletes autóbuszok 
közlekednek, ahol nem volt presszó vagy kávéház, csak kávézó, foggal-köröm-
mel védte és őrizte a magyar irodalom autonóm értékrendjét. 

Mik voltak azok a kvalitások, amik ennek a szerepnek az eljátszására al-
kalmassá tették, amik a Cs. Szabó-i tekintélyt megalapozták? Albert Pál, a 
nyugati magyar esszé mestere, barokkosan körmönfont jelzőhalmozásokkal jel-
lemezte Cs. Szabó Lászlót és felsorolta kvalitásait. Mit is csodáltak benne 
tisztelői? "Azt a valamennyi adottságát sorompóba állító, valamennyi hangját 
— a tudósit és a nevelőt, a népszerűsítve tanítót és az ezotérikusan cél-
zót, a lírait és a szónokiast, a színesen láttatót, az aforizmákban, kihe-
gyezett bekezdések végén felcsattanót, az ellentmondást nem tűrve, romanti-
kusan túlzót, a reformkorian, nemesen színpadiast meg a józanul gyanakvót, 
a humorral mérséklőt." Az emberben pedig "a magáról és kortársairól, vándor-
lásairól és szellemi kalandjairól, valós eseményekről és a képzeletben el-
játszottakról valló, önmaga emlékművét felállító és önmagát is leleplező, a 
folytonosságról és a hősiesen restaurált hasadékokról elszámoló, a múltat 
és a jelent az egyre meglendülő idővel végre összemérő, az erkölcsi szigorú, 
fennkölt tartású férfiút, az ünnepélyes szerepekből csak vonakodva kilépő 
embert". 

A jellemzés a maga ellenpontozásaival emberközelbe hozza Cs. Szabó Lász-
lót, és erre szükség van, hogy ne faragjunk szobrot belőle. Szoborfaragás he-
lyett inkább vizsgáljuk meg tekintélye kialakulásának mozzanatait. Az életút 
tényeit jól ismerjük, ezekről majdnem minden lényegest elmond б maga a Hűlő 
árnyékban című önéletrajzi írásait egybegyűjtő kötetben. 1948-ban ösztöndíj-
jal Rómába utazott, s akkor még úgy tudta, hogy nem akar külföldön maradni. 
Az elhatározás, hogy külföldön marad, hirtelen döntés eredménye volt: táv-
iratilag hazarendelték. Cs. Szabó Lászlót nem lehet "hazarendelni". Inkább 
vállalta az emigránsság létbizonytalanságát, mert Olaszországban emigráns 
volt, az emigránsság minden nyavalyájával. Ugyanúgy, mint Márai, akit vi-
szont Lukács György sértett meg, mivel nem találta antifasizmusát "adekvát-
nak". Persze, valami eleve elrendelés is volt abban, hogy Cs. Szabó az emig-
ránsságot választotta: korábbi műveiben számtalanszor játszik az emigráns 
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létforma, a hazától távol élés toposzával. Fordulatot jelentett életében, 
amikor elfogadta az angol rádió meghívását, és Londonba került. Dover fehér 
szikláit egy elkeseredett emigráns látta meg, aki így fohászkodott: "Add 
vissza emberméltóságomat, utolsó sziklaváram, Anglia!" London, szerencsére, 
kongeniális légkört jelentett, barátokat talált ott. Fenyő Miksa révén Szabó 
Zoltán még Olaszországban kapcsolatba lépett Cs. Szabóval, s így részben a 
fegyvertársakat kereső Szabó Zoltán érdeme, hogy Cs. Szabó Angliába került: 
a BBC-hez való felvételét helyi ismereteivel Szabó Zoltán a háttérben egyen-
gette. Halálukig tartó szövetségüket attól a pillanattól számíthatjuk, hogy 
e két író a Viktória pályaudvaron, világok pusztulása után, ismét kezet szo-
rított. 

így tehát 1951 derekán már újrateremtett egzisztenciával rendelkezett 
Cs. Szabó. Ha majd az irodalomtörténészek megírják a nyugati magyar irodalom 
autonóm szemléletű történetét, a nyugati magyar nyelvű rádióadások szerepé-
vel külön kell foglalkozni. Ezek az adások biztosították a legtöbb esetben 
az íróknak az egzisztenciát; s a politikai emigráció is itt jutott szóhoz. 
A másik értelmiségi elhelyezkedés: az egyetemek ugyanis sok írónak nem fe-
lelt meg alkatilag, s nem is rendelkeztek az ehhez szükséges nyelvtudással. 
A rádió viszont egyfajta platformot jelentett, bár a BBC-nél közölték Cs. 
Szabóval, hogy "a rádió Anglia hangja, nem pedig idegenben működő magyar rá-
dió, a magyarországi ellenlábasa". Magyarán az rendben van, ha Cs. Szabó 
londoni kiállításokról ír, színházi bemutatókról és az angol irodalom legú-
jabb alkotásairól, de ne kommentálja a hazai szellemi vagy politikai életet. 
Ez a szemlélet Cs. Szabót nem korlátozta, egyszemélyes művelődéstörténeti 
tanszéket rendezett be a rádión keresztül. 

De kellett egy olyan platform is, ahol mint magyar író beszél. Az emig-
ráció gombamódra szaporodó lapjai között a Látóhatárt tartották Szabó Zol-
tánnal együtt a kiszélesítésre érdemes sajtóterméknek. A Látóhatár szerény 
kiállítású, kőnyomatos lap volt, amit parasztpárti fiatalok alapítottak. Cs. 
Szabó és Szabó Zoltán Borsody Istvánnal, aki szintén diplomáciai szolgálat-
ból disszidált Amerikába, megalapították a Látóhatár Baráti Társaságot, 
melynek célja a folyóirat nyomdaköltségének előteremtése. 1953-tól a folyó-
irat nyomtatva jelent meg, s 1956-ra már a nyugati szellemi élet legszínvo-
nalasabb lapja lett. 

Jellemző e viszonyokra, hogy az emigráns sajtótermékek klasszikus magyar 
szerzők szövegeit rendszeresen közölték. Erre szükség volt, mivel a magyar 
könyv ritka kincs volt akkoriban. A szerkesztők és írók a maguk keservén ta-
pasztalták, milyen nehéz egy vers vagy idézet szövegét előteremteni. A római 
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Anonymus kiadó megbízta Cs. Szabót, hogy egy versantológiát állítson össze a 
modern magyar költészetből. így született a Magyar versek Aranytól napjain-
kig című válogatás, ami mérföldkő a magyar költői antológiák történetében. 
Nemcsak azért, mert 1953-ban Weöres Sándort, Pilinszkyt vagy Nemes Nagy Ág-
nest érdemük szerint tárgyalja, akkor, amikor itthon Nemes Nagy Ágnest még 
az 1954-es kiadású Hét évszázad verseibe sem vették fel a szerkesztők, hanem 
azért, mert mindössze csak néhány éve avult el a válogatás. Amikor a hetve-
nes évek végén angol nyelvű magyar irodalomtörténetemet írtam, számos Babits-, 
Áprily- vagy Illyés-vers esetében utalnom kellett erre az antológiára, mivel 
csonkitatlan szövegüket csak itt találhatta meg az olvasó. Ugye, emlékszünk 
még arra, hogy nem is olyan régiben a "szomszéd népek érzékenységére" való 
tekintettel cenzúrázták meg a magyar kiadók Babitsot vagy Kosztolányit? 

Az ötvenes évek közepére most visszatekintve úgy tűnik, hogy a hideghá-
borús évek reménytelensége elcsüggesztette az emigránsokat. A dolgok értel-
müket vesztik. Márai az árulkodó "halotti beszédet" írja meg, Kovács Imre a 
realitásokkal konfrontálja a "kijózanult emigrációt". Szabó Zoltán és Cs. 
Szabó László az emigráns betegségek legcsökönyösebbjével viaskodik; mindket-
ten súlyos depressziós perióduson mennek keresztül. 

A forradalom zökkenti ki őket ebből az állapotból, ami mint nagyfeszült-
ségű áramütés galvanizálja az elméket: az annus mirabilis eleven ereje moz-
gásba hozza a már csüggedésre hajlamos emigráns szellemiséget. A forradalom 
azonban mint az üstökös tűnt fel és el: mire felocsúdtak a szemtanúk külföl-
dön, már csak a csóvája által felperzselt országból kiáramló menekültek je-
lentik a kézzelfogható valóságot. 

Megérkeztek a fiatalok. Egy év alatt ellepték a nyugati egyetemeket, Ox-
fordot, Cambridge-t, a Sorbonne-t, Heidelberget, Firenzét. Cs. Szabó a Húsz-
évesek című esszéjében méri fel őket. Rokonszenvesnek találja bennük a tekin-
télytisztelet teljes hiányát, de az értékrendet, amit б képvisel, csak töre-
dékesen látja viszont. Nem esik kétségbe, rengeteg a tennivaló. Amikor a Ma-
gyar írók Szövetsége újjáalakul Londonban, Cs. Szabót felkérik ugyan, de 
tisztséget itt sem vállal, azt kifogásolja, hogy a fiatalokkal nem törődnek 
eleget. Pedig gyakran mondja most már vidám iróniával: "ezer író Nyugatra 
tart, s mind húszesztendős." Az írószövetségben persze folyik a tolongás az 
amerikai húsosfazék körül. Az Irodalmi Újság aggályoskodó főszerkesztője nem 
közöl olyan írást, ami a fiatal szerzőnek csupán a hatalmi tömböktől függet-
len gondolkodásáról tesz tanúságot. Hónapokra elfekteti Bibó István emléke-
zetes memorandumát. Az írószövetség dicstelenül kimúlik, és Cs. Szabó teljes 
odaadással a fiatalok felé fordul. Tudása miatt a fiatalok tisztelik, s egy-
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más után kapja meg az ennek kijáró elismerést. 1959-ben elkezdődnek a Mikes 
Kelemen Kór nemzetközi konferenciái, itt áramlik az a fluidum, amitől írók, 
olvasók, könyvek, folyóiratok irodalommá összeállnak. 

Legfontosabbak számára a protestáns ifjúsági konferenciák, az a szerve-
zet, amiből az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kinő. De a Szepsi 
Csombor Kör is az б előadásával nyit 1964-ben. Tisztséget, mint mondtam, nem 
vállal sehol sem. Az EPMSZ-nek örökös díszelnökségét vállalta csupán nobile 
officiumként. A hatvanas évek közepére minden színvonalas folyóiratnak, az 
Új Látóhatárnak, az Irodalmi Újságnak, a Katolikus Szemlének legfontosabb és 
legtöbbet közölt szerzője. Ugyanez vonatkozik az intellektuális fórumokra: б 
a legkeresettebb előadó. Számtalan helyen, egyetemi városokban tart előadást, 
mindenhol, ahol magyar fiatalok tanulnak. 

Mire ez a pezsgő szellemi élet kialakul, Magyarországon is változik a 
helyzet. Nemcsak az emigráns sárkányeregetésnek van vége, de a hazai konszo-
lidáció is megszületik, és Németh László mindenáron jobb jövőt kémlelő te-
kintete "az örökkön tartó történelmi duzzogástól" félti a magyarságot. Az 
Utazás egyik alakjában, a rokonszenves, kommunista Mircse Zoltánban megol-
dást talál: "Sokunk derekán öv van: amivel a hatalom lógat a társadalomba — 
mondja Mircse. — Az én derekamon azonban ott a másik is, mellyel a nép, a 
maga lehetőségeit kémlelve felküld a cselekvés világába." Bevallom, nekünk 
fiataloknak, sokunknak tetszett ez a gondolat. Mi ugyanis a bőrünkön tanul-
tuk meg, hogy az 1945-ös status quo megváltoztathatatlan. Vágyálmainkban sem 
tudtunk mást elképzelni, mint azt, ami van. Minket a hatalom éles alternatí-
va elé állított: vagy ide állunk, vagy oda. Cs. Szabó és Szabó Zoltán nagyon 
erős fenntartásokat fejeztek ki ezzel a "cselekvés világával" kapcsolatban. 
Fenntartásaikat történelmi tapasztalataik határozták meg és az erkölcsi ma-
ximalizmus megalkuvásokat nem tűrő igénye. Cs. Szabónak a legnagyobb vitája 
a darab főhősével van, Karádi tanár úrral. Cs. Szabó szerint б mondja a da-
rab kulcsmondatát: "Ha mindent kivonunk, összeadunk: végül is emelkedik a 
nemzet." S ítélete lesújtó, mert ezt a két "megszentelt szót", amit az Iro-
dalmi Újság 1956. november 2-i számában írt le Németh László, most ugyanő a 
Kádár-konszolidációra alkalmazza. Ezt a cikkét Cs. Szabónak az akkori hata-
lom nagyon rossz néven vette. Németh László is megharagudott rá... Más kér-
dés, hogy ma már az ország tele van Mircse Zoltánokkal. 

A hatvanas évek közepén javul az akusztika, Cs. Szabó író barátai egymás 
után vizitelnek Londonban: Tamási Áron, Illyés Gyula, Vas István, üttlik Gé-
za, Weöres Sándor és a fiatalabbak, Mészöly Miklós, Pilinszky János, Lengyel 
Balázs, Nemes Nagy Ágnes és sokan mások. Megindul az ozmózis a magyar iroda-
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lom extraterritoriális részei és a haza között. Egyre több szó esik a dialó-
gusról. Ezzel kapcsolatban 1964-ben a slagelse-i konferencián tisztázza vé-
leményét Cs. Szabó László, Szabó Zoltánnal beszélgetve; Szépfalusi István a 
vitavezető. A kádári konszolidáció eredményeit mindketten elismerik, de a 
nyitást, az enyhülést a pillanatnyi világhelyzetben kialakult patthelyzetből 
eredeztetik. A hazalátogatást azonban, hacsak nem fontos családi ügyben tör-
ténik, helytelenítik. Helytelenítik főként írók esetében. Ekkor mondja ki 
Cs. Szabó tételét: "Először a művek, s csak utána az író." 

1970-re alakul úgy, hogy Cs. Szabó itthoni megjelenése szóba kerül, de 
azután nem lesz belőle semmi. A teljesen apolitikus írása Dickensről nem je-
lenik meg a Nagyvilágban. A helyzet labilis voltát magam ismertem a legjob-
ban, hiszen akkor már többször jártam itthon. Nemcsak a hatalom, de a közvé-
lemény is nehezen szokott hozzá a "nyugati" magyarhoz. Minden szinten. Embe-
rek lehalkították a szavukat, mert itt írtam, ott nyilatkoztam. Ebben a rá-
dióban hallották a hangom. Mindezekről rendszeresen beszámoltam Cs. Szabónak 
és Szabó Zoltánnak, és mégis kérleltem őket, hogy közöljenek otthon, ha erre 
alkalom adódik. Ha megjelent szöveget közölnek újra, a legfinnyásabb erköl-
csi követelménynek is eleget tesznek, az öncenzúra, amitől féltettek bennün-
ket és talán magukat is, visszafelé nem működik — érveltem. S főként: csak a 
fiatalok a vesztesek, akik nem ismerkedhetnek meg műveikkel. 

De a hetvenes években már nem emigránsok voltunk, hanem nyugaton élő ma-
gyarok. Már itthon sem dicsértek meg, hogy milyen szépen tudunk magyarul. Az 
ozmózis már zavartalanul működött, mindkét irányban. Nagyobb empátiával néz-
tük egymás problémáit. Emberközelből ugyanis minden más egy kicsit. 

így történhetett, hogy amikor Cs. Szabó László először járt itthon, Sop-
ronból felhívott, s vidáman harsogta a telefonba: "Lóránt" — jellegzetesen a 
második szótagot megnyomva, és megemelve "Lóránt!, olyan minden, mintha teg-
nap mentem volna el." Igen, ez Csé volt. A hamisítatlan. Örültem. 

Igen, örültem, hogy Cs. Szabónak sikerült hazatérni azzal az emberméltó-
sággal, amit Angliában kapott vissza az olaszországi emigráció után. S örül-
tem, hogy küldetését becsülettel elvégezte. S gazdag életművéből nekünk is 
hagyott valamit ott, Londonban, Párizsban és Amszterdamban. Otthagyta nekünk 
az irodalmi tudat folytonosságát és a kritikai szellemet. Mert a magyar író-
nak legfontosabb fegyvere a kérdőjel. Érdekesebb, intellektuálisabb, mint a 
felkiáltójel. Szükség van arra, hogy ezeket a kérdőjeleket időnként külföl-
dön leírt mondatok után lássuk. Más rálátással, más prioritások szerint meg-
fogalmazva. Talán most még inkább szükség van rá, mint korábban. Mert a 
nyolcvanas évek problémáival szemben, azokkal, amikkel a magyarságnak most 
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kell szembenéznie, ha autonóm létét meg akarja őrizni, ezekhez képest a mi 
civódásaink eltörpülnek, s a megoldáshoz viszont minden véleményre, minden 
használható gondolatra, ismeretdarabkára szükség van. 

Cs. Szabó László sírja pedig itt Sárospatakon jelképezze közös dolgaink 
rendezését, hiszen a sírkő felirata szerint semmi különleges nem történt Cs. 
Szabó Lászlóval: megszületett Budapesten 1905-ben, és elhunyt ugyanott 1984-
ben. 

Köszönöm a Tiszáninneni Református Egyházkerület elöljáróinak, hogy al-
kalmat adtak nekem, hogy ezekről itt beszélhessek. 

Köszönöm türelmüket. 

(Sárospatak, 1988. október 11.) 
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К AB DE В Ő T A M Á S 

A MAGYAR MONTAIGNE 

Cs. Szabó László írói arcképe - X 

Koránkelő ember volt, reggel volt friss, reggel telefonált nekem. Arról 
volt szó, helyesebben arról faggattam "Csét", azaz Laci bácsit, hogyan ítél-
jük meg, ki mennyit ér mint író, hogyan válasszuk el az általában túlbecsülő 
önértékelést a maradandó írói értéktől. Körülbelül így válaszolt: Egy író 
annyit ér, amennyire az olvasók tartják. Úgy képzeld el, hogy mi írók to-
ronyban ülünk, gondolj a bolognai ferdetornyokra; — honnan több-kevesebb 
lendülettel lengetjük zászlainkat. Alig vagyunk, akik tárgyilagosan meg tud-
nánk ítélni önmagunkat. Sokan közülünk titkon vagy nyíltan, a legjelesebbek-
kel vetekednénk. Van ennek valami alapja az önismereten, illetve annak hiá-
nyán, az önillúzión kívül? Némi alapja van. Ugyanis minden jó író tud vala-
mit, amit csakis б tud legjobban. Ilyetén aligha beszélhetnénk nagy vagy nem 
nagy írókról, legfeljebb jó és kevésbé jó írókról. 

Nem tudom, mi történt volna, ha Cs. Szabónak ezt a gondolatmenetét a fe-
jére olvasták volna. Ugyanis kétszer kétféle látszólagos ellentmondásra de-
rült volna fény. Az egyik, hogy egész életműve, többek között, az ízlés pal-
lérozása, a jó ítélet kialakítása, a nagyoknak a vélt nagyoktól való elvá-
lasztása érdekében és jegyében is fogant. Másodszor, hogy valószínűleg alá-
értékelte önnönmagát, amikor azt írta, hogy: "Valószínűleg vittem annyira, 
mint Batsányi János és Bajza József, s ez sem csekélység. De csupán Csoko-
nainak és Vörösmartynak érdemes lenni. Kudarc a legtöbb élet, a sikeresnek 
látszó is, az enyém csődtömeg." 

Nehéz elkerülni a kísértést, hogy egy, a Cs. Szabó írói arcképét felvá-
zolni igyekvő előadásban, mely szükségszerűen amúgy sem lehet végleges port-
ré, csupán disegno vagy bozzatura, ne idézzük gyakran őt magát. A jó festők, 
Rembrandt elsősorban, önmagukról festették a legjobb portékát, és "Csé" meg-
annyi önarcképe, melyeket a Hűlő árnyékban c. kötetben egybegyűjtött, bizo-

"Elhangzott a SMIKK 1988. évi luganói konferenciáján. 
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nyos értelemben felülmúlhatatlan, mert az egyik írás árnyalja a másikat, sőt: 
szuper-montázst kapunk tőle, önmagáról, melyhez hasonlókat — ismét képzőmű-
vészeti példa — Buday György készített magyar írókról egy soha ki nem adott 
angol nyelvű költői antológia számára. Buday egyetlen tablón láttatja Vörös-
marty öt arcát, ötféle vetületben. írói kép viszont teljes lehet úgy is, 
ahogy Mikszáth csinálta Jókaival: a nagy mesélőt korába helyezte, állandó 
kontrasztot adva annak, amit б gondolt elméjének alkotásairól, amit mások 
gondoltak ugyanezekről, amivel Jókai megpróbálkozott és ami valóban sikerült 
neki. Talán már eljött az idő, hogy ezt Cs. Szabóval is megkísérelje valaki, 
teljes műveinek teljes ismeretében és rokonszenvező szeretetében, mihelyst 
minden műre szert tesz és minden lényeges kortársat kifaggat, hogy a le nem 
írt vagy kéziratban maradt anyagot is fölmérhesse. Könyvnyi, méghozzá vaskos 
könyvnyi méretű legyen az a véglegesebb protré (s Vajda Miklós, Cs. Szabó 
egyik legrégebbi barátja és tisztelője írja meg azt). Előtanulmányainak is-
meretében, ha beteljesíti, könyve igaz képet fest majd korunk egyik legjobb 
és meglehetősen speciális magyar írójáról, Cs. Szabó Lászlóról. 

Amit én itt elmondok tehát, az legyen legfeljebb segítség, a színek meg-
választásánál és keverésénél. 

Már a bevezetőben is láthattuk, Cs. Szabó is azon a véleményen volt, 
mint mutatis mutandis József Attila, vagyis: "A mindenséggel mérd magad", s 
ha azzal éppen nem, hát Vörösmartyval. Ez persze csak a mérce fokát jelzi, 
meg a becsvágyat, de nem a specifikusságot, nem a különösséget. 

Cs. Szabó világirodalmi példaképe Michel de Montaigne, vagy ahogy a szá-
zadfordulón, akár még 1905-ben, "Csé" születése évében nevezték, Montaigne 
Mihály volt. Kettejük írói hasonlóságát, különbözőségét hosszas és kedélyes 
párbeszéd, majd egy interjú során is faggattam, később pedig mind "Csé", 
mind jómagam írtunk summásan az esszéről, belevéve Montaigne-t, a kezdetet 
és azt az állomást, amelyet maga "Csé" képviselt, s olykor végállomásnak 
hitt. Mielőtt azonban a kérdést részletesebben kifejthetném, szólnom kell az 
esszé közép-európai és ezen belül magyar szerepéről. Altalános értelemben az 
esszé, mármint az írásbeli produktum egyidős az értekező prózaírás elterje-
désével; tehát írtak a görögök, a rómaiak is esszét, miközben beszédeket 
akartak szerkeszteni vagy tekercskönyveikhez bevezetőt, vagy történelmi ösz-
szefüggéseket bogoztak, vagy filozófiai-természettudományos ismereteiket 
csillogtatták. Az esszé mégis Montaigne-től származik, mint műfaj, mert б 
tudatosan mást akart, mint elődei, csapást akart vágni, mely stílusának, vi-
lágszemléletének és főleg személyiségének megfelelt. Tudta és érezte, hogy 
körülötte a világ, tehát a polgárosodó Franciaország egy rétege beért az 
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üzenet, a bölcselkedve, csevegve tanítás, "a stílus maga az ember" befogadá-
sára. Magának írt, de olvasóközönséget vélt maga körül. 

ö mondta: az esszék könyve, mármint az övé, lényegileg egy a szerzővel 
magával, s mint ilyen, életének része. Ez a mondás, ez a szemlélet, ez az 
azonosulás volt az, ami mindenek felett serkentette Cs. Szabót, ami miatt 
Montaigne lett a példaképe. 

Az esszé mint műfaj egyre nagyobb gyűrűket vert, geográfiailag ugyanúgy, 
mint a műfaj növekvő súlyát tekintve. Európai — és amerikai — értelemben a 
tetőzés a 19. században következett be, s bár a mestert nem szárnyalta túl 
senki, az élvonalban nemzet- és nyelvváltás következettt, a francia esszét 
túlszárnyalta az angol. Innen van, hogy Cs. Szabó esszéírói készségének, 
mesterségbeli fortélyainak, sőt, horizontot pásztázó tekintetének közvetlen 
elődei az angolok: Macaulay, illetve Hazlitt, Lamb és Leigh Hunt. Kisebb 
mértékben az esszéíró Shelley és Wordsworth, és mintegy ellenzék-ellentét-
képpen De Quincey. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem tanult volna Mon-
tesquie-től vagy akár századunkban Gaétan Picon-tól is, hanem csupán, vele 
együtt, a súlypontot akartam jelezni. 

A magyar esszé diadalútja akkor kezdődött, amikor az angol, a francia, s 
általában a nyugat-európai esszé műfajilag újat már alig hozott, a múlt szá-
zad végén, e század elején. Elismerés és kis irigység vegyült "Csé" szavaiba, 
mikor korunk műtörténeti esszéistájáról, Kenneth Clarke-ról beszélt. "Lám, őt 
lovaggá avatta a királynő" — mondta. "Én is meg tudtam volna ugyanezt magya-
rul csinálni." Természetesen e században is megmaradt az esszé egy-két ki-
vételes nagyság, egy Thomas Mann, egy Benedetto Croce, egy Borges szabad ki-
fejezési eszközének, de Mann nem par excellence esszéista, Croce pedig a fi-
lozófia szolgálatába állította az esszét. Magyar, cseh, szlovák, lengyel tá-
jakon a századforduló esszéistáinak többé-kevésbé el kellett különíteniök 
magukat a rokon szakmák művelőitől, az irodalomtörténészektől, a kritikusok-
tól, a történészektől. Ez azért sikerülhetett, mert ekkor ért meg az a kö-
zép-európai közönségigény, mely esszét akart, esszéistát akart, mely "múlat-
va" akart tanulni (a "múlatást" itt Vörösmarty szóhasználata szerint vegyük), 
mely meg akart ismerkedni a világ, de főleg a nyugati irodalom javával, mely 
kalauzt kívánt, jó szemű, jó szimatú, vájtfülű ítészt, ki esztéta is legyen, 
író is, egyszóval legény a talpán. Ez az igény szüli a lehetőséget Kari 
Kraus számára, nyitja meg a kapukat Ambrus Zoltán előtt, ez hozza létre a 
Nyugat folyóiratot, ezen belül Ignotus irályát és Fenyő Miksa csevegő útjait. 

Lépést tartani a Nyugattal, vonatunkat a nyugati menetrendhez igazítani. 
Behozni a polgárosodásban szenvedett lemaradást — a török kor kétes öröksé-
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gét — , elkülönülni a szellemi Balkántól, ott folytatni, ahol Szent István az 
államalapítással, Mátyás a magyar reneszánsszal elkezdte. Ezek a századelőn 
újnak ható, azóta szinte közhely gyanánt emlegetett kulturális programpontok 
serkentették, ösztökélték a magyar írók elitjét, még az olyanokat is, akik a 
nagy nyugatozásban fölemlegették, hogy azért "Kelet népe" is vagyunk, tehát 
Móriczot, Adyt, József Attilát. A nyugat, az esthajnalcsillag Cs. Szabó 
csillaga. 

A múlt században senki sem diktálta az ízlést, az csupán alakult, rész-
ben a Petőfi-kultusz nyomán, aki a francia forradalmon nevelkedett, német-
ből, Shakespeare-ból fordított népköltősége mellett is, kinek kedvence Bé-
ranger és Horatius vala — részben Arany János és Gyulai Pál hatására. Gyu-
lai ítész volt, Ignotus esztéta, örökükbe egy tanárember lépett, Babits Mi-
hály, a dactus poéta, az univerzális tehetségű író, kinek tanulmányai, for-
dításai és esszéi külön-külön meghozták volna a halhatatlanságot. De Babits 
tanár volt és az is maradt, aki az említett kulturális programpontokat cso-
dálatosan árnyalva sugalmazta tanítványainak, követőinek, sőt, ellenlábasai-
nak is. Az önállósuló Németh László szintén remek, szuggesztív esszéista, 
vagy a hisztérikusan okos Szabó Dezső, vagy a falukutatás oldaláról élretörő 
Szabó Zoltán ugyancsak esszéisták, illetve esszéisták is. Mert aztán más 
csapást vágtak. (Szerb Antal talán más csapások ellenére megmaradt volna 
esszéistának is.) 

Az esszé ugyanis az ismeretközlés keresett eszköze és a játszva tanítás 
eszköze, a retorika hajója és egy fokon a tanulásé is. Maga az esszé, elemi 
fokon, a nebuló dolgozatának kifinomított formája, felső fokon a tézis, a 
doktori értekezés egy változata, a tanulmány édesöccse. Továbbá, de nem utol-
sósorban, az esszé az önképzés eszköze. "Ezeket a dolgokat az esszé írása 
közben tanultam" — árulkodott néha önmagáról Csé Laci bácsi. 

Innen öt irányban indulhatnánk, diakronikusan és kronologikusan, hogy a 
helyzetet, az egyént, a törekvésigényt plasztikusabban megértsük. Visszafelé 
pergetve a filmet, tudjuk, hogy Cs. Szabó sírkövét Sárospatakon éppen most 
avatják fel, sok régi barátja, harcostársa jelenlétében, és ott volt földi 
útjainak kései társa, /Hunyor/ Kati is. Sárospatak az ország egyik legjobb 
iskolája volt és talán maradt is, mint ilyen a tanulás és egyben a külföldön 
tanulás egyik szimbóluma Magyarhonban, Káldi János költő szavával: 

Szél-fútta falu 
Bodrog-parti Athén. 
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A sírkövet időben a temetés, azt még idejekorán a Cs. Szabó-könyvtárnak 
a kollégium részére történt adományozása előzte meg. Az apa végakaratát, hogy 
a 11000 könyv hazamenjen, a fiú, az általános örökös hathatós hozzájárulásá-
val lehetett végrehajtani, aki, részben az anyagi és szellemi örökség hazake-
rülő részét rendezte. És itt említeném meg, hogy Újváry Sándor, Cs. Szabó 
László tisztelője és egyik kiadója, aki egymást keresztező földi pályájuk 
utolsó éveiben összetűzött vele, szintén hazatestálta egész kiadói archívu-
mát. Ez rövidesen elérhető lesz a Magyar Tudományos Akadémia kibővített kéz-
irattárában, ahol egyszer utánajárhatunk annak, hogyan is alakult "Csé" és 
Sándor bácsi között a levelezés és szerződés, melyből a vita támadt. Minda-
zonáltal idézzük itt József Attilát: 

A harcot, melyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés. 

Tehát a nagy könyvtár, melyet mi előzőleg Cs. Szabó László kis házának, 
a Mews-nak valamikori kocsiszínből átalakított garázsából ismertünk, végül 
hazatért. Angliai emigrációjának kezdetén "Csé" is, mint azelőtt és óta sok 
mindannyian, a nagy londoni könyvtárakat járta. Legkedvesebb helye 1956 
előtt a londoni egyetem szláv és kelet-európai könyvtára volt, szakkönyvtár, 
hol a magyar klasszikusok csaknem teljes egészében megvoltak. Itt készült az 
Aranytól napjainkig című antológia, és tucatnyi esszéje referenciaanyagát 
itt tárolták, illetve tárolta б a saját fejében. Korán megtanulta, hogy az 
idézeteknek utána kell nézni, rám is pirított, nyilvánosan, mikor egy Babits-
sorban hibát vétettem. A tanár úr. Az idősebbek emlékezni fognak felemelt 
karjának kinyújtott kezén a figyelmeztető nagyujjra, arra, hogyan, milyen 
szigorú iróniával csillogott ilyenkor a szemüvege — az utóbbit Gyémánt Lász-
ló "Csé"-portréja pompásan elkapta. De ha lesz egyszer egy "Csé"-szobor Pa-
takon, Kolozsvárott? Hát az a felemelt nagyujjal ábrázolja őt majd, ereje 
teljében, amint vigyázó szemét a hallgatóságra veti éppen. 

A hetvenes éveinek küszöbére érve, és testi bajai megszaporodván, Csé 
egyre kevesebbet utazott, akár külföldre, akár Londonon belül, tehát egyre 
jobban rászorult saját gyűjteményére. Rettentő pedáns ember volt, könyveit 
is igyekezett rendben tartani, nemcsak a cipőjét, nemcsak a gondolatait. Ám 
ez, talán éppen ezért, az utolsó nyolc évben egyre kevésbé sikerült neki, el-
lepték a könyvek. Mindent megtartott, mindent el akart helyezni. Referencia-
anyagának lényeges része rendben maradt, végig funkcionált, de a perifériá-
lisabb dolgok, az újonnan megjelenő könyvek már dupla sort meg torlaszt ké-
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peznek polcain, tehát néha kétszer kérte meg ugyanazt a könyvet, mert az el-
ső példány időlegesen eltűnt a süllyesztőben. 

Quod licet Iovi non licet bovi... 
Sed a bore maiorem didicit minor 

— egyszóval ez velem is előfordult már. A könyvtárral. 
Az, hogy valaki jelentős magángyűjteménnyel rendelkezzék, épp olyan alap-

feltétele volt a közép-európai írói intellektus pallérozásának, mint az 
igény, mellyel a közönség elitje elvárta a tanártól, hogy a nyugati szellemi 
élet fortélyaira kioktassa, mellyel a tanár elvárta önmagától, hogy tanítva 
tanítson, s melynek egyik eszköze volt az esszé. így van ez ma is még az 
esszéista utódok körében, mint pl. Ferdinándy Mihálynál, Domokos Mátyásnál, 
Sipos Gyulánál. 

Szokás a nagy magyar esszénemzedékről szólni, a nemzedékről, melynek 
törpébb utódjaként itt vagyunk még mi, idekint s odabent egynéhányan, de itt 
van körülöttünk a cseh Kundera, a lengyel Kolakowski, a szerb Danilo Kiá, a 
nemrég elhunyt Ivo Andric is, kiket talán nem mindig mint esszéistákat isme-
rünk. A magyar esszé egyik ismérve, mondjuk így, a század második harmadában, 
hogy legkiválóbb művelői elsősorban esszéisták, néhányan kizárólagosan azok. 
Bicegő példával: magasugrani legjobban a magasugrók tudnak, bár idén Szöul-
ban volt egy dekatlonos, aki bekerült volna a magasugrás döntőjébe is. 

Azt az esszéformát, amit Cs. Szabó művelt és élete derekán túl a vég-
sőkig kicsiszolt, már a századfordulón Péterfy Jenő honosította meg minálunk. 
Ez a tragikus sorsú jeles előd mondá: 

Inkább lennék fenyőtoboz a Pinción, 
Mint Budapesten középiskolai tanár. 

Nos, a még jelesebb utód, a mi Laci bácsink, vágyott ugyan a Pincióra, 
de többre ott, mint fenyőtoboznak lenni; sőt író is, tanár is akart lenni és 
maradni Budapesten, ám nem középiskolai fokon. 

Amikor hazalátogatván, a nyolcvanas évek elején megtartotta előadását a 
budapesti képzőművészeti főiskolán, akkor valahogy így kezdte: "Amint én ezt, 
harmincöt évvel ezelőtt, utolsó előadásomon mondtam....", s ezután jöttek a 
görögök, a görög kultúra kisugárzása — kezdve a reneszánsszal — Olaszország-
ra, Európára, miránk. 

Több száz esszéje közül az egyik legemlékezetesebb számomra a Ghomistus 
Plethonról szóló, melyet Londonban írt, s az Új Látóhatárban jelentetett 
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meg, a hetvenes években. Plethon ugyanis kapocsember volt Bizánc és Olaszor-
szág, a görögség és az itáliai reneszánsz között. Az ilyen kapocs-egyénisé-
geknek a java mind menekültként, száműzöttként kezdi; lesz ezért, válik ezért 
Cs. Szabó szemében, hisz б maga is száműzött, a Nyugat felé fordulás szellemi 
elitjének szimbóluma. "Csé" is száműzött, a sztálinizmus egyik vérengző fá-
zisában . 

Hetvenéves születésnapja környékén egy hosszúnak induló, de nyomtatásban 
lerövidített interjúban faggattam, mi fűzi Európa városaihoz őt. A nagyon 
szép válaszból számomra emlékezetes a kitétel: Rómához szerelem. Ennek egyik 
értelme, hogy magába a városba is szerelmes volt Cs. Szabó, részben betelje-
sült, részben be nem teljesült szerelemmel. Gyakori vendég volt ott, de so-
hasem állandó rezidens; mikor olaszországi magyar menekült volt, Firenze volt 
életének központja. Párizs egy korábbi generáció, Adyék Mekkája volt, illet-
ve, nyomukban a franciás műveltségűeké, mint Hevesi Bandi, József Attila, 
Gyergyai Albert vagy kortársainké: Karátson, Méray, Sipos a párizsiak. Cs. 
Szabónál Párizs jelentette a tavaszt, Róma a nyarat. Plethon a görögöket 
Itáliához kapcsolta. Montaigne francia volt, de egyike az első posztrene-
szánsz itáliai utazóknak, Boccaccio és az olasz stíl kedvelője, a latin 
klasszikusok rajongója volt. Cs. Szabó gyönyörűen beszélt olaszul, habár 
lassan, ám választékos kifejezéssel; gyöngyszavakkal. Rómához fűzi őt lelké-
nek novellaíró része. Gondoljunk az amerikai turista halálára, akit idegen-
vezetője annyi késszúrással terít le, mint Cézárt az összeesküvők. Rómában 
gyászolta felesége halálát és Rómából érkezett sebzett szívére gyógyír. 

A Római muzsika, Cs. Szabó könyve 1970-ből nemcsak az író legjobb esszé-
kötete, nemcsak a legjobb magyar Róma-könyv, hanem a legszebb magyar könyvek 
egyike is e század utolsó harmadában. Cs. Szabó írásművészete itt érkezik a 
csúcsára: a tárgy a beláthatatlanul szép főváros, az antikvitást a mai Euró-
pával egybeötvöző Róma, az érzelmi háttér a szeretett élettárs, Bözsi elvesz-
tése, tehát a gyász finom fátyla, az emlékezés és élményszőttesek gazdag té-
rítőjére borul, de leheletfinoman; végül pedig, itt nyílnak fel az utolsó 
előtti szálak, hogy mint Montaigne, szemérmesen és mégis kitárulkozva mondja 
el saját szívének titkait, úgy, ott és akkor, amikor e szív Róma közepén do-
bog. 

Ezt a könyvet, mely esszékötet, önvallomás és egy európai vándor testa-
mentuma, rendkívül hozzáférhetővé teszi az az életközelség, az az érzelmes 
hozzáállás, az a választékos, de nem hermetikus magyar nyelv, mellyel Cs. 
Szabó itt a táborába képes vonni olyanokat is, akik előzőleg talán ódzkodtak 
úgynevezett elitizmusától. Ű ugyanis tudatában volt annak, hogy híre nagyobb 
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volt, már otthon is, a háború előtt és közvetlen azután, és pláne az emigrá-
cióban, híre szélesebb hullámokat vert, mondhatnám így is: huzatja nagyobb 
volt, mint olvasótábora. Az esszéista egyik ismérve, és különösen közép-euró-
pai ismérve a széles körű műveltség, a nyugati nyelvek tudása, a görög-római 
szerzők munkáinak ismerete, a világirodalom fogalmának gyakorlati készpénzre 
váltása. Az átlagolvasó könnyebben idomul a Papiilonhoz vagy James Bond ka-
landjaihoz, mint akár Shakespeare drámáihoz vagy Graham Greene regényeihez, 
nem beszélve az olyan esszéistáról, mint Cs. Szabó, kinek a dráma-élmény és 
a könyv-élmény hozzátartozik lelki bútorzatához. Hogyan lehetne egy kastélyt 
— egy nagy esszéírót — szeretnünk, ha nem ismerjük a bútorokat, nem tudjuk, 
hogyan van az a kastély berendezve? 

Cs. Szabó életműve természetesen túlnő az esszén. Részben ifjúkori pró-
bálkozása a regénnyel, részben öregkori kirándulása a vers és a rádió-dráma 
területére érzékeltetik, hogy más körülmények között életművének egyensúlya 
másként alakulhatott volna. Hisz van a rádió-drámák között is olyan, mely 
szinte egyenrangú esszéivel, és a novellista Cs. Szabó is külön fejezetet ér-
demelne. Vajda Miklós éles szemű meglátása szerint a kezdeti kalandozások 
után Cs. Szabó akkor is esszét írt, amikor más műfajt választott, vagyis 
például novelláinak esszé-elemei a legkitűnőbbek. Némi fenntartással, de el-
fogadom ezt az ítéletét, úgy, hogy egyben hangsúlyozom: ne a megszokott, ne 
az iskolás és ne is a történeti esszére gondoljunk, hanem arra, amikor az 
esszéíró saját lelkének tájain kalandozva maga köré rajzolja az egész tájké-
pet. Más nézőpontból, amikor belegondolja, beleírja önmagát a képbe. 

Cs. Szabó hatalmas ismeretkörében különleges és előkelő helyet foglalt 
el a képzőművészet. Mikor kedvenc festőiről faggattam — addigra már megírta 
az angol festőkről szóló könyvét és adózott már kitüntető csodálattal Tur-
nernek, a legeslegkedvesebbnek Claude Lorraint jelölte meg. Le is írt nekem 
egy képet, amit később (akkorra már ő halott volt) megkerestem az Alte Pi-
nakothekában, Münchenben. 

Seehafen bei Aufgang der Sonne a kép címe. Vitorlásokat látunk a kéken, 
de párásán fénylő kikötőben. Az előtérben kis csoport útra készülődik. A kép 
jobb oldalán, látszólag a mellékfigurák között egy felemelt karú férfi búcsút 
int, tágas ív alatt állva, az utasoknak. "Eljött az óra", az embernek kedve 
volna Dantét idézni, akár Babits fordításában. Az esszéista tehát az, aki 
benne él a képben. Ö a búcsúzó és ő az, akit búcsúztatnak. Világos, hogy 
bennünk nem egy kép, csak a legkedvesebb él, hogy mi nem csupán egy képbe 
illünk, pláne szereplünk, hanem számtalanban. De az is világos, hogy van egy 
bizonyos képsorozat, mely legjellemzőbb reánk. Ha egyszer a mennyországba 
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viszik majd Laci bácsit az angyalok, hogy ott Montaigne-nyel, Mozarttal, Bach 
Christiannal, mit mondjak még, Illyés Gyulával is találkozzék, az ő lakhelye 
ott egy Claude Lorraine-i táj lesz. 

Én persze nem akarom őt a mennyországba meneszteni, mert hisz oly sok 
évet élt le a Pokoltornácon álldogálva, hogy egy teljes búcsú elnyerése előtt 
még sokáig a tisztítótűzben lesz a helye. Le kell ott vezekelnie, hogy lehe-
tett volna jobb férj, jobb apa, mint amilyen volt, hogy apróságokért nem sza-
bad lett volna neki megállapodásokat fölbontania, hogy egy mégoly fontos és 
nagy könyve érdekében, mint a Római muzsika sem lett volna szabad egy író-
társát kínos helyzetbe hozni. Hasonló dolgokért Illyés Gyula ugyancsak a 
tisztítóhelyen már vezekel, lehet, hogy most éppen onnan, együtt figyelnek 
bennünket, hisz őket emlegetjük. 

Földi életében ő volt a kapitány. Főleg az ötvenes, a hatvanas években 
idekint. Az angol rádióban, ahol csak matrózként alkalmazták, úgy tekintet-
tem rá, a magyar osztályon, mintha б lett volna a tiszteletbeli főnök. Köz-
életi szereplését — konferenciákon — közügyekkel, irodalompolitikával is 
foglalkozó könyveinek fényszórójában, ilyen pl. az Ország és irodalom, szük-
ségesnek ítéljük, még így utónézetből is, mert bensőséges tárgyismerete mó-
dot adott neki, hogy az elnyomás és megtorlás éveiben azoknak kiszolgálóit a 
tolla hegyére tűzze. A hetvenes években kapitányból ellentengernaggyá avan-
zsált, és immáron nem is a kinti flotta manőverein nyugodott tekintete — az 
aktív kapitányságról leköszönt — , hanem a szerteszórt magyar flottán, a vi-
lág minden szellemi tengerén vergődő magyar hajókon, a román vizeken, a pes-
ti vizeken ugyanúgy, mint a Temzén. Idekint töltött harminchét éve folyamán 
egyetlenegy recenziót sem írt. 

"Miért nem írsz recenziót, Laci bácsi?" — kérdeztem egyszer. "Mert nem 
akarok megbántani senkit. Ha egy könyv tetszik, elmondom a szerzőnek magán-
levélben, ha nagyon tetszik, föl is hívom őt." 

Bizony, bizony, mondom én most. Ez az a tapintat, amiért egyszer mégis-
csak szárnyukra veszik őt az angyalok. 

Amit előbb írt, nem vesztette érvényét, mert azon ügyködött, hogy a spe-
cifikus egy általánosabb meghatározást nyerjen. Talán idézném az 1982-ben 
Alkalom címmel odahaza megjelent esszéinek egyikét: 

"... Eljött a valóságos kalandozások kora. Lassacskán megértettem a dia-
lógus mélyebb és hasznosabb, mert kétoldalú értelmét. Nem magaddal dialogi-
zálsz többé, egy ábrándozó utazóval az ablak sarkában, hanem a világgal, a 
világból mindenekelőtt a nyugat-európaival egy boldogtalan, önmarcangoló szá-
zadban. Őseid vannak, óriások, holtukban is élő szellemek szentelték meg a 
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vándorbotot. Úgy álldogálsz a heidelbergi hídon, hogy hallgatagon Szenei Mol-
nár Albert könyököl melletted a korlátra. Hallod az utrechti, leideni harang-
szót, fél füleddel még Apáczai Csere és Tótfalusi Miklós hallja. Kenyérdara-
bokat dobsz a hajó mögött le- és felcsapó sirályoknak, Bethlen Miklós dobja 
veled együtt. Nézed Krakkóban a királysírokat, fél szemed Komjáti Benedeké. 
Ha elkeveredsz Canterburyben, kérj útbaigazítást latinul, mint Szepsi Csom-
bor Márton. Olvasod Erasmus sírkövét a bázeli dómban, Pápai Páriz olvassa 
mögötted. Ha ablakod a római Szent Péter kupolájára néz, a szomszéd ablak Fa-
ludi Ferencé. S ha sétálasz a Pali Mallon, vedd le mélyen a kalapod, mert lá-
tod, Széchenyi István jön szemben. Peregrinus örökdiáknak születtél, s ma-
radsz holtig, Kolozsvár, Enyed, Sárospatak a kegyhely, ahová hűséged lerak-
hatja a jelképes zarándokpálmát. Pályádnak csak úgy van értelme, hogy soha-
sem feledkezel el a virágmintás deszkamennyezetek festett kazettáiról, a fa-
ragott pelikánnal koronázott, tulipántos szószékről s a kicsi orgonáról. Pro-
testáns voltodat ma már a magatartás szabja meg egy Fegyveres Európában, 
jobban, mint a hitvallás. Hát dialogizálj bátran, nem fog zavarba ejteni a 
világ többértelmű gazdagsága, sem sokféle ellentmondása..." 

Az ellentmondások arra valók, hogy az ember inkorporálja, magába olvasz-
sza az olvaszthatókat és egy életen át küzdjön a beolvaszthatatlanokkal. Az 
emigrációs élet kettőssége, hogy, ha másként nem, hát szellemileg az író ha-
zavágyik, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a hazatérés szellemi szabad-
ságának korlátozását jelenti. "író akkor megy haza, ha kiadják a műveit" — 
vallotta Cs. Szabó, és б valóban akkor lépte át először újra a határt, ami-
kor a Nihil Obstat felsőbb helyekről elhangozván, kezdve a Nagyvilággal, a 
folyóiratok és kiadók műsorra tűzték a műveinek kiadását. Volt egy pillanat, 
1976-ban, amikor már erősen hívták, de még nem ment; s amikor már ment vol-
na, oroszellenes kijelentései, rádióbeszéde, a forradalom mellett való kiál-
lása miatt a már-már megadott engedélyt visszavonták tőle. Ekkoriban fölke-
restem egyszer a Mews-ben, s a sok Picasso-kép között egy számomra döntő je-
lentőségű beszélgetést követtünk el. 

— Szidtad az oroszokat, ezért nem adtak ki otthon — mondtam. 
— "Nem fogom be pörös számat" — idézte József Attilát 6. 
Összemeséltük azt, hogyan is volt abban a korban, mikor Claude Lorrain a 

békés tájképeket festegette, de minálunk minden jeles fő abban főtt, lehet-e 
már kizavarni a törököt. Felhívta a figyelmet arra, hogy Bethlen Miklós, az 
erdélyi, meglátogatta Zrínyit, a költő hadvezért, és tanúja volt halálának. 
Hogy volt, hogy Pázmány az erdélyiekkel levelezett. Hogy volt, hogy a nagy 
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Bethlen Gábor látszólag a szultán zsoldjában állt, valójában azonban egy ma-
gyar Erdély felvirágoztatásán munkálkodott. 

Végül így szólt Laci bácsi: 
— De akárhogy is van, Rákóczira emlékezzél leginkább, arra, meg kell 

mondani, meg kell tenni minden tehetőt, akár itt vagy, akár ott, akár haza-
mész, akár nem, akár kiadnak, akár nem, meg kell tenni. Memento libertatem. 

Ekkoriban fogalmazgattam a Minden idők című könyvemet. E két szó, Memen-
to Libertatem beleépült a könyv legeslegvégébe, anélkül, hogy ezt leírtam 
volna. Vers lett belőle, mely éppen egy, az 1956-os forradalomról szóló 
könyv legvégére illett. 

Montaigne közéleti pályája a bordeaux-i polgármesterségig vitte, s mivel 
életében a franciák földje a protestánsok és katolikusok háborúinak színtere 
volt, őt egy követségében a protestánsok fogták el, börtönözték be, majd en-
gedték el. Aki az Esszékként ismert vaskos kötetet alaposabban ismeri, az 
feltérképezheti belőle a francia példakép intellektuális és meggyőződésben 
vargabetűit. Miként lett skolasztikusból sztoikus, sztoikusból majdnem hedo-
nista, valláscsúfolóból az Isten védelmének harcosa, miért marad ő mégis a 
szkeptikusok példaképe, az honnête homme — a dolgokat kimondó, megmondó be-

csületes ember. 

Montaigne latinon nevelkedett, majd klasszikusokat igyekezett franciára 

átültetni, később Apológiát írt, illetve tervet javasolt. Az б színtere Fran-
ciaország volt, Némethon, Svájc, Ausztria és Itália; "Csé" majdhogynem ugyan-
ezt a kört járta, alkalmilag kiszélesítvén azt két görög, egy izraeli és egy 
amerikai úttal. És három bázisa volt: Kolozsvár, Pest, London. 

Montaigne a kiművelt francia nyelv, kora anyanyelvi stil nuovójának 
egyik megteremtője lett, Cs. Szabó a maga szépmíves magyarságának megőrzője 
maradt. 

Akik elhiszik a szokásos irodalmi besorolást, mely szerint a líra, az el-
beszélő próza és a dráma valahol élenjárnak, s mögöttük kullog az értekező 
próza, néhol esszé, néhol tanulmány formájában, azok összekeverik a Baede-
ckert a "Csédekkerrel". Laposan lehet regényt és esszét is írni, a tanul-
mánytól meg ugyancsak alaposságot inkább, mint brillírozást várunk, de az 
esszé már úgy született, Montaigne úgy szülte, hogy abba, potenciálisan, 
minden beleférjen, az ismeretszerzés ügyén, ürügyén, az önközlés módján. 

A nagy magyar esszéíró nemzedék, "Csé" kortársai, valamennyien otthon él-
tek, számukra a külföld kalandozás volt és szellemi kirándulás. Fiatalon dőlt 
ki az első osztály- és pályatárs, Halász Gábor, ki az értelmet kereste. Mi-
kor "Csé" először letette otthon a garast, a Doveri átkeléssel, Halász beje-
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lentette a dandy megjelenését a magyar irodalomban. Babits is, később, esz-
széírásra serkentette őt, észrevévén "Csé" regényében annak nem túl jó ka-
rakteralkotó készségét. Ez igaz is volt. "Csé" énje oly erős volt, hogy akö-
ré építette a való világot, ahelyett, hogy, mint az elbeszélő tehetségek, ön-
maga alteregóját helyezte volna el lehetséges világokban. 

A fiatal "Csének" azt mondta Móricz Zsigmond, egy elbeszélése kapcsán: 
"Az életbe ecsém, te bokáig gázolsz, mejjel kellene." Ez megtörtént a szám-
űzetésben. Mi mindent tudott ez az írói én Londonban? Cs. Szabónál beleötvö-
ződött egy szorgos, dolgos, koránkelő természetbe. Kötelességtudó volt, mun-
kabíró, lehetőleg pontos. Otthonában bájos volt és merengő, érzelmes és két-
kedő, lírikus, kedves és csúfondáros. És még sok minden, amit egy másik fér-
fiszem nem láthat. Munkahelyén, a BBC-ben célratörekvő volt, gyakran ideges, 
a butákat lenéző, olykor haragos, ritkán elégedett. Mint rádiós pazar, tár-
gyilagos, alig hibázó, interjúalanyait pompásan betanító, remek szervező. 
Mint barát nagylelkű, de időnként kicsinyes és önző, a végső levonatban 
igazságos. írótársként segítő, bátorító, serkentő. Felhívott, amikor Minden-
tudók című regényemet elolvasta, ezekkel a szavakkal: "Egyhuzamban elolvas-
tam, végigsírtam az egészet." Nemzedéktársakkal nem volt ilyen bőkezű. 

A nagy eszmekortársak másodika, Illés Endre valójában a portré, a karco-
lat mestere volt. Illés jobban hasonult a tárgyához, ami önmaga személyét 
illeti, viszont megközelítőleg sem tudott akkora horizontokat átfogni, mint 
"Csé". Vonatkozik ez esszéinek terjedelmére és a tárgykörökre egyaránt. Il-
lés Endre csóvát vetett, melynek fényénél megláttunk egy-egy alakot, s a kép 
velünk maradt továbbra is. Cs. Szabó László — gondoljunk itt Velence-, Bi-
zánc-, Michelangelo-esszéire például — meggyújtotta a csillárt. És még egy. 
Előrelátó és szuggesztív képességgel rendelkezett, mint a sámánok, éppen 6, 
a felvilágosodás és értelem bajnoka. 

Kedvenc egyetemi tanárom Gyergyai Albert volt, az esszé utolsó előtti ma-
gyar nagymestere. "Csé" előtt halt meg egy-két évvel. Ha "Csé" énje erős 
volt, néha túl erős, akkor Gyergyai maga volt az alázat. Az б esszéi: a ra-
jongás ajándékai az alkotók és mesterművek felé. Olvasásuk nagy gyönyörűsé-
get okoz, és sok tanulsággal szolgál — hisz Gyergyai született pedagógus 
volt — , jóllehet a legtöbbjét mint függeléket lehetne, sőt kellene a szere-
tett, a kiválasztott klasszikus mögé ragasztani. Gyergyai viszont, mármint 
az esszéíró személy, csak ott van jelen, ahol valóban jelen is volt, ahol 
mint beszélgetőtárs hódolhatott az alkotónak. "Csé" mindenütt jelen van: a 
colmári katonasírok között — oda még két lábbal el is megy — , de ott van, 
amikor Michelangelo a sixtusi kápolna freskóját festi, holott ezt csak négy-
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száz évvel később látta. Hasonulása nem, de beleérző képessége fenomenális. 
Ebből aztán fortélyt is kovácsol. Mielőtt nekiülne, elolvas, megnéz mindent, 
kívül-belül körültapogat: írni aztán kezd. 

Megfigyelhetjük, hogy az esszé fent említett mesterei kitűnő művelői, de 
nem újítói a nyelvnek. Halász Gábor mindig a legpontosabb, már meglévő kife-
jezést kereste; Illés Endre bonckés alá vette a használt nyelvet is, és úgy 
hántotta ki a legodaillőbb szavakat. Gyergyai Albert, műfordító lévén, gaz-
dag szókinccsel rendelkezett, de stílusának ismérve a Gyergyai-stílusú kör-
mondat volt, lett és maradt, hosszúsága ellenére is könnyű, lebegő, a monda-
nivaló súlyától szinte függetlenül. Cs. Szabó nyelvileg mindent tudott, amit 
pályatársai tudtak: és többet. A Cs. Szabó-i mondatban csak a beavatottak 
számára nyíltan, egyébként titkon munkál a nyomaték. Eltekintve postamunkái-
tól, Laci bácsi féltő gonddal írt, átírt, újraírt, újrajavított mindent, be-
leértve a hangszalagra került interjúkat, saját verseit, mindenki által cso-
dált néhány elbeszélését is. 

Az ilyen típusú írók (Auden ilyen volt) a szegény nyomdászok rémei, 
Tolsztoj is ilyen volt. Ezek kikapdosnák még az utolsó kefét is, a tizediket 
is a gépből, hogy belejavítsanak. Tökéletes írás talán nincsen; ha a nyoma-
tékot is át akarjuk helyezni, Flaubert prózája is átírható. Idő híján csak 
egyetlenegyre hívom fel még a figyelmet. Cs. Szabó kevés töltelékszót, kötő-
szót használ: helyette úgy igazítja a szórendet, pláne a mondatkezdő szava-
kat, hogy meghökkenünk. 

Ha pedig meghökkentünk, folytatnunk kell az olvasást. Cs. Szabó még két 
váratlan irányba tágítja látókörünket: a gazdaságtörténet irányába — ennek 
doktora volt — és a költészet mezsgyéje felé. Prózája lírai javából időn-
ként különálló prózaverseket kanyarított. Időnként azonban, mint a vajáko-
sok, álmait kottázta verssé. 

A teljesség kedvéért megemlíteném az esszé két-három rokonát is. Mint 
ősre, az esszé a Vallomásokra tekint vissza, ilyetén elsősorban Szent Ágos-
tonra. A vallomásból aztán külön műfaj lett, egy vallásos és egy világi vál-
tozatban. A modern esszé rokonai közt lelhető az esszéregény, melynek honi 
művelője, Szentkuthy Miklós, idén halt meg. A baj ezzel az, hogy figyelmen 
kívül hagyja az olvasó véges figyelmét. Másképpen szólva ez egyfajta mono-
dráma. Van még ezentúl — és maradjunk a magyar példánál és "Csé" kortársai-
nál — az esszé-szerű regény, mely a valódi én-regények egy változata. Márai 
ennek a legjobb művelője. A regény azonban egy kitalált, elképzelt vagy ala-
posan módosított világba helyez mindent, tehát esszé mércével igazán nem 
mérhető. 
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Mert arról van szó, hogy befejezésül végre megmondjuk: tudni szeretnénk, 
egy értő és érző, gondolkodó és Írástudó mestertől, ez a világ az б szemével 
milyen? Miből lett és hová tart? Mi volt az az életérzés, ami az elmúlt ko-
rok embereit átjárta, melyből, tudva-tudatlan valamit örököltünk? Vajh mit? 

Montaigne mondta: "Auktorok műveiken keresztül szólnak, én enmagam sze-
mélyével." Cs. Szabónál megkapjuk az auktorokat és ő magát az б maga szemé-
lyével. 

Montaigne mondta: "Éppúgy nem lehet könyvet írni nagy tudás nélkül, mint 
magas falat malter nélkül emelni." Cs. Szabó újraemeli számunkra az európai 
művelődéstörténet falait — az б saját kötőanyagával. 

Egy életünk van, legalábbis idelent csak egy. Úgy szeretnénk élni, hogy 
ebbe az egybe jó élményeket csomagoljunk, szellemi táplálékul, útravalóul. 
Erre való Cs. Szabó, a magyar Montaigne. Minden esszéje elemózsia. 
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R U G Á S I G Y U L A 

AZ ÖSÖK ÉS A SORS 

Ferdinandy Mihály 

1. A módszerről. "Nekem úgyszólván semmi részem ebben a históriában. Mi-
dőn a régi táj fölmerült, s én írni kezdtem, mélyen jellemző módon egy ha-
lott írta meg az én kezemmel a regény expozícióját, egy atyáihoz már megtért 
atya..." Ferdinandy Mihály utolsó előtti, 1983-ban megjelent regénye bevezető-
jéből való az iménti idézet, s lényegi érdekessége az, hogy az előhívott ha-
lott a külhoni magyar történettudomány egyik legkiválóbb alakjának talán 
legfontosabb gondolatát testesíti meg: a sorsszerű ismétlődésekben elevenen 
élő múltat. Az idézett sorokban foglaltak ugyanis már megtalálhatóak ötven 
évvel ezelőtt is, nemcsak szaktudományos munkákban, hanem szépirodalmi mű-
vekben is. Egyfajta mániákus ismétlődés tartja össze Ferdinandy szerteágazó 
filológiai munkásságának különféle megnyilvánulásait, az ismétlés, amely 
formáját tekintve valahová a költészet keletkezéséhez vezet vissza, s egyút-
tal pedig el is távolít a történettudomány múlt században kanonizált módsze-
reitől. 

Aki az ősöket unos-untalan előhívja, saját és más letűnt nemzedékek sor-
sát a történelembe temetkezett ősök meghatározta következmények rendszeré-
nek, vagy még inkább kusza szövedékének tartja, a történelmet is eme megha-
tározottságnak rendeli alá, legalábbis bizonyos időhatárok között. A magyar 
történelemre nézve ezeket az időhatárokat a magyarság letelepedésének idősza-
ka jelenti, valamint a XIX. század, ameddig — Ferdinandy elgondolása szerint 
— a magyar "ősiség" jelen van a hagyomány egészében, azaz a magyar történe-
lem a mentalitástörténet tekintetében kontinuus egységet alkot. E hagyomány 
bármely szeletét vizsgálja is a történész, az ősök ismétlődően megjelenő tí-
pusaival találja magát szembe; s ez még nem minden, tudnia kell azt is, hogy 
az ősök fogják a kezét — hol megerősítőleg, hol pedig bénítólag. Pontosan 
úgy, ahogy a Baklovagok című regény expozíciójában olvasható. 

Ferdinandy írásaiból azonban az is kiderül, hogy a megszabott sors mint 
hagyomány-egész nem volt mindig és nem is lesz mindig. A keresztény kozmosz 

455 



határain belül letelepült pusztai nomád múltat és sorsot "választ", amikor 
egy gyökeresen más hagyomány keretein belül alapít birodalmat; úgyszintén, a 
kiegyezés utáni magyarság is gyökeresen új keretek között folytatja törté-
nelmét, amikor az alapítvány, a Szent István-i birodalom szelleméhez "hűt-
lenné válik". Ami az alapítás előtt van, az Ferdinandy szerint valamiféle 
prehistóriakánt fogható fel, s ez a prehistória különösen az Árpád-korban még 
létező alternatívát kínál a "történelemmel" szemben. A XIX. század közepe 
után viszont a hagyomány-egész megbomlik, s azóta — ha nem is látványosan — 
egy új korszak, egy új aión vette kezdetét. 

Természetesen itt is erősen kísért a közkeletű gondolat, hogy a világtör-
ténelem után vagyunk, de Ferdinandy esetében jóval inkább munkásságának egé-
sze tanúskodhat erről, mintsem bizonyos manifeszt elgondolások. De a "törté-
nelem-után" gondolata nem jóslatszerű, hanem a múltból eredő és a múltba 
visszatérő megállapítás: egy mélyen XIX. századi gondolkodó históriáról al-
kotott felfogása. Ferdinandy nem az első és nem is az utolsó, aki a jelenko-
ri magyar történelemnek a múlt századdal szembeni adósságáról beszél, vagy a 
XIX. század megválaszolatlan kérdéseit említi, ám valószínűleg egyedülálló 
abban a tekintetben, hogy szinte minden magyar történelemre vonatkozó gondo-
latát XIX. századi mércével méri. Ebben a korszakban született az utolsó hé-
rosz, akinek árnyéka beborítja az írástudó alakját, de aki mégis kellően kö-
zel van ahhoz, hogy esetleg — véletlen ajándékképpen — a hangját is hallani 
lehessen. De lehetséges-e egyáltalán ez a múltba forduló pozíció? Visszaso-
dorhatnak-e valakit a történelemben felfedezett ismétlések, illetve a tipi-
kus ismétlődések elvesztőnek felismerése addig az állapotig, ahol a hagyo-
mány a maga egészében mutatkozott még meg? Vajon tényleg creator az ismétlő-
dések felfedte sors, vagy csak creatura? Ha ugyanis creatura, akkor vajon 
nem csak a saját gondolati teremtményei előtt hódol a Ferdinandy jelképezte 
történész, amikor az ős- és halottkultuszt, valamint a történelmet egységben 
szemléli? Vajon nem múltba temetkezés-e az illúziónak az ára, amely a hagyo-
mányegészt "belülről", azaz XIX. századi pozícióból véli felfedezni és meg-
látni? 

Lehetséges, hogy mindaz, amiről eddig szó volt, riasztó színekben tünte-
ti fel Ferdinandy Mihályt. Mindennek ellene lehetne vetni, hogy a módszer 
csak a felszínt érinti, attól a filológiai produkció még önmagában is lenyű-
göző lehet. Erről azonban szó sincs. Az ősök és a sors, a prehistória és a 
magyar mitológia, a sorsválasztás és a genotropizmus Ferdinandy életművének 
kitüntetett kategóriái, s bárki, aki ezen életmű bármely darabját olvassa, 
rögtön szembetalálkozik velük. Ám a kategóriák nem eleven lények, s megfor-
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dítva — a kultusz csak vallástörténeti kategória — , így a gondolatok eleven-
ként való továbbadásának egyetlen lehetséges formája marad: az erős és kiter-
jedt tanítványi kör. Ez a lehetőség azonban Ferdinandy számára nem adatott 
meg, hiszen 45 éve idegenben él. Ennek megfelelően az életmű egészen más 
konszenzus keretei közé illeszthető, hiszen nem ókortudósról vagy valamely 
más, nyelvtől és parciális hagyománytól független tárgy vizsgálójáról van 
szó. Ám a speciális rész is alkalmas lehet arra, hogy belőle az egészre vo-
natkoztatható következtetések is levonhatóak legyenek; ez az elv nyilvánva-
lóan túlmutat a történettudomány logikáján. Ez történik Ferdinandy esetében 
is, aki egy végletesen elvonatkoztatott színpadon helyezi el a históriát, a 
középkori vagy barokk allegóriák nyelvén kifejezett theatrum mundit: a töré-
keny és töredékes időt egy örökkévaló nézőpontnak kitéve. Ezután pedig már 
csak egy kérdés lehetséges: mi az egész, vagyis a történelem oka és értelme? 

2 
Ferdinandy Mihály első két nagy feltűnést keltő művében, a Mi magyarok 

című tanulmánykötetében és Az istenkeresők5 című Árpád-ház történetében al-
kalmazza először azt a módszert, amely a magyar történelem sorsfordulóit a 
prehistória. lélekmélyen rejlő erőihez köti. Ahhoz, hogy a történész valami-
lyen módon ezeknek az erőknek a közelébe férkőzzön, ahhoz nem elégséges a 
filológia forrásoktól függő megszokott oknyomozása; a történeti filológia ke-
rülő utakra kényszerül. Ferdinandy Kerényi Károly, Szondi Lipót, Jung, Fro-
benius vallástörténeti és lélektani elgondolásaiból teremt egy meglehetősen 
eklektikus eljárást, amely a "magyar előidők arculatát" láttatni engedi. Az 
istenkeresők bevezetőjében ez olvasható: "Az emberi sors rejtélyeit, vonalát, 
tartalmait keresen ebben a könyvben. Arra kérem az olvasót, mégse kutassa a 
következő oldalakon azt a mondatot, amely megfelelne kérdésére: mi is volta-
képp a sors? A szerzőtől semmi sem áll távolabb, mint durva és elégtelen de-
finíciók gyártása... Ezért a sorsot nem meghatározni kívánom, hiszen a sors 
több, mint mi és szétfeszítené a leggondosabban kiagyalt meghatározást is. 
Ám ha nem is definiálható, bizonyára ábrázolható. Az emberi sors ábrázolásá-
nak kísérlete ez a könyv."5 Egzakt meghatározás híján viszont marad az a 
megoldás, hogy a történész — miként a vallástörténész Kerényi képviselte 
típusa — maga is "benne van" történeteiben. "Fölidézem az Árpád-ház ünnepét 
s az ünnepben az eredet élményét. Alászállok a mélybe. Vallatom az Árpád-há-
zi mitológiát titkai felől mindaddig, míg a szentségi őstartalom meg nem 
nyilatkozik;..."^ A "szentségi őstartalom", e (még szellemi anyanyelvére, 
németre is visszafordíthatatlan) metafora kimutatása érdekében végrehajtott 
lélektani katabászisz az Árpád-ház történetét mitológiaként fogja fel, s e 
mitológia vizsgálati eszközeként próbálja meg alkalmazni azt a módszert, ame-
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lyet Kerényi a görög mitológia megelevenítésével kapcsolatban dolgozott ki. 
Más kérdés persze, hogy Kerényit követni, s ráadásul a magyar középkor köze-
gében, már önmagában is bizarr vállalkozásnak tűnik. A módszert mindenesetre 
a korabeli kritika egy része elutasítja, néha egészen a gúny tárgyává téve a 
szerzőt. Érdemes kiemelni a legkeményebb kritikát, Joó Tiborét, "...az egész 
gondolatkör, az egész ködös mitológia megszállott szelleme annyira idegen 
mindattól, amit a magyar jelzővel szoktunk meg illetni, annyira az általa is 
emlegetett ellen-nép lelkületét idézi, hogy ez a könyv (ti. Az istenkeresők), 
amely a legnagyobb magyar család »titkának, sorsának<£ körültapogatásának 
céljából készült, annyira sem közelíti meg ezt a célt,... hogy legalább a 

problémát meglátná benne. »Megint eljött az ideje annak, hogy befogadjuk 

Európát«, hangoztatja a könyv végén. De melyik Európát? Ezt? Mi a tiszta ész 

Európájával tartunk ezután is!"3 Ferdinandy válaszában Kerényire, Jungra, ß 

Freudra hivatkozik. A válaszra adott válaszában viszont Joó az egész mód-

szertani konstrukció legkényesebb pontjára tapint rá, amikor mélylélektani 

szempontból is hitelrontásnak, tudománytalanságnak nevezi Ferdinandy törté-9 
nelmi munkáit. A recenzens véleménye szerint e hitelrontás részben a kútfők 
félremagyarázásából, részben pedig a módszernek a középkori magyar történe-
lemre való teljes alkalmazhatatlanságából fakad. 

Ez a megállapítás azért is fontos, mert nemcsak valamiféle fiatalkori 
botlásról van szó, hanem egy azóta is visszatérő szemléletről. Ferdinandy 
három nyelven (magyarul, németül és spanyolul) írott műveiben ugyanis a fia-
talkori elgondolások szelleme változatlanul elevenen él. 1 0 III. Ottó, V. Ká-
roly, II. Fülöp impériumai mellett párhuzamosan jelen vannak Attila és 
Dzsingisz kán pusztai világbirodalmai is, mintegy felnagyítván azokat a pó-
lusokat, amelyek a magyarság egykori "sorsválasztásának" lehetőségeihez 
utalnak vissza. Ha tehát Joó Tibornak igaza volt, akkor a történész, a filo-
lógus figurája élesen szembekerül az ősök kultikus felidézését végrehajtó val-
lástörténész alakjával. De ha a kultuszra irányuló rekonstrukciót vizsgáljuk, 
akkor úgy tűnik, hogy a múlt kultikus megközelítése során a történész a müsz-
tagógész szerepét veszi fel, olyan beavatási szertartást jelképezvén, amely 
az időben átörökített tudást egy holt birodalom részének, tulajdonának te-
kinti. Ám még ezen a szinten is ellentmondásokba ütközünk. Ferdinandy sze-
rint a sorsnak mint közvetítő fogalomnak az értelme éppen az, hogy az ősök a 
holtak birodalmából is elevenen avatkozzanak be a különböző jelen idők tör-
ténéseibe. "Őseink választanak tehát bennünk és általunk, őseink, akiktől 

12 
származunk s akik rejtezően tovább élnek bennünk" — olvasható a Szondi 
Lipót féle genotropizmussal kapcsolatban. De ez az elmélet éppen azt nem 
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tisztázza, hogy a sorsválasztás mely ősiségben vette kezdetét, azaz létez-
tek-e olyan ősök, akik még szuverén módon választottak? Mi lesz, ha elfogy-
nak az Ősök? Hogyan örökölhet az utolsó ember ily módon egy teljesen megvál-
tatlan múltat? Feltehető, hogy a kérdés megválaszolhatatlansága megint csak 
az idő előtti, a prehistória kérdéséhez vezet vissza minket. A történeti re-
konstrukció — mint kiderült — nem hatolhat a prehistória terébe, de kény-
szerű örökségét a kezdetnek mégis magán viseli, amikor unos-untalan az "ős-
történet" kérdésébe ütközik. 

2. Őstörténet. Az ősi örökséghez való ismétlődő visszatérés, Ferdinandy 
elgondolása szerint, az időben egymást váltó történéseket közös identitástu-
dathoz köti: a Földhöz, a tájhoz, amely valamiféle mitikus tájkép formájában 
az eredet élményét megőrzi. A Föld-szimbolika metafizikai és lélektani je-
lentése a XX. század első felében majd mindig a "megtartó", "megőrző" funk-
cióhoz kötődik, Klagesnél éppúgy, mint például Heidegger Föld/Világ oppozí-
ciójában, vagy Jungnál. Jung elgondolása, miszerint a lélek "földszerű" vo-
násai a tudat alatt őrzik a hovatartozás emlékét,^ Ferdinandynál is megta-
lálható. Az emlékezés folyamatában ezek a földszerű vonások érvényesülnek, 
kitágítván az élet idejét; Ferdinandynál a XIX. század történetét felölelő, 
egyetlen család sorsát ábrázoló regényeiben bukkan fel többször is az ilyen 
típusú emlékezet: "A templom idegen és pompázatos látványt nyújtott. Az öreg 
Illésnek a lépcsőkön leereszkedve az a benyomása támadt, hogy az időben is 
valahogyan leereszkedik, visszatér egy olyan mély régiségbe, amire б maga 
már nem is emlékezhet, s ha mégis ismerősnek találja, ez azért van, mert az 
ősei emlékeznek benne." ^ 

Az örökséghez, a Földhöz való visszatérés megmutatkozik bizonyos sors-
formák ismétlődésében is. Ferdinandy szerint ilyen például Kun László szemé-
lyiségének ismétlődése Báthory Gáborban,^ de — teljesen más előjellel — 
ilyen a halott Szent László kultikus jelenléte Kun László halálakor. 

Ferdinandy az ősök és a sors kutatásával foglalkozó Ahnen und Schicksal, 
Geschichtforschung und Genotropismus című kis módszertani könyvében összege-
zi a két fogalom lehetséges történeti jelentéseit.^ Az a tipikus embercso-
port, ahol az átöröklések a legtisztábban határozzák meg egymást, a család. 
Ferdinandy fiatalkori műve, Az istenkeresők az Árpád-ház, a II. Fülöpről és 
V. Károlyról írott monográfiák pedig a Habsburg- és az Aviz-dinasztia ilyen 
értelmű vizsgálatai. Az Ahnen und Schicksal két fejezete Nagy Ottó és uno-
kája, III. Ottó személyével foglalkozik, előlegezvén a későbbi III. Ottó-mo-
nográfia tematikáját és módszertanát egyaránt. A család a múlt örökségét egy 
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viszonylag jól megragadható gravitációs térbe sűríti, ahol az ismétlődő for-
majegyek is jól megmutatkoznak. 

Egy család történetében összesűrűsödő örökség mellett azonban a kezdet, 
az eredet élménye a legfontosabb. Az ősiség ebben az értelemben kétfélekép-
pen ragadható meg: vagy a kezdet rekonstrukciójával, vagy a kezdet regresz-
oziója révén egy későbbi formában. Ferdinandy például a "magyar előidők" 
utolsó nagy regressziójának tartja Vörösmartyt. Legkülönbözőbb műveiben is 
számtalanszor visszatér az "őskor lelke", az "óság", a pusztaságban ülő Romis-
ten alakja. A kezdet rekonstrukciója viszont az alapító személyére irányul, s 
ezen a szinten a történeti ős szimbolikája általában erősen hasonlít a mito-
lógiai hős megjelenési formájára. Ferdinandy elgondolása szerint a mítosz 
létrejöttekor a keletkezés ideje mindig egybeesik az alapító életidejével. 
"...mítosz csak a hős életében alakul vagy istenekről terem az istenek ható-
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idejével azonos időben..." Az eredet élményének az alapító személyéhez va-
ló kötődése annyit jelent, hogy azok a mitologémák, amelyek a mitikus hős fel-
bukkanásánál kimutathatóan ősibbek, egyetlen egyidejű képben merevednek meg. 
Minden egyéb, a hagyomány előtörténete ködbe vész, s az emlékezet az össze-
sűrűsödött hagyományt — egyetlen jól-rosszul exponált kép formájában — a 
történelem kezdetére állítja. Ilyesfajta képen jelenik meg az alapító, a ma-

19 
gyarság prehistóriáját es történelmét elválasztó Almos személye is. 

A történész feladata az lenne, hogy visszataláljon az eredetig, addig a 
pontig, amelyet Ferdinandy — Keyserling alapján — a történet korának nevez, 

20 
szemben a természet korával. A történelem születésekor létrejövő új koz-
mosz a prehistóriát lényegében betemeti; a földszerű megőrző-megtartó szel-
lemiséget a tudat mélyrétegeibe száműzi, "...a természeti kozmosztól elvált 
egy másik kozmosz: a dolgok egy minden gravitációval ellentétes rendje. A 
világ mint természet kénytelen egyre szűkebb körre zsugorodni a világ mint 
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történet elől" — írja Ferdinandy. 

A vak anyag és a könyörtelen gyilkos szellem szembeállításának a század 
elején oly divatos gondolata a legteljesebb formában Klageshez köthető. Nála 
a "pelasgus ember" (aki a képek világában él) és a "prométheuszi korszak" 
az, amely a szellem támadását még elhárítja; ezzel szemben a történelem "hé-
raklészi korszak", amely egy új embertípus megjelenését jelzi. E két korszak 
fogja közre az "idők közepét", az i. е. VI. század környékét, mely válaszvo-
nal, az emberi szellem történetében az egyik legátfogóbb és legradikálisabb 
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atalakulast sejteti. Klages Leben és Geist fogalmai persze nem fedik tel-
jesen Ferdinandy elgondolását, de mindenképpen jelzik azt az érdeklődési vo-
460 



nalat, amely a háború előtti európai filozófiai gondolkodásban a szellem, a 
történelem "prekorszakai" iránt megnyilvánult. 

Ferdinandy Árpád-ház történetében lényegében egy történelmi és egy tör-
ténelem előtti világkorszak határvidékére helyezi a letelepülő magyarság bi-
rodalomalapító tevékenységét. Az alapítás mozzanatában pedig minduntalan 
visszatér az az örökség, amelyet szimbolikus értelemben a pusztai birodalom 
testesít meg. A pusztaságban az idő monotóniája, visszatérő szabályos ritmu-
sa kizárja az egymást váltó világkorszakok képzetét. Ebben a világban a ván-
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dorlás "örök", s a vándorlás az, amely a "világ" határait megszabja. A 
pusztaság világa érezteti jelenlétét a magyarság történetében még a letele-
pülést követő évszázadokban is, valahogy úgy, mint ahogy az Azazélnek szóló 
áldozat utal egy pusztai Daimón jelenlétére a Levicitusban. A pusztai Daimón 
az, aki Ferdinandynál elküldi a história világába a prehistória követeit. 

24 Majdnem mindig a halál követségéről van szó, miként Kerényi Hermészében 25 
vagy — egészen más oldalról — Honti János kelta szigetei esetében. 

Az eurázsiai sztyeppék nomádjairól szóló tanulmányai mellett Ferdinandy 
nagy Vörösmarty-írásában (mely megítélésem szerint az egyik legjobb munka, 
amelyet a költőről eddig írtak) ábrázolja a legérzékletesebben a prehistó-
riából származó "puszta sorsot". Vörösmarty maga alkotta magyar mitológiája 
bizonyos értelemben paradigmája annak a mitológiának, amelyet az Árpád-ház 
történetével kapcsolatban Ferdinandy próbált életre hívni. Véd és Rom, Hadúr 

27 
és Ármány "eszkatológikus párbaja", a romok, az elhagyott őskor erőinek 
megjelenítése, egyszóval az egész költői világ kísértetiesen hasonlít a tör-
ténész elképzelte pusztaságra. Vörösmarty befejezett és töredékes eposzai 
különösen közel állnak Ferdinandy gondolatvilágához, olyannyira, hogy A romot 

28 
spanyolra is lefordította. 

A pusztai vándorlás kérdése még egy, a korabeli magyar szellemi életet 
ugyancsak foglalkoztató művel, Prohászka Lajos A vándor és a bujdosó című 

29 
könyvének elképzeléseivel érintkezik. Prohászka 1936-ban megjelent könyve, 
amelyet Ferdinandy egy sajátos magyar metafizika megvalósítására irányuló 
törekvésnek nevez — a német és a magyar történelem szimbólumának tekinti 
a vándor és a bujdosó alakját. Leopold von Ziegler művét" továbbgondolván 
Prohászka a magyar történelem sajátos interpretációját adja: a hagyományt 
olyan ismétlődések alqpján leírható folyamatnak ábrázolja, amely sok tekin-
tetben megfeleltethető Ferdinandy elgondolásaival. Germania migrât — írja 
Prohászka — , de ez a vándorlás a szellem birodalmában történik. A szellemi 
migráció tekintetében a "magyar lélekben" is kontinuitás fedezhető fel, s ez 
jobbára annak a határ-tudatnak a kifejeződése, amelyet a Német—Római Biro-461 



dalom és az eurázsiai sztyeppék között elfoglalt pozíció jelképez. A "bujdo-
sás" egyfajta identitásválságot is jelent, vagyis azt a mindig felszínre tö-
rő, de soha be nem teljesített igényt, amely a hovatartozás kérdését lett 
volna hivatva eldönteni. Kétségtelen, hogy a határ-tudat nemritkán egészen 
szélsőséges elgondolásokban is újra képes volt feleleveníteni az ősi alter-
natívát; mint például Kodolányi Jánosnál: "Az eurázsiai lélek azonban nem 
megy száműzetésbe ma sem. Készen érkezett erre a földre, készen várja sors-

32 
döntő óráit." De az ilyen és ehhez hasonló gondolatok sem képesek mást bi-
zonyítani, mint azt, hogy örökös ismétlődés fedezhető fel az identitását ke-
reső magyar szellem azon törekvésében, hogy hovatartozását illetően dönteni 
tudjon. 

A történész, aki minduntalan belehelyezkedik a vizsgált korok és emberek 
felidézendő világába, maga is vándor, vándorol az archaikus és modern jelen 
idők útvesztőjében. Eközben vagy egy beavatási szertartás müsztagógészének 
szerepét veszi fel, vagy pedig tevékenyen részt vesz a kultusz lerombolásá-
ban. Néha az előbbi lehetőség áttételesen is igaz, hiszen például Ferdinandy 
egész magyar történelmet átölelő Mi magyarok című könyve tudatosan épít arra 
a dramaturgiára, amelyet szertartásos beavatásnak lehetne nevezni. Formáját 
tekintve ugyanakkor már nem új az eljárása, hiszen nagyon erősen kötődik ah-
hoz a gondolati irányuláshoz, amely Asbóth János, később pedig Szekfű Gyula 
"három nemzedék" koncepciója révén közismert.^ Mindenesetre a történelem 
egészére levonható következtetések a vándorlás ellenében megkövetelik a tör-
ténésztől azt is, hogy a múlt valamely pontján "otthon legyen". 

9 
3. űrök középkor. A történelem fogalma Ferdinandynál a középkor egyete-

mes szemléletére, illetve e szemlélet szétforgácsolódására épül. A középkor 
az az univerzális forma, ahol az antikvitás oikumené fogalma — minden el-
lentmondás dacára — jól megragadható határok közé rendeződik, s az oikumené 
és a civitas Dei középkori határai a szimbolikus szemléletben egybeestek. 
Ennek az egységnek az ígérete táplálja a történelmi jövőt, a töredékekre 
hullott birodalom újbóli egységesítésének lehetőségét. A fragmentum-jelleg 
nemcsak a keresztény kozmosz széthullását jelenti, hanem a történelemre ala-
pozó szemlélet töredékességét is; annak a szemléletnek a töredékességét, 
amelyben eredendően egyesült a római birodalom népeinek szinkretikus tudása 
s koinéja, közös nyelve is. Ferdinand Gregorovius, múlt századi történész — 
akit egyébként Ferdinandy mesterének tart, s III. Ottó monográfiáját is az б 
emlékének ajánlja — nevezi a római birodalom létrejötte és a kereszténység 

34 elterjedése közötti időszakot "római-görög középkornak". Az ókor apotheó-
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zisát Hadrianus császár hajtja végre, s ami ezután következik, az a keresz-
tény aión előjátéka. A középkor megjelölés arra a kozmoszra vonatkozik, amely 
a korabeli világ tudását — a kozmosz szó etimológiájának megfelelően — ké-
pes "elrendezni", olyan rendszerré avatni, ahol a titkoknak is helye van. A 
középkor egységes szemléletének a megszűntével bizonyos ismeretek egyszerűen 
"kihulltak" a kozmoszból. Egy egész hagyományrendszer sorsáról van itt szó, 
amely formális értelemben a birodalom kérdéskörben ragadható meg, illetve 
egyfajta egyetemesség-igénynek a birodalom képzetében kifejeződő örökségét 
fejezi ki. 

Nem hagyománytalanul "örök" a birodalom, hanem jogfolytonos része az át-
fogó translatio imperii gondolatnak, amelyben jól megfér egymással a zsidó-
keresztény apokaliptika és az impérium romanum hagyománya is. De a kiválasz-
tottságon alapuló világuralmi láncolat legutolsó láncszeme igazán fontos a 
középkor számára, vagyis a római birodalom közvetlen öröksége, mindaz, ami a 
renovatio imperii elvben bennefoglaltatik. Nagy Károlytól II. Frigyesig a re-
novatio imperii őrzi leginkább az örökkévalóság képzetét a civitas Dei árnyé-
kaként kirajzolódó földi terrenumban. 

Ferdinandy igazi történetírói "otthonának", a középkornak tengelyében a 
Német—Római Birodalmat megalapító Ottók története áll — a dinasztia ősének, 
I. Henriknek személyétől kezdődően. Miután II. Ottó Rómában császárrá koro-
náztatja magát, s Bizánc irányába is tágítja a német horizontot, fia, III. 
Ottó, az egész középkor egyik legszínesebb egyénisége az antik Rómát próbál-
ja felidézni minden tettében. Egyik oklevelében a római császárok "isteni 
pozíciójából" fogalmazza meg e törekvését: "Ego Otto gratia Dei Romanorum 
imperátor Augustus contitui hanc legem non solum praesenti et futuro sed 
etiam praeterito tempore pro futura et in aeternum valere praecipi.""^ A 
dekrétum nyelve világosan utal a birodalom és az örökkévalóság képzetének 
összekapcsolására. így csak egy isten beszél — írja Ferdinandy — vagy egy 
olyan ember, aki meg van győződve arról, hogy Isten képmása, helytartója 
ezen a földön.^ 

Róma a fiatal császár elhunyta után is célpontja marad a német császárok 
délre irányuló birodalomalakító törekvéseinek, de soha többé egyetlen ural-
kodó affinitása sem lesz oly erős az "örök város" iránt, mint amilyen III. 
Ottóé volt. Az Ottó halála után trónra lépő II. Henrik pecsétjének körirata 
— "Renovatio regni Francarum" — а "római" kifejezésnek már egy egy közve-
tített értelmét tükrözi. 

III. Ottó, aki magát "servus Christinek" címezte, a kortársak szemében 
egyszerre volt a "világ csodája", de politikai ellenfelei, elsősorban a ró-
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mai patríciusok szemében "Antikrisztus" is. Miután a kharizma — ellentétben 
az Árpád-kor történetének első két évszázadával — nem védte igazán az ural-
kodó személyét a germán hagyományban,"*^ mindaz, amit a keresztény formanyelv 
az Antikrisztus vagy pantokratór kifejezésekkel jelölt, egyet jelentett a 
törvényen kívül helyezéssel. Ugyanez lesz a sorsa a későbbiekben II. Frigyes-
nek is, akinek tündöklését és bukását oly kitűnően írja le nevezetes művében 
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Ernst Kantorowicz. Kantorowicz könyvének utolsó két fejezete jól érzékel-
teti a végső kontrasztot: hogyan lesz a "dominus mundi"-ból Antikrisztus, 
űzött vad. II. Frigyes — akit Ferdinandy az "első modern egyéniségnek" ne-
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vez, a középkori univerzum egységét jelképező birodalom-gondolat utolsó 
letéteményese. Ami nála még konkrét politikai tett, az hamarosan átkerül az 
imaginatio birodalmába. 

Prohászka már említett művében, A vándor és bujdosóban, a Staufok világ-
birodalmi törekvéseit, Cusanustól Leibnizig az infinitezimalitás elvét, Bach 
fúgáit, a gótika térszemléletét, mind annak a végtelenség-vágynak a kifeje-
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zodesekent ertékeli, amely a vándorlás metaforába sűríthető. Az imaginatio 
birodalmában történő vándorlás a Prohászkát nagymértékben befolyásoló Leopold 
von Ziegler elmélete szerint a német történelem jellemző vonása. Ennek a moz-
gásnak a dünamisza az "Unruhe zu Gott", amely a határtalan kozmoszban nem 
képes konkrét formát ölteni. A cél, az isteni totalitás, tulajdonképpen egy-
fajta coincidentia oppositorum, ahol az összes polaritás egyszerre van je-
len. Az igen minden nemet magába zár. "így ez a harmónia sohasem nyugvó, örök-
ké tartó mozgás az igentől a nemig és megfordítva, a nemtől az igenig, átfor-
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dúlás és átalakulás, nem kezdet és nem is vég." Ez a szüntelen vándorlás 
(a) Das heilige Reich der Deutschen, amely egyszerre evilági és mégsem az. 
("Er lebt und lebt nicht" — írja Kantorowicz4^ II. Frigyesről azzal kapcso-
latban, hogy még a német hagyományban eredetileg őt övező, Arthur királyéhoz 
hasonlatos szerepkörét is elvesztette, s azt a köztudat Barbarossa Frigyes-
nek kölcsönözte.) 

A magyar történelemben, is központi szerepet játszik a birodalom-gondo-
lat, de itt nem a német császárok renovatio imperii törekvéséről van szó, 
hanem az önálló alapítvány sorsáról, "...a magyar hatalom lehetőségét egy-
szerre magyarázza az, hogy a korai középkorban a római birodalom mítoszán 
kívül egyedül a lovasnépeknek volt Európában birodalom mítoszuk. Egyedül ezek 
a népek nem féltek attól, hogy magukban maradnak a kozmoszban"4"* — írja 
Ferdinandy. Az alapítvány létrejöttében nagy szerepet játszik ez a prehisto-
rikus örökség, amelyet az Árpád-ház uralkodása során kiegészített az uralom 
karizmatikus eredetének tudata. Ferdinandy Az istenkeresők című művével sok 464 



tekintetben rokonságot mutató könyv, a Pogány magyarság, keresztény magyar-
44 

ság szerzője, Deér József szintén a dinasztikus felfogásban megmutatkozó 
"elpusztíthatatlan őserőről" ír, amelyet szembehelyez az uralkodásra való 
alkalmasság, az idomenitás elvével. Ez a bizonyos "őserő", a vérségi tekin-
télyelv biztosítja a birodalomalapítás sikerét és a hagyomány folyamatos át-
örökítését. Amikor e hagyományban törés mutatkozik, a fennálló rendhez tapa-
dó "örök" jelleg is megkérdőjeleződik. Mindez a későbbiekben együtt jár majd 
a birodalom-gondolat feladásával. Ferdinandy az ilyen irányú örökség végle-
ges elvesztését Bocskay személyéhez köti, aki szerinte hideg és reális szá-
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mításaival feladta az egész magyar hagyományt. A politikai úton feladott 
hagyomány azonban nem jelenti a tradíció teljes felszámolását. A birodalom-
gondolat rendkívül erőteljesen él tovább a magyar történelmi tudatban — egé-
szen a II. világháborúig, s évszázadok jellemző jogtörténeti, államelméleti 
műveltsége tulajdonképpen mindig ebbe a hagyományba kapaszkodik. 

Az Árpádok dinasztiájának felbomlása olyan törést jelent az uralom fun-
damentumában, amely a későbbiek során szinte mindig negatív visszahatást 
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eredmenyez. Példa erre a nemzeti és a dinasztikus uralmi forma összevetése. 
Eszerint — írja Ferdinandy — a Hunyadiaknál diadalmaskodó nemzeti uralmi 
forma eleve hátrányosan áll szemben például a Habsburgok megtestesítette di-
nasztikus formával. Ferdinandy II. Ferdinánd Bethlennel szemben követett ki-
várásos taktikájára utal, amelyet III. Frigyes és Mátyás viszonyához hason-
lít: "Mindketten tudták, s ha nem: örökösen érezték, hogy a dinasztia, az б 
házuk az örökkévalóság maga, az őstelen, utódtalan parvenü uralmának kérész-
életű intermezzo jávai szemben. Az idő nekik dolgozott. 

A renovatio imperii gondolata, amely az antik és a középkori birodalom 
egységes jelen idejének megteremtésére irányuló kísérletként értelmezhető, 
két formában is tovább él Ferdinandy történelemfelfogásában. Az egyik az V. 
Károly- és II. Fülöp-monográfiákban elemzett út, a másik pedig az "ősiség" 
fogalmának kitolása a XIX. század első felének magyar története felé. Az el-
ső lehetőség a spanyol világbirodalom létrejöttéhez kapcsolódik. V. Károly 
címei — "renovador de Roma", "Emperador Monarca del Mundo", "dignidad del 
Imperio de Roma" — formálisan jól köthetők a német cézárok címeihez, a mö-
göttük megbúvó törekvés azonban már nem. Ferdinandy idézi Fray Prudencio de 
Sandovalt, Tuy és Pamplona püspökét, aki fél évszázaddal Károly halála után 
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így kezdi krónikáját: "Escribo los hechos famosos de un siglo inquieto." 
A "nyugtalan korszak" azonban hamrosan a lassuló idő, az elöregedés jeleit 
mutatja. Az utód, II. Fülöp, a "rex absconditus" tökéletesen megszerkesztett 
államából szinte kirekeszti az időt; a hivatali mechanizmus és a protokoll 465 



óraműpontossággal működik, a jelen a mindent átfogó halottkultusz része lesz. 
Fülöp gyűjtőszenvedélye, amely bizarr módon a halottakat sem kíméli, a biro-
dalom arculatát archaikussá varázsolja. Kitűnő könyvében Ferdinandy pontosan 
mutatja be az átalakulást: az öregedő Fülöp tervei sorra füstbe mennek, leg-
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végül pedig elhagyja utolsó szövetségese is, az idő. El Greco festményen, 
II. Fülöp álma, a térdelő, fekete ruhás király teljesen idegenül hat az álom-
ban megjelenők (papok, elragadtatott tömeg, égi seregek) között, tudniillik 
mindegyik alak az égre emeli a tekintetét, az álmodóé viszont — stílusosan — 
a semmibe mered. Az álmodás képi megjelenítése, a vigília a vaksötét éjsza-
kába torkollik. 

Ferdinandy III. Ottó- és II. Fülöp-monográfiája hallatlanul izgalmas és 
színvonalas munka, jóllehet a fiatalkori, még Magyarországon megjelent művek 
riasztó elméletei itt is jelen vannak; az ősök és a sors útjai elválasztha-
tatlanul összekapcsolódnak. Ám egészen más oklevelek, feljegyzések és külön-
féle történetírói munkák özönében nüansznyi megfigyeléseket kiszélesíteni, 
mint szinte creatio ex nihilo "mitológiát" gyártani. Különösen érdekfeszítő 
az az aura, amelyet a XVI. századi spanyol udvar élete alapján Ferdinandy 
elénk varázsol. Itt is jelen vannak az ősök, de "jól elférnek" a sötét, ár-
nyéktalan képeken. Különösen a születés és a halál követeli meg jelenlétüket. 
Ott van mind fullasztó egyidejűségben, s a félhomályban lehelletük megremeg-
teti a gyertyák lángját. íme a kultusz. De lehet, hogy mindez már jó előre 
eldöntetett, s a fülledtség, amely része az iménti aurának, tulajdonképpen 
ugyanaz, mint amely a Monumenta Germanica irdatlan kötetei vagy a XVII. száza-
di spanyol történetírók krónikái között töprengő történészt körülveszi. 

A római történelemmel foglalkozó irodalom klasszikusai — Gibbon, Mommsen 
vagy épp az előbb említett Gregorovius — mind úgy fogták fel a választott 
történelmet, mint az örökségből elfolydogáló időt, amely egyszer csak elfogy, 
semmivé lesz. Mindhármójuknál az előre elrendelt sors beteljesüléséről be-
szélhetünk. A beteljesült jóslat, általában jövendölésben foglalt veszély a 
jövő valóságos kataklizmává való átalakulásának a lehetőségét is jelzi. A 
veszély kezdetben csak a történész vizsgált figuráit, hőseit érinti, később 
azonban eléri őt magát is. Pontosán ez történik meg a XIX. századi magyar tör-
ténelemben, amelyet Ferdinandy az utolsó heroikus kornak tekint. A vég pozí-
ciójában pedig még egyszer megmutatkozik a hagyomány egésze. Ami ezután kö-
vetkezik, az az "ősi hagyományból" kilépett történés és történész közös műve. 

A héroszok letűntét és az epikus korszak végét a XIX. században Ferdinan-
dy — mint egy valódi "epikus agónt" — Széchenyi és Kossuth személyének ösz-
szeütközése révén ábrázolja. (Ferdinandy egyébként visszatérőn foglalkozik 
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Széchenyivel azóta, hogy a "legnagyobb magyar" 48-as naplóit lefordította és 
kiadta.30) Széchenyi reformelképzeléseit a középkori ember azon eljárásához 
hasonlítja, amely egy-egy új dekrétum intézkedését úgy állítja be, mint az 
alapító uralkodó szelleméhez való visszatérést.31 A Széchenyi képviselte 
életút a hagyomány egészének áttekintését jelképezi, szemben a Kossuth kép-
viselte megoldással, amely Ferdinandy szerint "gyökértelen reform" volt. 
Mégis, Széchenyi az, aki összeroppan, amikor a Kossuth vezérelte ország vég-
zetes politikáját is a saját bűne következményeként éli át. Ferdinandy elem-
zi azt az Ormuzd/Ahrimán szimbolikát, amelyen keresztül Széchenyi a kettejük 
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közti polémiát felfogta. 

Az egész ideája, a középkori birodalom-eszmének a szimbolikus szemlélet-
ben megbúvó öröksége, a XIX. század közepétől végérvényesen kezd eltűnni a 
históriai szemléletből. A történelem egységes kozmoszának megszűnése átren-
dezi a történettudomány alapfogalmait, s módosítja a történész szándékát és 
lehetőségeit is. Ezzel az időszakkal esik egybe a történettudomány mai érte-
lemben vett szemléletmódjainak, műfogásainak a kialakulása is, s ez a tény 
szorosan kötődik mindahhoz, amiről eddig szó volt: vagyis a XIX. század de-
reka olyan törést jelent a magyar történelem mint hagyomány-egész közvetíté-
sében, amely a mai történészt is döntően befolyásolja. Még inkább érvényes 
ez a megállapítás a két világháború közötti magyar történelmi gondolkodás 
egészére. Visszatérve a múlt század közepéhez, a történész pozíciója is ha-
tárhelyzetté válik: újra és újra a hagyomány egészével szembesül. 

4. Régi és új. Ferdinandy ahhoz a háború előtti felnőtt generációhoz 
tartozik, amely még — s itt a korabeli köztudat nagy részét jellemző dolog-
ról van szó — "hitt" a történelemben. Mindez olyan időszak sajátja, ahol a 
népek, nemzetek identitását megalapozó közös múlt eszményét — jobb kifeje-
zés híján — mindennapos krízisek alakították, hiszen egy olyan kataklizma, 
amely a múlt teljes átértékelését hajtja majd végre — egyelőre még várat 
magára. 

A háború előtt és alatt Ferdinandy egész magyar történelem-értékelése a 
krízis fogalmához kapcsolódik. Kezdve a két Bizáncba látogató magyar főúr, 
Tormacsu és Bulcsú beszámolójától, amelyet Konsztantinosz Porfürojénitosz 
jegyzett fel, s amelyet Ferdinandy a magyar szellem első történelmi önrefle-
xiójának tekint,33 egészen Ady Endréig. (Arról azonban nem esik szó, hogy 
beszélgető partnerei a tudós bizánci császárt esetleg lóvá tették!) Ám a 
mindennapos krízisek mellett vannak egyedi, döntő jelentőségűek is; Ferdi-
nandy három ilyen krízist, "lelki válságot" mutat ki (a kifejezés Paul Ha-
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zardnak a XVII. századi francia szellem válságával foglalkozó nevezetes mű-
vét idézi).5/1 Az első a XIII. század, elsősorban Kun László kora, amelyet 
hamarosan az Árpád-ház kihalása követ, a második a reformáció, a harmadik 
pedig a nyelvújítás és a romantika kora.5"' A második számú krízis-állapot, 
amelyet Ferdinandy Bocskay és Pázmány jelképezte alternatívával állít elénk, 
már visszavonhatatlanul bevésődött a magyar történelem napjainkig tartó ala-
kulásába.56 A Bocskay és Pázmány nevével fémjelzett tipológia jelen van a 
dunántúli és tiszántúli, katolikus és protestáns magyar szembeállításban is, 
amelyet például Szekfű Gyula alkalmaz.57 A krízisek láncolataként ívelő fo-
lyamatot Ferdinandy — hasonlóan az Árpád-ház történetével kapcsolatban hasz-
nált "magyar mitológia" kifejezéshez — "magyar metafizikának" nevezi. 

A háborús években a történelem iránti érdeklődés, ha néha meglehetősen 
zavaros formában is, de mindinkább megnövekszik. Érdemes például Kodolányi 
János érvelését idézni: "Az utóbbi időben, különösen pedig a két legutóbbi 
esztendőben, figyelemre méltó jelenségnek vagyunk tanúi a magyar szellemi 
élet minden területén. Érdeklődésünk mohón fordul az örök, a változhatatlan 
magyarság jellegzetes vonásai felé. A történelem iránt megnyilvánuló mohó 
érdeklődés meg az örök magyarság jellegének kíváncsi vizsgálata szorosan 
összekapcsolódik. Mintha a történet mély tengerébe nemcsak azért pillanta-
nánk, hogy a mélybe süllyedt atlantiszi világ épületeit lássuk, felkonduló 
harangszavát halljuk, hanem azért is, hogy visszatükröződő arcunkat figyel-
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jük, magunkat megismerjük." Az "örök magyarság" metafora — az 1941. esz-
tendőben — a krízis diktálta ellentmondásnak hat, de mindez egy pszichikai-
lag indokolt emberi törekvés következménye is, amely a múlt biztosításá-
nak, birtokolásának a vágyában fejeződik ki. Ha valaki összehasonlítja a há-
ború előtti irodalmi, történelmi esszéket, elmefuttatásokat, amelyek az imén-
ti tárgykörben íródtak, két jól elkülöníthető tendenciát mutathat ki egymás 
mellett. Az egyiket apokaliptikusnak lehetne nevezni, a másikat valamiféle 
krizeológiának, amelyet egy sajátos "messiási szimbolika" jellemez. Amikor 
Ferdinandy a XIX. században a "magyar metafizika" megszűntéről beszél, ak-
kor a megszűnés folyamatát összekapcsolja a Szent István-i birodalom hagyo-
mányának a XIX. századi liberális nemzetállam koncepcióval szembeni ellent-
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mondásával. Eszerint a szent korona és a Szent István-i birodalom eszmeje 
valós nemzeti függetlenség híján is a nemzeti tradíció folytonosságát jelké-
pezte. A háború előtti történeti irodalomban e két szimbólum testesíti meg a 
múlt örökségét, és aktualizálódik (Ferdinandynál is) olyan fontos kérdésekben 
is, mint amilyen a közép-európai népek egymással való viszonya, a nemzetisé-
gi politika. Természetesen a konkrét politikai kérdésekben alkalmazott 
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történetfilozófiai analógia, az Árpád-kori magyar államnak a "kisebbségekkel" 
szemben alkalmazott türelmi politikája (?), amelynek kimutatható kezdete a 
Szent István-i Intelmek, a háború alatt mit sem ért, de a jelen problémáinak 
a múltba helyezése világosan jelzi a história lehetséges (tömeg)lélektani 
funkcióját. 

Szekfű Gyula egyik tanulmányában egy olasz újságírót idéz, aki szerint a 
magyarok számára Szent István birodalma egyfajta "messiási szimbólumot" je-
lent." Lényegében ugyanezt a funkciót töltötte be a szent korona is. Abban 
a pillanatban, amikor Szent László jóvoltából az államalapító király és fia 
szentté avatási procedúrája véget ért, az alapítás "szentségi eredetűvé" 
vált. Minden ezután következő dekrétum erre az eredetre utal vissza, amikor 
a Szent István-i állapotokra hivatkozik; az első ilyen refortificatio Kálmán 
nevéhez fűződik." 

A szent korona az Árpád-kor végétől, de igazából a Zsigmond-korban egyre 
inkább a királyi hatalom szimbolikus kifejezője lett, jogi személyiséggé lé-
pett elő. Ahogy egy egyházi birtok minden vagyonának összességét önálló jogi 
személynek, corporatiónak tekintették, úgy a XIV. század végétől a különböző 
diplomáciai szerződések, dekrétumok egyre gyakrabban fogalmazódnak meg — 
részben vagy teljes egészében — a szent korona nevében. Zsigmond fogvatar-
tása idején a korona önálló pecsétet kap "Sigillum sacre согопе regni Hungá-
riáé" körirattal, s az ország alattvalóit "sacre согопе çegni Hungarie fide-
les" nevezik." Eckhardt Ferenc megfogalmazásával: "A szent korona tehát a 
XV. században, a Werbőczy előtti korban kialakult államszemélyiség,... me-
lyet külföldön morális személynek tekintenek, akaratáról beszélnek és szer-
ződésre lépnek vele."" 

A korona mint "szubjektum" és a Szent István-i birodalom, a magyar tör-
ténelem "messiási szimbólumai" azonban csak egyfajta hagyományos műveltség 
keretében jelentenek valamit, de ez a hagyományos műveltség az elmúlt évti-
zedek során szinte semmivé foszlott. A háború alatt kiszélesedő krízis, ame-
lyet az elsők között éppen a történettudomány mutatott fel, átalakult a tör-
ténelem mint műveltség és mint megismerési forma krízisévé. A hagyomány 
széttöredezése csak az elmúlt évtizedekben mutatkozott meg igazán, még akkor 
is, ha a "szent korona nevében" fogalmazott jogi formulák a közelmúltban is 
merő anakronizmusnak tűntek. Ennek megfelelően a történész Ferdinandy jelké-
pezte pozíciója napjainkban nemcsak egyszerűen konzervatívnak tűnhet, hanem 
esetenként "ásatagnak" is, bár ezen a tényen lehet keseregni. De igazából 
sem az egyik, sem pedig a másik minősítés nem fejezi ki e pozíció valóságos 
jellegét. Sokkal inkább arról van itt szó, amit egy hagyományosan nagy kul-
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tusz müsztagógésze érezhetett a római birodalom keleti telében, valamikor az 
V. században. Az ő szemében krízisről nemcsak Valentinianus, tehát a számára 
való "közeimólt" óta lehetett beszélni, hanem már jóval régebbről is. Ám a 
valentinianusi döntés pillanata egyvalamit mégis újdonságként tudatosított a 
müsztagógész számára: azt, hogy helyzete kétségbeejtő, sőt teljesen remény-
telen. E paradox kettősség, mint példa, talán rávilágít annak a helyzetére, 
aki — képletesen szólva — a felismerés pillanatától kezdve ott áll a krízis 
forrásvidékén, s a magyar történelemről megfogalmazott gondolatai döntően 
máig is ennek a pillantásnak a tükrében szemlélendők. 

5. A történelem és a művész. A magyar középkor rekonstrukciójának kísér-
lete során Ferdinandy többször is kitért arra, hogy a történész hagyományos 
eszközei nem elégségesek például a sacrum fogalmának értelmezéséhez és az 
írásos dokumentumok hiányában bizonyos események megértéséhez. A prehistóriá-
ba merült múlt megközelítésének módszere a régész hagyományos eljárását idé-
zi, de Ferdinandy esetében ez a szerep tudatosan egészül ki egy másik funk-
cióval is, a művészével. Ugyanez figyelhető meg a legkülönfélébb történeti 
monográfiákban is, amikor a szerző a krónikák, dekrétumok sztereotip nyelve-
zete mögül kilép és apró nüanszok segítségével próbál elénk állítani hús-vér 
figurákat. Ám a művész lehetőségeit mégis ott használja ki elsősorban, ahol 
a történész tehetetlen: a teremtő aktusban. Mindaz, ami a fiatalkori művek 
"mitológia-értelmezéseként" működött, a regényekben teljesen természetes el-
járásmóddá alakul át. Aki egymás mellett olvassa a Mi magyarokat, Az isten-
keresőket, valamint A Szentgáliak^"5 és A menekülők^ című klasszikus család-
regényt, illetve a regényciklusnak a legutóbbi időben elkészült folytatását, 
A baklovagokat,^ az aligha érezheti két különálló világban magát. A regény-
ciklus — még a negyvenes években íródott — első két része gyakorlatilag 
az egész XIX. század történetét felöleli, s az egyik figurában az "ősatyát", 
a mindent és mindenkit túlélő hős típusát ábrázolja Ferdinandy. Itt pontosan 
érthető, hogy mit jelent a "hanyatlás" fogalma a szerző felfogása szerint. A 
század első felének héroikus korszaka csak elöregedett utóéletét éli a kie-
gyezés utáni országban. A már említett választóvonalat, a reformkort, a csa-
ládregény első két részében ugyanúgy értelmezi Ferdinandy, mint a Mi magya-
rokban, csak sokkal részletesebben, pontosabban. 

A regényciklus harmadik, negyven év múltán elkészült része a "harmadik 
nemzedék", az unokák világát tárja elénk. Ez a világ egy teljesen abszoluti-
zált századvég-kép; mindenki műkedvelőként éli az életét, akárcsak ha Musilt 
vagy Brochot olvasnánk. Nagyszabású egyéniségek, sorskérdések helyett itt 
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amatőr politikusok és tudósok vannak, valamint visszatérő álmok. Ferdinandy 
az egyik klasszika-filológussá lett Szentgáli fiú alakját — részben legalább-
is — Kerényi Károlyról mintázza. Ez a szereplő a szószólója a szerző sajá-
tos örök visszatérés felfogásának is, amely Kerényi Dionüszosz-értelmezését 
követve az "elpusztíthatatlan élet ősképeinek" ismétlődéseire épül. 

A szépírói módszer mindvégig jelen van Ferdinandy munkásságában, a köz-
68 vetlen önéletrajzi írásoktól kezdődően, mint amilyen A sehonnai című no-
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vella, egészen az olyan misztikus rövid elbeszélésig, mint A meghívatlan. 
Találkozhatunk azonban olyan keverék módszerrel is, amely a regényírást és a 
történetírást ötvözi. A Nagy Szent Leó pápa és Attila hun uralkodó találko-
zását megörökítő tanulmány bevezetője programszerűen utal is erre: "Előadá-
sunk külső formája — értekezés helyett megjelenítés — a XVI—XVII. századi 
nagy formátumú spanyol történetírás (A. de Santa Cruz, Sandoval, Cabrera de 
Cordoba stb.) egyik irodalmi t>módszerének« — talán első — magyar nyelvű be-
mutatása."^ A másik keverék eljárás voltaképpen a legmagasabbrendű mód-
szer, amelyet történész egyáltalán elérhet. A Kun László siratása című műben 
— amelyet szerzője "esszéregényként" jelöl — Ferdinandy ugyanis maga írja 
forrását, amelyet a regény szereplői rendkívül eredeti és izgalmas formában 
"megfejtenek". 

A történet szerint a lisszaboni Torre de Tombóban egy XIV. század eleji, 
ismeretlen nyelven írott kéziratot találnak. Az iratról kiderül, hogy magya-
rul fogalmazták, a szerzője egy Marcus nevű őrkanonok, aki Károly Róbert 
megbízásából készítette el krónikáját. "Egy Váradon való látogatása alkalmá-
val az öreg Márkus — ekkor már 93 éves aggastyán — elmesélte az akkor ural-
kodó királynak, Róbert Károlynak azt, amit mint szem- és fültanú Kun László: 
IV. László holttestének a nagyváradi egyházban való látogatásáról tudott."^ 
Az apokrif történetet Ferdinandy aprólékos műgonddal szerkeszti meg a Kar-
thauzi névtelen, a Thuróczi krónika, a Nádor kódex egy-egy részlete és más 
szövegek alapján. Az archaizáló részletek, amelyek mint frissen átírt és 
megfejtett szövegek kerülnek elénk, elmondják, hogy a kunok által lekasza-
bolt IV. László holttestét kísérete Nagyváradra viszi, hogy I. László sírja 
mellé temessék el. Márkus beszámolója szerint a diabolikus éjszakában (soha 
nem látott vihar tombol, a püspök nem akarja beengedni a városba a kiátko-
zott király tetemét) megjelenik a király sorsát keresztező három asszony: a 
felesége, Anjou Izabella, kun szeretője, Édua és az anyja, Erzsébet. A könyv 
végül egyetlen interpretációban ötvözi a "nyomozás" eredményeit. 

Márkus, a krónikás maga is egyfajta vízióban éli át a Váradon történte-
ket. Krónikájának e dramaturgiai megalapozásához Ferdinandy a Nádor kódexben 
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található Visio Philiberti nevezetű legendának egy részletét használja fel. 
Érdemes a két rövid szöveget egymás mellé tenni: 
Kun László siratása: "Itt kezdődik el a látás a szívnek veszteségében teli 

időn. Márkus, én, aki ezt írja, oly valék mint akit 
lelki álom ére. Látám az elaszó várat, s vala, mintha 
elszunnyadnék kevéssé, holott az értelmem vigyáz va-
la." 7 2 

Nádor kódex: "Kezdetik immár itt a látás szünek veszteségében teli 
időn. Oly mint lelki álom ére láték egy holt testöt, 
kiről énneköm ilyen látás jelönék, elszunnyadván ke-
véssé az értelmem ve(gad)gyáz vala."7* 

Az 1506-ból származó víziót hűen követi a majd fél évezreddel későbbi, ahol a 
templomban megbúvó Márkus látomása szerint a három nő megjelenik, mindegyik 
magának követelvén a halottat. A mű szereplőinek beszélgetéséből kiderül, 
hogy Erzsébet, aki a történet idején már halott, egy "másik realitásból" jön 
el fiáért, de Édua — rituális öngyilkosság formájában — megelőzi és elűzi.. 
Az "elűzés" formájának ötletadója egy Kerényi-tanulmány, amellyel kapcsolat-
ban Ferdinandy így ír: "Az ifjú Kerényi egy töredékesen ránk maradt mimos 
szövegének magyarázata kapcsán fölvázolt egy sokértelmű démoni istenasszonyt 
— voce vocans Hecatem coeleque Ereboque potentam. Hekate...első arca csupán 
egy istennői lényegnek. A mimos diabóléja...: egy varázserős papnő elég ha-
talmas és vakmerő ahhoz, hogy ott, az »átkozott éjben« felrémlő hold kísér-
teti fényében felidézze... a nertérón prytamist, a rejtező világrétegek is-
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tenasszonyát. Felidézi, hogy elűzhesse. Ez a mimos tárgya." Ferdinandy eb-
be a Hekaté alakba öltözteti Erzsébetet, akit az apokrif szövegben Édua 
— mint diabólé — megidéz, hogy elűzhesse. Édua öngyilkosságával magával 
rántja László lényét a Hekaté-szimbólum birodalmába. A görög istennő megfe-
lelője itt a "magyar végzet istenasszonya",7* aki a pusztaság, a prehistória 
világába viszi vissza az Árpádok hagyományáról levált király holttestét. 

Az egész regényben jól kimutatható Kerenyi-hatás kibővül Ferdinandy 
történelemfelfogásának szinte teljes foglalatával.77 A történész, csakúgy, 
mint az előbbi példával jelzett müsztagógész — aki a krízis forrásvidékén 
áll — pozícióját szinte természetes módon anakronisztikus jelen időhöz kö-
ti (ezt testesíti meg Ferdinandynál a XIX. századinak nevezett szemlélet és 
az ősök kultusza), a vizsgált hagyomány jelentős részét saját gondolatainak 
és fantáziájának szubjektív terébe sűríti. Ez a tér pedig leginkább egy szi-
gethez hasonlítható, amelyet tengerként övez az új tradíció. A sziget és a 
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tenger "kommunikációja" akadozó, akárhogy is nézzük, szükségből tartoznak 
egymáshoz, nem választás útján. 

6. A sziget. A tenger körülfogta sziget a vég pozícióját jelképezi, vagy 
pedig olyan kultúrákét, amelyeknek nincs közvetlen öröksége, s amelyek — le-
gyenek bármely emelkedettek és kifinomultak is — egyetlen önmagába omló idea 
kifejezői. A széttöredezett múlt mint szigettenger jelenik meg az időben, s 
ezek a töredékek egyre fogynak, a sziget a tenger áldozata lesz. A sziget-
szimbolika másik sajátossága az, hogy az időben közvetlen közelit is "régi-
ként" állítja elénk. Sejthetően majd minden kis szárazföldet úgy, mint haj-
dani nagy birodalmak maradványait. De a sziget sorsa elrendelt, miként a ha-
gyomány anakronisztikus megközelítéséé is, lévén az már születése pillana-
tában is "régi", életútja kiszámított. A hagyomány-egész örökségére új tör-
ténetek árnyéka borul; a sziget eltűnik a jelen-horizonton. 

Konkrét történelmi példaként így értelmezi Ferdinandy a normann kori 
Szicília kultúrájának tündöklését és gyors bukását. II. Riuggiero udvarában 
szinte az egész korabeli világ tudása összegyűlt, mégsem hozott létre semmi 
átörökíthetót e szinkretizmus. Ferdinandy sajátos megfogalmazásával: "...meg-
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tagadja a termékenyítést, magtalanul és hatástalanul kihal." Itt is ugyan-
az játszódik le, mint a kései antik kozmopoliszok esetében. A világváros a 
korabeli tudás egészét gyűjtötte saját kultúrájába, s ez a tudás nem töre-
dékként hullott ki az emlékezetből, hanem egészként — teljes valójával és 
súlyával. A hagyomány tere szigetté zsugorodott, és szigetként süllyedt el. 
A "magtalan kultúrák" és a szigetként hagyományozott tradíció sorsa rendkí-
vül hasonló. A XII. századi szicíliai művészettel kapcsolatban talán ezért 
is tette fel Ferdinandy, több mint négy évtizeddel ezelőtt, az azóta is meg-
válaszolatlan kérdést: "A szicíliai művészet sorsának problémája tehát a gon-
dolkozót egy módszertani kérdéshez vezeti, s ezen át egy történetfilozófiai 
problémához. Ezt a problémát pedig talán így lehetne megfogalmazni: mi az 
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oka, mi az értelme a magvatlan kultúráknak »Isten előtt«?" 

A sziget efemer létéhez két, illetve esetenként több hagyomány "örök bé-
kéje" ; szimbolikus értelemben megfékezhetetlenül egymás ellen szegülő erők 
nyugvása, születés vagy pusztulás előtti pillanat. Ferdinandy Giottóról szó-
ló kis könyvében ezt a pillanatot ragadja meg, amikor a firenzei festő 
Szent János Pathmosz szigetén című művét értelmezi. János a szigeten al-
szik, a kép négy szélén pedig az álombéli teremtmények vannak, köztük a négy 
szél, amelyeket — a Jelenések könyve vonatkozó szöveghelyének ide megfele-
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lően — a négy angyal lekötött. A világ közepére helyezett ember ebben a 
80 

szélcsendben álmodja apokaliptikus látomásait. 
A Giotto-mű értelmezése szubjektivizálható. Ferdinandy, aki nyilván maga 

sem gondolta, hogy hol fog majd kikötni évtizedek múltán, amikor idézett 
könyvét megfogalmazta, mindenesetre a sziget-problematika kellős közepén he-
Lyezkedik el; időben és térben egyaránt abban az anakronisztikus világban, 
amelyet könyvei előszavában, leveleiben — a Vörösmarty teremtette címmel — 
mániákusan "Délszigetnek" nevez. Jóllehet a "Délsziget" konkrétan is léte-
zik (Puerto Ricóról van szó), de a lényege nem a földrajzi meghatározható-
ság, hanem a szemléleti, amely szorosan kötődik a Giotto-mű értelmezéséhez. 
A szigeten megálmodott teremtmények, a múlt szellemében "újraértelmezett" 
hagyomány, a magyar történelem és a történelem egésze ugyanazt a képet mu-
tatja, mint maga a sziget: egy eltűnőfélben levő tradíció utolsó pillanatban 
történő, ugyanakkor pedig teljesen szubjektív, mondhatni "költői" megörökí-
tését. Azt már csak az utókor döntheti el, hogy elég erőteljesek voltak-e 
ezek a látomások, vagyis továbbörökíthetők-e beépülvén a következő nemzedé-
kek ismereteibe, avagy osztozni kénytelenek a "magvatlan kultúrák" sorsában? 
Annál is inkább fontos az utóélet kérdésének érintése, mert Ferdinandy műve-
iben — a kívülállás, az emigráns lét magyarázataképpen — gyakran felbukkan 
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a Mária Terézia-féle verdikt: "Ex Turcia nulla redemptio." De ha ez igaz, 
akkor vajon lehetséges-e a visszatérés "szellemi" értelemben? 

A mai olvasóközönség a Ferdinandy első művei megjelenését követő viták-
ról mit se tud, a szakma pedig úgy ismeri őt, mint a magyar mediovisztika 
jó néhány háború utáni, külhonban élő képviselőjét, mint például Deér Józse-
fet (akivel Ferdinandyt valamiféle gondolati rokonság fűzi össze mind az ér-
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deklődés — II. Frigyes, a szicíliai normann művészet stb. — , mind pedig a 
módszer tekintetében, amely adódhat Ferdinandynak Altheim, Deérnek pedig Al-
földy András iránti "módszertani elkötelezettségéből"), Bogyay Tamást, Vajay 
Szabolcsot, akik személyesen is felbukkannak Ferdinandy egyes írásaiban. 

Mindenesetre mindaz, amit a hazai közönség fél évszázaddal ezelőtt két-
kedve fogadott vagy éppen olyan esetekben, mint például az ókortudomány "nem-
zeti" karakterének a kidolgozása — helyeselt, valószínűleg ma is ugyanilyen 
ambivalens fogadtatásra találna. Az ős- és halottkultusz, a Kerényi-féle 
vallástörténeti módszer bevitele a történeti vizsgálódásba, a Szondi-féle 
sors-analízis ugyancsak historiográfiai alkalmazása nemcsak azt bizonyítja, 
ami önmagában természetes, vagyis hogy egy tudomány főleg "máshonnan" veszi 
igazán súlyos érveit, hanem azt is, hogy az ősök, s velük az egész múlt bé-
nító jelenléte legfőképpen kompenzációt jelent: a közelmúlt kudarcokkal teli 
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történelmének kompenzációját. Persze, ebben a kompenzációban Ferdinandy még 
a maga sajátos módszereit tekintve sem áll egyedül. Ha másért nem, hát ezért 
is honi nyilvánosságot érdemelnének elgondolásai. Túl ezen, a német és a 
spanyol történelem tárgykörében íródott monográfiái — elsősorban a már em-
lített III. Ottó és II. Fülöp életútját ismertető könyvek — a magyar törté-
netírás legmagasabb színvonalát képviselik; lefordításuk kézenfekvő lenne. 
(Nemrégiben jelent meg például magyar nyelven Fischer—Fabian műve az I. 
Ottótól II. Frigyesig terjedő időszakról. Ennél a könyvnél Ferdinandy III. 
Ottó-monográfiája összehasonlíthatatlanul színvonalasabb munka!) Lényegében 
ugyanannak a folyamatnak a megismétlődésére volna szükség, amelyet az iroda-
lomban már felfedezhetünk; például a legkiválóbb magyar írók egyike, Határ 
Győző vagy Cs. Szabó László műveinek kiadása esetében. 

A történelem mint megismerési forma s mint egy átfogó hagyomány kifeje-
ződése — úgy tűnik — végkorszakát éli. Talán ennek is tulajdonítható, hogy 
Ferdinandy XIX. századinak nevezett történetszemlélete semmit sem bíz a jö-
vőre. A múlt értékelése mindig ebből a pozícióból kezdődik, és ide is tér 
vissza, s az ismétlések eme körforgásában tényleg van valami "sorsszerű", 
így lehetséges az is, hogy jóllehet valakinek a történelem egészéről van 
mondandója, ugyanakkor viszont ez a mondandó — minden kizárólagos üdvtörté-
neti beállítást kikerülve — csak az ősökhöz képes visszatalálni. 
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X X . S Z Á Z A D I M A G Y A R I R U D A L Ü M 

D É R C Z Y P É T E R 

AZ ELBESZÉLŐ HAGYOMÁNY ÁTALAKÍTÁSA 

Tersánszky Józsi Jenő regényeinek néhány szerkezeti vonásáról 

BEVEZETŐ(FÉLE) 

A Tersánszkyról szóló szakirodalom, úgy tűnik, általános vélekedése, hogy 
az író a XX. századi magyar prózának olyan alakja, aki a legteljesebben kö-
tődik az epikus hagyományokhoz. Úgyszintén általánosnak mondható az a felfo-
gás is, hogy amennyiben Tersánszky alkotásaiban bármiféle újításról egyálta-
lán beszélhetünk, az legfeljebb a művek anyagában, tematikájában kereshető. 
Tipikusnak látszik A magyar irodalom története 5. kötetében Vargha Kálmán 
Tersánszky-fejezete, melyben a szerző egyebek mellett a következőket jegyzi 
meg: "Előadásmódja a hagyományos epikus formákat követi: egyszerűen elmeséli 
történeteit." Mások is arról szólnak Tersánszky esetében, hogy az író ősi 
forrásokhoz nyúl vissza, a legegyszerűbb elbeszélőformákat emeli be műveibe, 
hogy — akár trehányságból is — nem törődik művei, elsősorban regényei 
megformáltságával, alakításával, mert a forma nem fontos számára, ami érdek-
li: az az elbeszélés tárgya, anyaga; azaz, nem a hogyan, hanem a mit kérdése 
izgatja. 

Úgy gondolom, az előbb felsoroltakban sok igazság van. Tersánszky valóban 
nem olyan formaművész, mint mondjuk Krúdy a magyar irodalomban, s nem is 
köthetők nevéhez olyan jellegű elbeszélői újítások, mint Krúdyéhoz. Előre-
utalva a dolgozat gondolatmenetére és néhány óvatos konklúziójára, Tersánsz-
ky elbeszélőművészete azonban mégsem ennyire egyszerű, ennyire érdektelen, 
akár éppen formai szempontokból sem. 

Regényeinek formai vizsgálata több érdekes momentumra hívhatja föl a fi-
gyelmet, melyek arról is meggyőzhetnek bennünket — vagy legalábbis elgondol-
kodtathatnak — , hogy valóban és kizárólag a tradíciótól meghatározott-e el-
beszélői felfogása, szemlélete. Szintén előrebocsátva jegyzem meg, hogy per-
sze, Tersánszky nem újítja meg az elbeszélőformákat, de — s dolgozatom cí-
mét így kell érteni — meglévő formákat egyéni módon alakít át. Megőrzi az 
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ősi epikusi alappilléreket, ezen belül szuverén módon használja az epikai 
elemeket. 

ELBESZÉLŐI NÉZŐPONT ÉS ELŐADÁSMÓD 

Tersánszky epikája ebből a szempontból három egységre tagolható. Regényei-
nek egyik csoportjában a szerzői elbeszélés az uralkodó. Erre jellemző, hogy 
a mű egyes szám harmadik személyben képződik meg, tehát a magyar és a világ-
irodalmi realista stílusú tradíciókat követi. Az elbeszélő bizonyos objektív 
nézőpontot foglal el az elbeszélés menetében, az eseményeket kívülről és fe-
lülről szemléli, elsősorban abból a pozícióból, ahonnét szereplőiről, a cse-
lekményről, a történet fordulatairól, valamint végső kimeneteléről mindent 
tud. Formális vizsgálat alapján ebbe a típusba sorolható Tersánszky nagyobb 
lélegzetű munkái közül például a Rossz szomszédok című, talán családregény-
nek nevezhető műve, a kisebbek közül pedig például a Hitter Lajos, a heted-
gimnazista , A halott bakancsa, A gyilkos, Jámbor Oska és a Legenda a nyúl-
paprikásról című kisregények. Felületes vizsgálatra is nyilvánvaló, hogy ez 
a fajta szerzői elbeszélés Tersánszky műveinek csak kisebb hányadára jellem-
ző. De ez sem ilyen egyszerű. Kétségtelen ugyanis, hogy ezek a művek harma-
dik személyben elbeszélt regények, s a mindentudó nézőpont uralkodónak ne-
vezhető bennük, mégis gyakori e művekben egyfajta elbeszélő bizonytalanság a 
recepció felől nézve. Mintha a szerzői elbeszélés és a perszonális elbeszé-
lés keveredne bennük, mintha átfednék egymást. Olyan apró mozzanatokra gon-
dolok, mint például A halott bakancsa című kisregényben olvasható az elbe-
szélés indításában; a mű kezdése is harmadik személyben vázolódik, majd a 
teljes kisregény is ebben a tónusban van tartva, mégis, az első oldalon ez 
tűnhet az olvasó szemébe: "A mieink nemrég foglalták el az erdős hegyhátat." 
(Kiemelés tőlem — D. P.) Itt egyetlen szó, a "mieink", elbizonytalaníthatja 
a befogadót, hogy vajon ki is beszél itt végül is: a szerző vagy pedig egy 
sajátos szemtanú, a történteknél jelen lévő, de az elbeszélésből tulajdon-
képpen kivonuló, háttérben maradó, burkolt énformájú elbeszélő, akinek ezen 
egyetlen kis szócska a leleplező "elszólása". Más esetekben még ilyen apró 
konkrétumot sem találhatunk ugyan az elbeszélés menetében, mégis maga az 
előadásmód — mely minden harmadik személyű elbeszélés ellenére is — éppen 
kötetlenségével, olykor élőbeszéd-szerűségével, pongyolaságaival arra utal, 
hogy a szerzői beszéd harmadik személye nehezen választható el egy tényleges 
énformájú, első személyes előadásmódtól. Ezt az érzésünket egyéb, Tersánsz-
kyra jellemző poétikai jegyek is erősíthetik; ezekre később térek ki, más 
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szempontok alapján, itt csak megjegyzem: a történetképzés, alakformálás, cse-
lekményvezetés mind-mind arra utalnak, hogy Tersánszky szerzői előadásmódú 
regényeinek egy részében legalábbis gyanús a nézőpont tisztasága, egyértel-
műsége . 

r bizonytalanságra, gyanússágra a legjobb példa egyébként egyik kései regé-
nye, a Rekóttes. Itt Tersánszky első pillantásra keveri a tiszta szerzői né-
zőpontot és előadásmódot és az énformájú elbeszélést. Egyébként a Kakuk Mar-
ciban is így indul az elbeszélés, függetlenül most a Ruszka Gyuriék karácso-
nyától, melyet legfeljebb formálisan tarthatunk a regényhez tartozónak. A 
Rekóttes azonban ennél több vagy más típusú: az énformájú elbeszélést több-
ször megakasztja, szerkezetileg egyébként meglehetősen disszonáns módon a 
szerzői elbeszélés, mely a mindentudó elbeszélői nézőpontból olyan körülmé-
nyekről is hírt ad, olyan eseményeket is kommentál, magyaráz, amelyek amúgy 
nem eshetnének a mű epikai körébe. Csakhogy a regény hatodik részében a 
szerzői nézőpont és elbeszélésmód mint harmadik személy lelepleződik: a szer-
ző egyes szám első személyben megszólal, s bevallja, hogy a mű egyik szerep-
lője, a "nagyobbik önkéntes", б maga volt. "Az író maga elé tolta ezt a de-
rék, épérzékű, épeszű, magyar, kisföldművest. Az író nem akart elveszni fölső-
séges elmefuttatásokban, ahogy, különösen a ma irodalmi modora, az események 
megérzékeltetésénél és megértetésénél elemzi és boncolja a lelkeket. Azért 
választotta a hősének egyszerű mesélését, a legősibb formát, amely önmagában 
hordja önmaga magyarázatát" — írja Tersánszky a hatodik rész elején, s még 
egy fontos megjegyzést tesz: "Tehát az önkéntes, az író itt mintegy a koro-
natanú. A hitelesítő!" A formálisan harmadik személyű elbeszélés-betétek te-
hát első személyű előadásmódként lepleződnek le, egészen nyilvánvalóan érzé-
keltetve és bizonyítva annak az érzésnek a hitelességét, hogy Tersánszkynál 
sokszor esik egybe, vagy pontosabban fogalmazva, sokszor mosódik egybe a 
kétféle nézőpont és előadásmód. (Külön vizsgálatot érdemelne, s itt most 
csak jelzem a problémát, hogy mindennek a fordítottja is tapasztalható Ter-
sánszky egyes műveiben; nevezetesen az, hogy az első személyű előadásmódú, 
énformájú regényeiben tanúi lehetünk annak, hogy az énforma és előadásmód 
olyan tényekről, eseményekről is tudósít, amelyekről, ha szigorúan vesszük a 
formát, tulajdonképpen az elbeszélő nem szólhatna. Ennek egyik legszembetű-
nőbb példája az Egy ceruza története, ahol is a ceruza bizony nem csak azt 
beszéli el, amiről "tud": "Csak azokat az eseményeket közlöm itten, amikről 
közvetlen tudomásom van, tehát azt, amit írnak Velem, azokról, akik írnak 
Velem, és természetesen közvetlen körülményeikről" — olvashatjuk a regény 
elején, ám ezt az ígéretet Tersánszky nem teljesen tartja meg.) 
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Tersánszky regényeinek harmadik, messze legnagyobb csoportja egyes szám 
első személyben íródott, azaz a perszonális nézőpontot és elbeszélésmódot 
alkalmazza, lemondva az átfogó, mindentudó szerzői nézőpontról. Nem is meg-
lepő ez, ha visszagondolunk arra, amit műveinek egy gyakoribb változatáról, 
a köztes helyzetben lévő második csoportról megfigyelhettünk. Legjobb művei 
is ide tartoznak, s ebben a csoportban kereshető a magyarázat arra is, miért 
beszél a szakirodalom Tersánszky tradicionális elbeszélésformájárói. Néhány 
véletlenszerűen kiragadott példa a művekre: énformájú elbeszélés a Viszont-
látásra, drága, A margarétás dal, A két zöld ász, az Egy ceruza története, 
A Sámsonok, A céda és a szűz, a Mike Pál emlékei és természetesen, mások 
mellett, a Kakuk Marci. A hiányos felsorolás is mutatja, hogy Tersánszky az 
énformájú elbeszélésnek rengeteg változatát alkalmazza, illetve fejleszti 
ki. Valóban ősi forrásokhoz nyúl vissza, amikor a levélregény műfajához ka-
nyarodik (Viszontlátásra, drága), a napló, emlékirat formáját választja (A_ 
két zöld ász, A vezérbika emlékiratai) vagy ezek keverékét, mint az Egy ce-
ruza történetében, ahol is összevegyül a napló, a levél és a pikareszkregény 
műfaja; valamint visszanyúl a kalandregény, a pikareszk műfaj jellegzetessé-
geihez a Kakuk Marciban. 

A műfaji változatosság mellett az is szembeötlő, hogy Tersánszky az énfor-
mának is gazdag változatait teremti meg. Alkalmazza az átélő énformájú elbe-
szélést, például a Mike Pál emlékei a címmel ellentétben ide sorolható; jó-
val gyakrabban az elbeszélő én fajtájú, tehát felidéző, a történetet időbeli 
distanciából szemlélő énformát — majd mindegyik regénye ebbe a típusba tar-
tozik — , de megfigyelhető a kevert típusú elbeszélésforma is: például a 
kettős énforma A margarétás dalban, a pusztán rezonőr szerepre korlátozott 
énforma az Egy ceruza történetében (itt még a szerzői elbeszélés is felbuk-
kan, mint utaltam rá), mely ugyanakkor vegyíti az átélő és az emlékező, fel-
idéző énformát is (levél, napló), és megfigyelhető a Kakuk Marciban első-
sorban, de az Egy ceruza történetében is a felidéző pikareszk jellegű én-
forma is. 

Az egyes szám első személyű elbeszélés, az énforma, énregény legsajátabb 
jellegzetessége, hogy egyfajta hitelességre tör. A szűkített, egy személyre, 
esetleg kettőre korlátozott nézőpont arról tanúskodik, hogy ugyan az elbe-
szélő nem tud, nem képes minden körülményről tudósítani, ám ami vele tör-
tént, amit б látott, tapasztalt, az valóban úgy történt, azt valóban úgy 
látta, ahogy az elbeszélésben megfogalmazta. A Tersánszky-művek éppen e meg-
gondolásból alkalmaznak egy sajátos, bár nem újszerű elbeszélés-szituációt. 
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TERSÁNSZKY ELBESZÉLÉS-SZITUÁCIÚI 

Az énformából következik, vagy legalább abból is, hogy a Tersánszky-regé-
nyek leggyakoribb elbeszélői szituációja az igaz történet általános és tra-
dicionális helyzete: az a fajta viszony, mely a mesélő és hallgatósága kö-
zött jön létre. Ez a szituáció a Tersánszky-művekben sokszor valóságos szi-
tuáció, mert az elbeszélés alaphelyzete, kiindulópontja is egy ilyen viszony 
feltételezése, illetve nyílt, kifejezett érzékeltetése. Nyilvánvaló ez pél-
dául, a Rekőttes című regényben, ahol is a főszereplő elmondja, elmeséli egy 
valóságos hallgatóságnak, az újoncoknak, harctéri tapasztalatait, kalandja-
it. Ugyancsak nyilvánvaló a szituáció, amikor az elbeszélő a történet alap-
elbeszélőjének mondja el történetét, mint például A céda és a szűzben, ahol 
is az elbeszélés indítása egyértelművé teszi, hogy az elbeszélő valakinek, 
egy személynek beszél, noha ez a személy nincs bemutatva, meghatározva az 
elbeszélésben. Ennek egyik változata A vezérbika emlékiratai című regény, 
ahol is az alapszituáció az, hogy az elbeszélő, felidéző főhős, a bika egy 
írónő számára mondja el élete történetét. Az elbeszélői szituáció konkrétan 
nem jelölt változata a Kakuk Marci, ahol is bizonyos stiláris fordulatokból, 
elbeszélésben fogásokból derül csak ki, hogy az elbeszélő főhős valószínű-
leg egy több személyből álló, akár kocsmai társaság számára mondja el külön-
böző kalandjait. Az előbbi jelölt szituációkkal szemben azonban a Kakuk Mar-
ci elbeszélői helyzete valóban csak kikövetkeztethető, jelöletlen szituáció. 
Megint más változat a Viszontlátásra, drága szituációja, hiszen itt a levél-
forma hozza magával azt, hogy nem valóságos hallgatósággal van dolgunk, de 
az elbeszélői viszony így is létrejön, hiszen Nela valaki számára írja meg 
levelét. 

Végül egy utolsó változat az, amikor ez az elbeszélői tér, szituáció nem-
csak hogy jelöletlen, de valójában nem is következtethető ki, mert valóban 
nincs hallgatóság, nincs létrejöhető mesélő—hallgató viszony az elbeszélé-
sen belül. Ezekben a ritkább esetekben az elbeszélői viszony valójában az 
elbeszélés elbeszélője és a befogadó között kell hogy létrejöjjön. Ilyen el-
vileg A Sámsonok című kisregény, ahol is az utolsó mondatig jelöletlen az 
elbeszélői szituáció, igaz viszont, hogy ezen utolsó mondat első személye 
megint arra utal, hogy a történet felidéző elbeszélő énje valaki számára 
mondotta el élete első szerelmének történetét. Hasonlóan, alapjában jelö-
letlen szituáció az Egy ceruza története, hiszen a ceruza nem határozza meg, 
kinek mondja el kalandjait. (Ugyanakkor a történeten belüli énformák mindig 
jelölt szituációt idéznek, hiszen gyakori bennük például a levélforma.) S vé-
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gezetül, még egy változat, az önéletírásszerű elbeszélői énforma, tehát az 
emlékiratok, a naplószerű elbeszélés (mint A két zöld ász, illetve az Egy 
ceruza története naplófeljegyzései), ahol is az a sajátos tér keletkezik, 
mely az önmaga számára mesélő én viszonyában jön létre; a maga mesél magának 
helyzete. Igaz persze, maga a műfaj, az emlékirat is már önmagában hordja 
azt a jellegzetességet, hogy bár csak egy kései utókor "hallgatósága" számá-
ra íródik is, például okulásul, mindig "valakihez" beszél. 

Az énformájú elbeszélés nézőpontja, mint láttuk már, olyan belső néző-
pont, mely az elbeszéltek hitelességét, valódiságát, valószerűségét igyek-
szik bizonyítani. Az előbbiekben vázolt elbeszélői szituáció az erre való 
törekvést még tovább erősíti. Nem egyszerűen arról van szó tehát, hogy "én 
mondom, tehát így igaz", hanem arról a bonyolultabb változatról, hogy "én 
mondom neked", tehát igazat mondok, nem fikció, amit elmondok. Kettős elhi-
tetésről van tehát szó, megerősített igazmondásról, melynek persze, nem is 
annyira az a lényege, hogy a történet igaz, így esett meg, hanem jóval in-
kább az, hogy az elbeszéltek a valóságból vétettek minden részletükben. Ter-
sánszkynak ez a szembeötlő törekvése nem lehet véletlen, mélyén valami olyas-
minek kell munkálnia, mely első pillantásra nem vehető észre. Ráadásul ra-
vasz megfontolások is vezetik a szerzőt, hiszen ez a túlzottan is nyilván-
való törekvés arra, hogy valóban a legősibb epikus formákhoz idomuljon, még-
hozzá megerősített változatban, valószínűleg eltakar valamiféle más megfon-
tolást. Erre azonban egy rövid kitérő után próbálnék magyarázatot adni. 

A TERSÁNSZKY-REGÉNYEK EGY KÜLÖNLEGES SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGA 

Minden eddig felsorolt jellegzetesség mellett vagy még inkább előtt, 
feltűnő, hogy a Tersánszky-regények — függetlenül egyébként attól, hogy 
szerzői vagy énformájú elbeszélésben öltenek alakot — egy olyan alapszerke-
zettel rendelkeznek, melyre első kézből nehezen lehet magyarázatot találni. 
Nem más ez, mint a művei elején szereplő furcsa bevezetők és a végükön ol-
vasható befejező fejtegetések. Első pillantásra ezek is a tradicionális epi-
ka kelléktárába tartozóknak tűnnek, nevezetesen, úgy is felfoghatók, mint 
sajátos keretek a tulajdonképpeni elbeszéléshez. Keretként vagy még inkább 
csak keretként azonban alig-alig funkcionálnak ezek a részletek, ugyanis 
annyira hangsúlytalanok ebben a formában. Ritkán vázolják csak az elbeszé-
lői szituációt, alig adnak információt magáról a keret elbeszélőjéről és így 
tovább. Ha pusztán keretként szemléljük e részeket, akkor mindössze annyi 
mondható el róluk, hogy Tersánszky nemcsak a teljes epikus formában, de 
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egyes elemeiben is ragaszkodik a hagyományos elbeszélő műfajok szerkezeté-
hez, hiszen a keretes elbeszélés valóban a legősibb formák közé tartozik. Mű-
veiben azonban úgy tűnik, valami másról is szó van, s ezt a kezdések és a be-
fejezések közelebbi vizsgálata világíthatja meg. 

A Tersánszkyról szóló irodalom, amennyiben erre egyáltalán kitér, a pro-
lógus és epilógus kérdését egyszerűen a tradíció világába utalja mint műfaji 
problémát, ugyanakkor felrója az írónak mint esztétikai-poétikai egyenetlen-
séget, megbicsaklást, gyengeséget. S valóban így is van, különösen a regény-
zárlatok a Tersánszky-művekben kifejezetten didaktikus, a műhöz nem illő, 
tanulságokat levonó fejtegetések, melyek szinte mindig túl is lépnek az el-
beszélés keretein. Lámmertnek az előreutalásokról szóló fejtegetéseiben a 
Tersánszky-féle befejezések a történet lekerekítésére, zárttá tevésére szol-
gálnak. Lámmert erről így ír: "...a fokozatosan nyugvópontra jutó elbeszélői 
kczlés és a szimbolikus zárójelenet formáin kívül, az író közvetlenül kife-
jezett, gondolati-didaktikus elmélkedésekkel és intelmekkel is áttörhet az 
elbeszélt időből az időtlen tartam birodalmába." (E. Lámmert: Az előreutalá-
sol<. In: Strukturalizmus II., Európa Könyvkiadó. 203. o.) A Tersánszky-regé-
nyek nagy részében pontosan ez történik: olyan jövőre utaló mozzanatok sze-
repelnek bennük, melyek a tulajdonképpeni elbeszélést nem érintik; például, 
megtudhatjuk, hogyan alakult a későbbiek során az elbeszélő én élete (A Sám-
sonok, Legenda a nyúlpaprikásról, A két zöld ász és még más elbeszélések). 
Lámmert szerint éppen az ilyen jellegű befejezések teszik kerekké, zárttá s 
ennyiben valóban irodalmivá, műalkotássá az epikus műveket. Ha elfogadjuk 
ezt az interpretációt, akkor a Tersánszky-regények egy sajátos feszültség-
gócára találunk benne. Eltekintve most attól a nem lényegtelen kérdéstől, 
hogy mennyiben tartoznak valóban oda, ahova e zárlatok, mindenesetre önma-
gukban olyasmit sejtetnek, hogy Tersánszky az elbeszélés ellenére törekedett 
valamifajta tanulságos lezárásra, lekerekítésre, noha — s ezt most megint 
csak előlegezésként jegyzem meg — a tulajdonképpeni elbeszélés egyrészt ezt 
nem igényelte volna, másrészt nem jó értelmű feszültséget keltett így a mű 
és befejezése között. Ha mármost összefoglaljuk az eddigieket, akkor megál-
lapítható, hogy az énformában, az elbeszélő szituációban és a regényzárla-
tokban Tersánszky meglehetősen erősen kötődik — úgy tűnik, néha erőszakol-
tan is — a tradíciókhoz, s ezen keresztül az irodalmiság hagyományos fogal-
maihoz. Ha most megvizsgáljuk regénykezdéseit, akkor viszont az előbbiekkel 
ellentétes eredményt fogunk kapni. 

Föltűnő, hogy művei nagy részében Tersánszky már a bevezetésben lényegé-
ben előadja azt, ami majd csak tulajdonképpen az elbeszélésben részletező-
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dik. A margarétás dalban Nagy Ferenc lényegében az első bekezdésekben össze-
foglalja azt, ami majd a teljes műben kap alakot: "Natasa kisasszony, bár 
sűrűbben bukott el életében, mint ahány csillag nyárutói éjeken esik le az 
égről, Natasa kisasszony mégsem tudta végül plusszal zárni le gyönyörei fő-
könyvét." De a Viszontlátásra, drágában is hasonló technikának lehetünk ta-
núi. A vezérbika emlékirataiban például a főhős egész életének összefogla-
lását kapjuk: "Magyarországon éltem a keresztény időszámítás egyezerkilenc-
százkilenc évétől a kilencszáztizennegyedik év őszéig. Akkor lettem a világ-
háború sok-sok millió áldozatának egyike." (Más kérdés, hogy a regény zárla-
ta végül is, nem tudni milyen okból, nem teljesíti, amit beígért.) 

Az epikus műben általában számtalan fajtájú előreutalást fedezhetünk 
föl, Lámmert szerint már maga a cím is ilyen előreutalás. A bevezető előre-
utalások azonban talán a legfontosabbak egy elbeszélés keretein belül, Ter-
sánszky esetében azonban mindenképpen így van. Hogy ez miért és milyen szem-
pontból fontos Tersánszkynál, ahhoz előbb egy hosszabb Lámmert-szöveget idéz-
nék; Lámmert a cím és előszó funkcióiról írva a következőket jegyzi meg: "A 
bevezető előreutalás feltárja a történet lefolyását annak fő mozzanataiban, 
és gyakran különleges nyomatékkal hívja föl a figyelmet az események szeren-
csés vagy tragikus kimenetelére. Sajátos feladata abban áll, hogy a cselek-
mény jelentős fázisait előre beígéri, és a mű egészét igazolja." (I. m. 189. 
o.) Továbbá: "A költő az ilyen előrejelzésekkel még a tárgyias jóslatoknál 
is biztosabban kényszeríti rá az olvasóra saját állásfoglalását a történet-
hez, és beléplántálja tannak teljes bizonyosságát, hogy a mindenkori mű vi-
lága nem amorf és nem zavaros, s hogy érdemes teljes mértékben együttérezni 
э történet hőseivel« (W. Kaiser)." (I. m. 190. о.) S végül: "Az ilyen előre-
jelzések hatása mindent összevetve abban áll, hogy az elbeszélés speciális 
tárgyához általános alaptapasztalatot rendel hozzá, melynek ismeretében a 
történet lefolyása és kimenetele már előre sejthető — a feszültséget a szó 
szoros értelmében a folyamat mikéntjére helyezik át." (I. m. 190. o.) Lám-
mert e szövegében arra is kitér, hogy ez az eljárásmód — hasonlóan a befe-
jezések jövőreutalásaihoz — szintén meglehetősen nagy hagyományokra tekint 
vissza, б maga például az Odüsszeiát említi, melyben talán ötvenszer is 
utalnak a történet végső kimenetelére. Ha Lámmert gondolatmenetét tovább-
gondoljuk, akkor amellett, hogy konstatáljuk a tradíciók jelenlétét, azt is 
meg kell állapítanunk, hogy az ilyen jellegű regénybeli előreutalások komoly 
kihatással lesznek az elbeszélt történetre. 
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TÖRTÉNET, CSELEKMÉNY ÉS A HŰSÖK VISZONYAI 

Már az idézetből is kiderült, s most csak Tersánszkyra kell alkalmaznom, 
hogy az az általános vélekedés, mely szerint Tersánszkynál nem a hogyan, ha-
nem a mit a fontos, legalábbis megkérdőjelezhető. Tersánszky azzal, hogy re-
gényei nagy részében mintegy előre összefoglalja művei tartalmát, főhőseinek 
sorsát s látensen az ebből leszűrhető tanulságot is, ezzel mintegy lefokoz-
za azt a sajátos betétet, mely a bevezető és a befejező előreutalás között 
helyezkedik el (s ami persze maga a mű); azaz, mintegy visszaveszi annak ősi 
forrásokon alapuló vonzerejét: a kalandosságot, az eseményességet stb. A 
történet ezzel elveszíti történet jellegét, sőt mi több, meglehetősen veszít 
fikcionalitásából is (már a korábbiak is ebbe az irányba terelték az elbe-
szélést; lásd az énformáról, az elbeszélői szituációról mondottakat). Az ol-
vasói figyelmet így Tersánszky abba az irányba terelgeti, hogy ne a mű kime-
netelére koncentrálódjék, hogy ne valamiféle célra irányuljon, hanem magára 
az "önmagáért beszélő történetre". 

Németh Lászlónak Tersánszkyról írván van egy megszívlelendő mondata az 
író prózájáról, így hangzik: "Mintha nem is sok kis művet, de egyetlen nagy 
regényt írna, amelynek e kis regények találomra kikapott fejezetei." (N. L.: 
Két nemzedék, 1970. 160. о.) Ha Németh László gondolatát az egészre nézve 
elismerjük igaznak, akkor bizonyos értelemben a gondolat menete tovább is 
folytatható, kiterjeszthető. Úgy tűnik, hogy igen sok az olyan epikai műve 
Tersánszkynak, mely önmagában is ebből a szemléletből fakad. A margarétás 
dal, a Viszontlátásra, drága, de még inkább az Egy ceruza története és a Ka-
kuk Marci arról tanúskodik, hogy egy-egy mű története is többé-kevésbé úgy 
van megalkotva, hogy az egyes önálló történetnek csak bizonyos elemeit vá-
zolja. A Tersánszky-történetek ezért egy sajátos karakterrel rendelkeznek: 
jószerivel és némi túlzással mondható, hogy nem bírnak kezdő- és végponttal, 
azaz befejezhetetlenek. Itt természetesen a bevezető és befejező keretek, 
illetve előreutalások közé ágyazott tulajdonképpeni történetre gondolok. A 
legtisztábban ez a Kakuk Marciban figyelhető meg, amely mű lényegében — hi-
ába indul egy nevelődésregény rekvizítumaival — bárhol elkezdhető és bárhol 
befejezhető, pontosabban abbahagyható, mert valójában befejezni nem lehet. 
Az egyes darabok különálló életet is élhetnek, de együttesen is létezhetnek 
— de egyik esetben sem csorbul az egész, mint ahogy a történetek összessége 
sem ad olyan világképi többletet, mely az egészet a résztől jelentősen meg-
különböztetné. 

Az Egy ceruza története azért lehet egy szempontból még nyilvánvalóbb 
példa, mert gyakorlatilag a történetnek még olyan szervező középpontja sincs, 
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mint a Kakuk Marcinak, nevezetesen nincs egy centrális hőse: a ceruza pusz-
tán rezonőrként szerepel a műben, s alkalmanként a szerzői elbeszélés segíti 
csak olyan körülmények leírásában, amelyről csak egy szerzői és perszonális 
elbeszélés összemosódása révén képes Tersánszky hírt adni. Tárgy voltánál 
fogva pedig rezonőr szerepe is csak arra korlátozódik, hogy a történet egyes 
elemeit összekösse, tehát még a tradicionális pikareszk regény formai eleme-
it is redukálja a szerző. A Tersánszky-történetképzésre tehát, úgy tűnik, na-
gyon erősen jellemző, hogy többé-kevésbé e történetek tagolatlanok, az egyes 
történetek akár egymásba is folyhatnak, úgy is mondhatnám, alaktalanok. 

A történet előbb említett jellegzetességéhez szorosan hozzátartozik an-
nak időbelisége. Azt már láttuk, térbeli megképződése az előreutalásokkal, 
illetve az elbeszélői szituációval a mesélő—hallgató térképzetre alapozódik. 
A Tersánszky-történetek időbelisége látszólag egyszerű: regényei lineáris 
vezetésűeknek tűnnek. Az egyenesvonalúság, az előrehaladás eszméjének azon-
ban részben már a történetek tagolatlansága is ellentmond, de ellentétes 
irányban fejti ki hatását egy másik elem is: a szereplők, a hősök megformá-
lása. A Tersánszky-hősök nagy része nem a szokásos, realista értelemben vett 
jellem, egyéniség, vagy még inkább személyiség. Még azokban az esetekben is 
megfigyelhető bennük valamiféle eredendő változatlanság, amikor a külső fe-
lületi események nem ezt igazolják. Nemcsak hogy nem összetett, sokoldalúan 
nem árnyalt hősök, de általában meglehetősen egyszerű vonalakkal leírhatók, 
megrajzolhatók. Ennek a fajta hősképzésnek a végső pontja a Kakuk Marci, 
amelyben a főhős a kezdettől a végig változatlan, a vele történtek végképp 
semmit nem befolyásolnak személyén. Ez az alakbéli változatlanság, állandó-
ság — a Kakuk Marciban mindenképpen — sokkal inkább uralkodónak tűnik, mint 
a történetnek a lineáris vonalvezetése. Hogy úgy mondjam, az idő múlása lé-
nyegében alig vagy egyáltalán nem játszik itt szerepet, de más regényekben 
is csak korlátozott szerephez jut. A Legenda a nyúlpaprikásról például, 
ugyan erőteljesebben viseli magán a lineáris vonalvezetést, szembetűnőbbek 
az idő múlásának jelei is (lásd a természeti képeket, a nyúl menekülését, 
Gazsira találását, majd kölykezése közti időpontokat), a főhős alakja azon-
ban megint csak egyfajta állandóságot sejtet, s a mű jellegével, azaz a le-
gendamese formájára utaló címmel is — már formailag is a mesék időtlenség-
képzetét sugallja. 

Mindezzel összefüggésbe hozható a történeteknek egy másik jellegzetessé-
ge is, mégpedig a mese, a cselekmény kérdése. A Tersánszky-regények egyik 
szembetűnő vonása első pillantásra, hogy látszólag igen cselekményesek, 
mintha a mese, a sztori döntő szerepet játszana bennük. Úgy gondolom azon-
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ban, hogy ez csak megszorításokkal lehet igaz. Ami a megtévesztő itt, hogy 
műveiben rengeteg az esemény, hogy mindig történik valami, hogy ezek a tör-
ténések zsúfoltan egymásra torlódnak. Igazából azonban meglehetősen nehéz 
feladat lenne jó néhány művében például a cselekményt, a sztorit összefog-
lalni (már csak azért is, s ezt csak röviden, nem kifejtve jelzem: ezen ese-
mények formailag tulajdonképpen állandóan csak ismétlődnek; a kalandok — ha 
más helyszínen, más szereplőkkel is, de — lényegében mindig ugyanazok; a 
Kakuk Marci itt is a legjobb példa), de ezen túlmenően is megkockáztatom, 
hogy nem egy művében ezt a fajta sztoriképzést nem is lehet kimutatni: a Ka-
kuk Marci, az Egy ceruza története, bizonyos fokig A margarétás dal, a Vi-
szontlátásra , drága vagy például, más szempontból a Mike Pál emlékei nem 
vagy kevéssé rendelkeznek ilyen szervező erejű cselekménnyel. Föltűnőbb vi-
szont az, hogy a zsúfolt események mennyire lazán kötődnek, sokszor éppen 
csak formálisan, egymáshoz. Olykor anekdoták, máskor eseménytöredékek soro-
zatáról beszélhetünk ezen alkotásokban. Ez a laza kötődés, az egyes epizó-
dokból való építkezés, illetve az epizódok egymástól való bizonyos mértékű 
függetlenedése ráadásul egy sajátos formában nyilvánul meg: nevezetesen, 
tartalmi lényegüktől függetlenül mint szerkezetek újra és újra megismétlőd-
nek. S mindez, tehát az önállósodás, az epizodikusság és az ismétlődés végül 
is a korábbiakhoz hasonló befogadói érzetet kelt, a változatlanságot, az ál-
landóságot, amely ráadásul ebben az elemben feszültséget is hordoz a zsúfolt 
eseményesség felszíne és a koherens, nagyívú történet hiánya között. 

Az eddigieket összefoglalva elmondható, hogy a kezdő és záró keretek, 
illetve előreutalások közé ékelt történetekre a különböző mértékű alakítat-
lanság lesz a jellemző (ez persze szándékos és művészi alakítatlanság). Ezt 
erősíti nemcsak az énforma és nézőpontja, hanem az elbeszélői szituáció, a 
bevezető előreutalás-rendszer, mely mintegy a történet irányultságát redu-
kálja, valamint alátámasztják az előbbiekben érintett sajátos cselekmény, 
időbeliség és jellemrajz vonások is. Úgy gondolom, Tersánszky ezekkel a jel-
legzetességekkel az alakított irodalom és az alakítatlan élet közti feszült-
séget, illetve távolságot próbálja csökkenteni. Beékelt történeteinek való-
szerűségét, az élettel való distancializálatlanságát kívánta növelni azzal, 
hogy e történeteket többé-kevésbé nem a valóság utánzataként tálalta, hanem 
úgy igyekezett beállítani őket, mint amelyek maguk az amorf, alakítatlan va-
lóság. Amely valóságban a moralizáló Tersánszky mindig felmutat ugyan cent-
rális pontokat, a történetek azonban önmagukban másról is beszélnek: önma-
gukért szólnak, didaktikus tanulságok nélkül. Tersánszkyt alighanem végül is 
ez érdekelte igazán, hiszen természetelvű világképéhez kétségtelenül ez állt 
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legközelebb: a természettel, a világgal való distancia, idegenség nélküli 
összeolvadás, azonosság. Ezen a ponton látom tehát azt, hogy Tersánszky a 
realista stílusú elbeszélő tradíciókat a történetformálásban átalakítja, s 
eltér a XX. századi magyar epika hasonló típusú más példáitól is. Más kér-
dés, hogy mivel Tersánszky ugyanakkor azért meglehetősen ösztönösen jut el 
idáig, tehát nem tudatos poétikai megfontolások alapján, így ezt az amorf 
valóságat, illetve alakitatlanságot, zavarosságot, amit végül is az élet je-
lent, teljesen önmagában szinte soha nem meri felmutatni. Mintha nem hinne 
eléggé abban, hogy az így felfogott történetek irodalomként, műalkotásként 
is funkcionálhatnak. A teljesen epizodikus, összefüggő történet nélküli Mike  
Pál emlékei végére ezért illeszti a befejező előreutalást, amivel a nyitott 
szerkezetet lekerekíti, zárttá teszi, s egyúttal valamiféle erkölcsi tanul-
ság-motívumot is belesző. Mint jóval korábban utaltam rá, ez majd mindegyik 
regényében előfordul. Sok más egyéb mellett művei tradicionális jellegét fo-
kozza ezzel, s mindjárt olyan ellentmondásba is keveredik ezen keresztül, 
melyet legjobb műveiben sem tud feloldani. Hiszen az élet — amit a beékelt 
történet jelez — lazán összefüggő, szervező középpont, és ebben a vonatko-
zásban értelem nélküli áradásába csak kívülről bevitt szempontok szerint tud 
biztos fogódzókat állítani. Ezek az erkölcsi szempontok azután poétikai ér-
telemben is igazából epikus művein kívül maradnak. Mert nem biztos, hogy 
ilyen formában egyáltalán szükség van rájuk. 
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K E L E V É Z Á G N E S 

LÁZONGÁSTÓL A TISZTELGŐ FŐHAJTÁSIG 

Babits és Radnóti kapcsolata* 

Babits a betegágyon. — Mindig igyekszem gyorsan átlapozni, ha olvasás 
közben szemem elé kerül az utolsó hónapokban készült fényképek valamelyike. 
Még a papírról rám néző arc is megráz és felkavar. És mindig, önkéntelenül 
ez a mondat jut eszembe: Csak csont és bőr és fájdalom. Ha Radnóti születésé-
nek 80. évfordulóján a két költő kapcsolatának történetéről szólunk, ezzel a 
búcsúverssel kell kezdenünk és ezzel kell majd befejeznünk is. Ha tehát most 
a téma jellegéből adódóan a tények aprólékos feltárására, ellentétek bonco-
lására vállalkozunk, világosan kell látnunk, hogy az eleinte kanyargós, buk-
tatókkal teli út a végén ehhez a főhajtáshoz vezet, melyben Babits időtlenné 
stilizált költő-alakja a humánus magatartás erkölcsi mértékévé magasodik. 

Nagysága példa. És magasság. 
És szédület. Szívet dobogtató. 

Ki nézi most tollat fogó kezünket,... 
ki lesz az élő Mérték most nekünk? 

Babits és Radnóti kapcsolatának írásbeli dokumentumait, melyek nagyrészt 
a Széchényi Könyvtár Babits-archívumában találhatók, Gál István és Melczer 
Tibor tette közzé.1 E levelek, Radnóti naplója és a kortársak visszaemléke-
zésének segítségével követhető nyomon a két költő kapcsolatának alakulása. 

A harmincas évek elején induló költő-nemzedéket — melybe Radnóti is be-
letartozott — a Nyugat harmadik generációjának szokás hívni. Az elnevezést 
maga Babits adja 1934 szeptemberében, mikor Könyvről könyvre rovatában a 
Legújabb magyar versekről ír: "Jelentős tanulságot tesznek a legifjabb ma-
gyar költőnemzedék versei, melyekből egy nagy antológiát most bocsátott köz-
re a Vajda János Társaság. Bizony ez már a harmadik generáció a Nyugattól 

^Elhangzott a Petőfi Irodalmi Múzeum Radnóti-emlékülésén. 
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kezdve: unokáink. ... E nemzedék rutinos és változatos hangú. Irányait az 
előtte járók indításai szabják meg. Általában túl vannak már a szabad ver-
sen: a fejlődés azon már előttük túljutott. De néha visszatérnek hozzá, mint 
ahogy visszatérnek olykor a szonetthez és a l'art pour l'art-hoz is. Mindent 

2 
megpróbálnak, amit már előttük is megpróbált valaki, Ady óta." E sokfelől 
érkező, s végül a Nyugatnál helyet találó nemzedék — beérkezésének idején, 
a harmincas évek közepén — Halász Gábortól kezdve Németh Andoron keresztül 
Kassák Lajosig a következő, szinte vádként hangzó jellemzést kapta: ez a 
nemzedék a hagyományokat lényegi újítás nélkül folytatja, nem eléggé lázadó, 
kísérletező, romboló — nem eléggé "fiatal". Pedig e generáció nagy részénél 
is a fiatalkori útkeresés — poétikai és eszmei szempontból egyaránt — az 
első, a nagy generáció elleni lázadással, s a hozzá való felemás kötődéssel 
kezdődött.3 

4 
Zelk Zoltán ír e folyamatról a Vallomások a Nyugatról című kötetben. 

Tanulmányának címe: Sziget és őrtorony, e két szóval jellemzi, hogy mivé 
vált számára a Nyugat az utolsó évtized folyamán: egyszerre volt menedék és 
példaadó mérték. Első útja a folyóirathoz még Osvát szerkesztésének idején 
vezet. "Kassák fölfedezettje, híve és rajongója voltam, ezért egy kicsit hi-
tehagyottnak, árulónak éreztem magam, amikor a Nyugat Ilka utcai szerkesztő-
ségébe bekopogtam. /.../ Nyugat komplexusa volt akkor Magyarországon minden 
írónak, annak is aki támadta, de akit mégis sűrűn közölt, s annak is aki 
dicsérte, de akit sohase közölt. Csak Osvát idejében volt így? Babits idejé-
ben is így volt." 

Vas István is, mint Zelk, Kassák avantgárd műhelyéből indult, s a húszas 
évek végén, a harmincas évek elején б is fenntartásokkal közeledett a folyó-
irathoz — s ami ezzel egyet jelentett: Babitshoz is. "A Nyugatnak elég 
rossz sajtója volt a baloldal legkülönbözőbb vidékein — a »sajtóba« a nem 
olvasható, de tapasztalható, általános légkört is beleértve. /.../ Osvát ha-
lála után a bírálat, a gúny egyre inkább Babitsra összpontosult, aki attól 
fogva egyet jelentett a Nyugattal — egyébként már korábban is kihívta maga 
ellen a támadásokat." "Ennek a sajtónak és légkörnek a hatásától — folytat-
ja emlékezését Vas István — akkor sem tudtam teljesen szabadulni, amikor 
már kezdtem függetlenebből gondolkodni."3 

A húszas, harmincas évek fordulóján elmérgesedett vitáktól volt szennye-
zett a levegő. A Nyugatot — és Babitsot — támadták jobbról és balról. Igno-
tus nevének levétele után a polgári radikális körök is ellene fordultak. A 
fiatalok nemzedéki alapon szerveződtek, s tagadták meg az előttük járókat. 
Kialakulóban volt a népi—urbánus ellentét. Az állandó változásban lévő iro-
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dalmi életben a nézetellentéteket személyes indulatok sarkították, sőt tor-
zították el. A kritika kilőtt nyilai szinte mindig szövődményt és gyulladást 
okozó méregbe voltak mártva. Olaj volt a tűzre a húszas évek végén meginduló 
Baumgarten kuratórium, melynek döntéseiért Babits szinte költői hitelével 
felelt. 

Radnótit ekkor a Kortárs című lap állandó munkatársai közt találjuk. A 
folyóirat 1929 novemberétől 1931 januárjáig jelent meg, s szinte valamennyi 
számában baloldalról induló, nemzedéki elven szerveződő heves rohamokat in-
dított a Nyugat ellen. "Egy generáció keserű szkepticizmusa tartja megméte-
lyezve napjaink levegőjét, annak a generációnak az előítélettel telt kiáb-
rándultsága, amelyet a világháború túlsegített mindenen. Mindenen, ami embe-
ri, mindenen, ami magasabb." — így kezdődik az első szám programadó szer-
kesztőségi cikke, s a második szám támadó hangvétele csak erősödik. A Nyugat 
élén lezajlott szerkesztőségváltást A "Nyugat" fejfájára című elparentáló 
vezércikkel kommentálja a lap. Irodalmi nyugdíjak és rokkantsegélyek címen 
olvasunk a Baumgarten díjkiosztásról (többek közt Juhász Gyula díját kifogá-
solják), s az 1930 januárjában kibontakozó Nyugat—Ignotus vitát — termé-
szetesen az utóbbi mellett foglalva állást — a folyóirat pusztán "tisztes 
aggastyánok békaegérharcaként" értékeli. Itt jelenik meg József Attila Egy 
költőre című Babits-ellenes pamflet-verse is. 

Ehhez a kritikai hangvételhez Radnóti is csatlakozik, ha nem is olyan 
szélsőséges formában, mint azt a glosszák nagy része teszi. 1930 októberében 
Kállay Miklós: A legújabb líra a világirodalomban című könyvét ismerteti. A 
szerző szemére veti, hogy mellőzi a fiatal magyar költőket, lebecsüli Kassá-
kot, megfelejtkezik Füst Milánról, s hozzáfűzi: "ahol az új magyar líra fej-
lődéséről írnak, ott Babitsot vagy Szép Ernőt nyugodtan, de Füst Milánt sem-
miféle körülmények között elhallgatni nem lehet".^ Baróti Dezső Kortárs út-
levelére című könyvében feleleveníti Babits és Radnóti — valószínű — első 
találkozását, amely ennek a lázadó, ellentmondó korszaknak a jegyében zaj-
lott le. "Egyszer elmondta nekem, hogy 1929 vagy 30 körül verseket vitt a 
Nyugatnak. Babits válasza az volt, hogy nem közli, mert modorosak. »Mire én 
hozzávágtam, mondta, a Merceria még modorosabb!& Nagyon büszke volt erre a 
visszavágásra, többször is elmesélte barátainak." 

1930-ban jelenik meg Radnóti első kötete, a Pogány köszöntő, melyet Bá-g lint György üdvözöl a Nyugatban: "igen tehetséges lírikus" — állapítja meg g 
róla. A következő nyáron már együtt küldenek lapot Babitsnak a Tátrából. 

Radnóti, második kötete, az Újmódi pásztorok éneke megjelenése előtt — 
valószínű 31 tavaszán — verseket adott le a Nyugatnak. Ha a költemények nem 
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is, de Kardos László tollából dicsérő kritika jelenik meg a kötetről a fo-
lyóirat hasábjain.10 Radnóti Babitshoz írt első levele e versek visszaküldé-
séről ad hírt. 

Szeged, 1931. X. 27. 
Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram; 

Ön legutóbbi kézirataimat visszaküldte, hogy időközben megjelentek, és 
kért, hogy újakat küldjek. 

Leveléhez Radnóti újabb tíz verset mellékel és egy kérést: "Olvasom a 
Nyugatban, hogy Szerkesztő Uram fiatal lírikusokból antológiát állít össze. 
/.../ Nagyon kérem, /.../ hogyha személyemről az antológiával kapcsolatban 
szó lehet, ne feledkezzék meg rólam."11 A kérésnek nincs eredménye: a folyó-
iratban sem jelenik meg, s az antológiába sem kerül bele. (A kötet inkább a 
második generáció költőit mutatta be.) Az áttörés nem sikerült. 

A következő két levél a Nyugatban való első publikálás dokumentuma. Rad-
nóti 1932. november 17-én Szegedről kéri, hogy a Lábadozó szél megjelenése 
előtt hozzon le Babits verset tőle a Nyugatban. "Ön meg is ígérte, mikor 
utoljára otthon járam" — hivatkozik személyes találkozásukra. Babits telje-
síti kérését, december l-jén, a következő számban olvasható az Estefelé cí-
mű vers, és december 2-án Radnóti már küldi is a gyors köszönetet.1"" 

Az öröm nem tartott sokáig. Babits az új népiesség térhódításának bírá-
latában, 1933. február 16-án Radnóti kötetét — Sértő Kálmánéval együtt — 
éles hangon bírálja: Radnóti Miklós, "akinek új könyve paplanomon hever, s 
akinek modern szabadvers-uniformisa alatt halkabb líra gyenge szíve dobog: 
ilyen virágénekeket dalol: 

Minden alszik itt, két virág is szotyogva 
egymásra hajlik... 
s rotyogva nő... 

Ahol a virágok is szotyognak és rotyognak, ott nem csoda, ha a napfény 
»hasra fekszik utakon, és nagyokat mélázva vakarja farát^. Ebben a költé-
szetben a Kraftausdruckok pótolják az erőt, a pongyolaság a spontánságot, 
paraszti születés a hivatottságot s a fenegyerekség a tehetséget." Később 
hozzáteszi: "ez nem akart a két könyv kritikája lenni. Mint ilyen, kissé 
egyoldalú volna, s nem egészen igazságos. ... A hibákról akartam beszélni; 
a tehetség csak belépőjegyül szolgált e rovatba."1' Az enyhénél is kevesebb 
vigasz az érzékeny, fiatal költő számára. Radnótinak rosszul esett, bántotta 
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a "sértő" kritika. Barőti Dezső Babits szigorú hangját korábbi, személyes 
konfliktusukra is visszavezeti. De ha a későbbi versek nagyságától elvonat-
koztatva, elfogulatlan szemmel olvassuk Radnóti korai verseit, a népies ele-
mek túlzott modorossága szembeötlő. A kortársak közül Komlós Aladár és a ké-
sőbbi jóbarát, Vas István visszaemlékezése is Babits ítéletét támasztja 
alá."^ "Ezt a kritikát ma Babits melléfogásai közt tartjuk nyilván — írja 
Vas István. — Annak idején Radnóti néhány jóbarátjától — és Schöpflin Ala-
dártól — eltekintve mindnyájan osztottuk a véleményét." 

Térjünk vissza Baróti Dezső, a közeli szegedi jóbarát visszaemlékezésé-
hez. "A kritika felbőszítette Miklóst, s dühében két — máig kéziratban ma-
radt — gúnyverset írt Babitsról." A két vers közül csak az Ajánlást ismer-
jük, melyet Melczer Tibor tett közzé.^ 

Bántott az agg koszorús; fűzött 
hagymából legyen koszorúja! 

A Lábadozó szél azonban dicséretet is kapott. A Babitscsal perben-harag-
ban álló Ignotus azonnal védelmébe vette Radnótit a Magyar Hírlap hasábjain. 
Sőt maga Babits is, mint a kritikai rovat szerkesztője, ellensúlyozta írásá-
nak bíráló hangját. Hamarosan közölte Bálint György ellenkező tartalmú elem-
zését: "Szeretem Radnóti Miklós verseit, a természeti elemek, a virágok, az 
állatok, a hegyek, a szél rendszerint emberi hangulatok, érzések és — igen 
gyakran — szociális események szimbólumai.""^ 

Radnóti további verskötetei és prózai írása, az Ikrek hava rendre pozi-
tív kritikát fog kapni a Nyugat hasábjain. Később cikkeivel, verseivel egyre 
gyakoribb munkatárs lesz б maga is. 34-ben kettő, 35-ben hat, 36-ban hét 
verse jelenik meg, s ettől kezdve nincs hónap, hogy valamilyen írásával ne 
szerepelne a Nyugatban. "Radnóti mindenesetre még egy ideig őrzött némi tar-
tózkodást, sőt fenntartást Babitscsal szemben" — idézi fel Vas István a 
Mért vijjog a saskeselyű"^ című esszéregényében. Ezt az indulatot dokumen-
tálja Radnóti naplójának 1934. augusztus 31-i bejegyzése is, melyben Babits-
nak a harmadik nemzedékről írott, fentebb már említett cikkén háborodik föl 
a költő. Ugyanis az "agg koszorús" — ismétli újra — csak Vas és Weöres ne-
vét említi külön, Radnóti versei fölött említés nélkül siklik á t . ^ 

Ekkortájt, 1934—35 körül zajlott le az a látogatás, amelyet Vas és Rad-
nóti közösen tett Babitsnál, s amelynek kapcsán Vas István társa "tartózko-
dásáról" és "fenntartásáról" beszél. Érdemes hosszabban idézni a beszélge-
tést, mely Babits dolgozószobájában zajlott: kulcsjelenet a nemzedéki köze-
ledés szempontjából. Vas látogatásuk előtt fejezte be a Halálfiai olvasását, 
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s a regény társadalmi és művészi ellentmondásokra ingerelte őt. "Őszinte vé-
leményemet ki mással akartam volna közölni, mint magával a szerzőjével? Meg-
szólaltam hát mindenre elszántan: 

— Most olvastam a Halálfiait. 
— Hogy tetszett? — kérdezte Babits és felém fordította sápadt, nyugta-

lan arcát, amelyre kiült a szorongás. /.../ Megdöbbentem ettől az aránytalan 
várakozástól. /.../ Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor nemcsak hogy 
végleg feladtam minden fenntartásomat, kritikámat vele szemben, hanem amikor 
a tanítványi tisztelethez fiúi szeretet járult. /.../ 

— Gyönyörű — feleltem hát lemondóan." 
"Radnóti arcán megjelent a megvetés e hízelgés hallatára — nem is igen 

vélhette másnak, annál kevésbé, mert ekkor még nem közeledtünk egymás felé 
egy lépéssel sem. Később, már barátságunk idején, б is visszaemlékezett er-
re a pillanatra, és be is vallotta, hogy meg volt rólam a véleménye, de mire 
idáig eljutottunk, ő is eljutott már a szeretetnek és a féltésnek ugyanarra 
a fokára."18 

A harmadik generáció tagjai — köztük Radnóti is — megtalálják helyüket 
a Nyugat-asztal körül. Ki közeledett kihez? Babits azért fogadta el Radnótit, 
mert levetkőzte az általa kifogásolt modorosságot? Radnóti talán Babits ha-
tására hagyta el csupán a Kraftausdruckokat, s lépett a klasszicizálás irá-
nyába? Nem jó a kérdésfeltevés. A történelem fenyegető alakulása helyezte 
más távlatba a költészet és irodalompolitika kérdéseit. Hitler hatalomra ke-
rülése után egyre nő a Nyugat jelentősége. A humanista kultúra megőrzésének, 
a szellemi ellenállás, az erkölcsi felelősségvállalás hirdetésének egyik 
legfontosabb bázisa, szervezője, letéteményese lesz. Sziget és őrtorony. 
Másrészről egyre erőteljesebben hat a költészetben a klasszicitásra való tö-
rekvés, a hagyományok erejét mintegy védőpajzsul használva, s a tradíció 
nyújtotta segítséggel szélesebb néptömeghez szólva a nemzedéki összefogás 

19 
létkérdéssé válik. 

Radnóti is egyre szorosabb szálakkal kötődik a Nyugathoz — és Babits-
20 

hoz. 1936-ban — Sik Sándor közbenjárására — Baumgarten-jutalmat kap. Ál-
landó tagja lesz a Nyugat-asztalnak, gyakran felbukkanó vendég Babits laká-
sán és az esztergomi házban, s 38-ban már tegeződő hangnemben váltanak le-

: + 21 velet. 
1941. augusztus 6-án, a Babits temetése előtti napon Radnóti bejegyzi 

naplójába: véletlenül /?/ kezébe került egy 1934-es feljegyzése, melyben lá-
zadó magatartását fogalmazta meg. "Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma ... 
szintén történelem már. Egy nemzedék élcsapata... Ez a nemzedék egyedül vív-
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ja harcát, nyakán egy közeli, de mégis más, gyökeresen más nemzedékkel." 
"Most idegesen és kicsit döbbenten olvasom. Hét éve írtam, idegennek érzem 

22 
a hangot, a stilizálást." 

A nemzedéki kérdéshez, a hagyományokhoz való új viszonyát már 1937-ben 
Az új könyvek könyvébe írt cikkében világosan megfogalmazza. "A nemzedékek 
annyiban különböznek egymástól, amennyiben a hagyományból mást és mást vá-
lasztanak ki és vállalnak, s hogy a fiatalabb nemzedék hagyományához hozzá-
tartozik már a megelőző nemzedék is. ... Az első nemzedék hagyomány volta 
nem zárja ki azt, hogy egyes tagjainak problematikáját és kísérleteit ne 
érezzem esetleg jobban hozzám tartozónak, mint szorosan vett kortársaim tö-

23 
rekvéseit." E gondolatok jegyében született Babits Mihály: Ujabb versek 
címmel írt tanulmánya, mely az életmű sorozat első kötetének, az összegyűj-
tött verseknek megjelenése alkalmából készült. A tiszteletteljes lelkesült-
ség hangján szóló írás Babits költészetét mint eleven és meghatározó jellegű 
örökséget mutatja be. "Mennyire része életünknek ez a mű! Egyik barátom egy 
régi éjszakán életét és fejlődésének történetét mesélte el úgy, hogy Babits-

2A 
verseket mondott el egymás után nekem. 

A hagyatékban található a bírálat nyomdai levonata, melynek hátára a 
költő odajegyezte: Nyugat. A cikk Radnóti életében nem jelent meg. Vajon mi-
ért? Okára nem bukkantam sehol. Valószínű, egyszerű szerkesztői, technikai 
magyarázata van az esetnek. 1937 októberében Szerb Antal, novemberében Cs. 
Szabó kritikája jelent meg a Nyugatban az Összegyűjtött Versekről. (Mindkét 
számban megtalálható Radnóti egy-egy írása.) Talán Gellért Oszkár döntött 
úgy, hogy egy harmadik cikket nem közöl ugyanarról a Babits-kötetről. 

A Duriakorzó kávéházban hétfőnként volt a Nyugat-asztal napja. A szerkesz-
tőségi ülések e helye baráti beszélgetések, irodalmi, politikai viták szín-
terévé vált. A háború kitörésekor, az újabb és újabb hadüzenetek, lerohaná-
sok napjain gyűlnek össze a legtöbben az asztal körül: híreket és véleménye-
ket cserélni. A napló tanúsága szerint Radnóti nemcsak rendszeres látogatója 
az asztalnak, e szellemi közeg ennél többet jelent számára: állandó menedék, 
életben tartó közösség. Babits egyre ritkábban jelenik meg társaságukban, 
hiszen egyre súlyosabb beteg; szelleme, magatartása és egyénisége azonban 
meghatározó. Radnóti feszülten figyeli és jegyzi fel Babits állásfoglalása-
it, mondatait, sőt mozdulatait. "Remek" — írja Babits 1939. szeptember 1-
jén (Hitler ezen a napon rohanja le Lengyelországot) megjelenő tanulmányá-
ról, melyben "pajzzsal és dárdával" száll szellemi harcba Németh László Ki-

25 sebbségben című könyvének gondolataival. 
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1940. február 19. A következő bejegyzést találjuk a Naplóban. "Délután a 
Nyugat-összejövetelen a füzetes regényekről, a detektívregényekről beszélge-
tünk. Babits megjegyzi mellettem halkan: Addig azért nem halok meg, amíg nem 
írtam egy jó detektívregényt. Elgondolkoztat ez az ambíció. A múltkoriban 
nem volt igazam egy vitában. Még sincs méltatlan feladat, csak méltatlan 
toll van."26 

1941. június 14. Három héttel Babits halála előtt Radnóti harmadmagával 
— Vas Istvánnal és Ortutay Gyulával — meglátogatja Esztergomban Babitsot. 
A megrázó találkozásról leírt mondatok mögött már felsejlenek a búcsúvers 
sorai. "Mihály az oldalsó szobában fekszik, fájdalmasan sovány és barna. ... 
Gyomrán táplálják, beszélni nem tud és még új fájdalmai is vannak." "Irtó-

+ .,27 zatos. 
1941. augusztus 5. Babits halálakor Radnóti számvetést készít: "Tegnap 

éjjel meghalt Babits. ... Nagyon magánosnak érzem magam. Nem voltam »bizal-
mas barátja«, de a tudat, hogy él ... ki védi most már azt (milyen nehéz 
meghatározni, hogy mit!), azt, amit védeni kell. Kinek a tekintetét érezzük 
író jobb kezünkön? Egyetértve vele és ellentmondva Neki, б volt mindig a 

2B 
mérték és a példa." Ezek a mondatok szinte szó szerint, ugyanígy kerülnek 
a Csak csont és bőr és fájdalom sorai közé. 

Babits halálát követően betiltják a Nyugatot. "Újra temetünk" — írja 
29 

Radnóti. De ha a folyóirat hasábjain már nem lehet, a Babits Emlékkönyvben 
gyűlnek össze a költőt búcsúztatni társai, barátai, tisztelgő vitapartnerei. 
A kötet létrejötte a szellemi ellenállás szükségességét szimbolizálja. Rad-
nóti verse, mely a Halotti beszédre és az elődök költeményeire, Kosztolányi-
ra, József Attilára, Babitsra rímel, méltán lett a kötet egyik legismertebb 
alkotása. 
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O L A S Z S Á N D O R 

GIDE- ÉS PROUST-INSPIRÁCIÓK NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETMŰVÉBEN 

NÉMETH LÁSZLÓ KÜZDELME A MODERN EPIKÁVAL. A GIDE-ESSZÉ 

A nyugati irodalmak (különösen a francia) epikájának nagy megújulása egy-
beesett Németh László mohó fölfedező szenvedélyével, megismertetői szándéká-
val, valamint a maga regényszemléletének kialakulásával. Szinte minden fon-
tos gondolatrendszerrel találkozott, de azokat nem kritikátlanul asszimilál-
ta, s teljes mértékben egyikkel sem vállalt azonosságot. Olykor az igazi, a 
döntő hatásokról hallgatott vagy csak nagyon keveset írt. Az Emberi színjá-
tékkal kapcsolatban maga az író is Proustot emlegette. Németh regénye azon-
ban ellenáll minden olyan elemzésnek, amely csak az emlékidéző asszociációs 
technikából indul ki. (Ezzel nem akarjuk kisebbíteni az Égető Eszter vagy a 
Gyász valóban Proustra emlékeztető részleteinek fontosságát.) Az Emberi 
színjáték újabb kiadásához írt bevezetőben viszont az író nem titkolja Dosz-
tojevszkij és André Gide ösztönzését. В. Nagy László, aki alapos összegzést 
adott a Készülődés-korszakról, arra a következtetésre jutott, hogy Németh 
Lászlóban a művészt és a gondolkodót Gide szabadította föl.^ Ami viszont a 
legjobban megragadta Gide írásaiban, az Dosztojevszkijhez is kapcsolódik va-
lamilyen módon. Természetesen a nagy orosz alkotó nemcsak közvetítéssel ju-
tott el Némethhez, de az ő Dosztojevszkij-képének formálódásában meghatározó 

2 
lehetett a francia író könyve. Ezt a kettős hatáskomplexumot nem tarhatjuk 
föl kizárólag a kapcsolat tényeinek, adatainak fölsorakoztatásával, nem elé-
gedhetünk meg a puszta összehasonlítással. Szembesítő vizsgálatra, tipoló-
giára van szükség. Mi az egymáshoz hasonló és mi az eltérő? Kongruenciák és 
inkongruenciák bonyolult szövevénye igazolja, hogy szuverén alkotói szemé-
lyiségek és gondolkodók esetében a "hatás" földolgozását sok más (külső és 
belső) kényszer, törvény determinálja. Épp ezért helyesebb ösztönzésről, 
inspirációról beszélnünk. "Nem azért kell megint — írja Lackó Miklós — 
hatásról beszélni, mintha a hatásvizsgálat — tegyük hozzá: régen elavult — 
módszerével megragadhatónak tartanánk egy egyéniség, egy szellemi jelenség 
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lényegét. A gondolati hatásokat Németh esetében, s főleg ebben a korszaká-
ban, teljesen konkrétan és szó szerint kell érteni. Az б eredetisége egy sa-
játos szellemi magatartásban, s általában nem új gondolatok felfedezésében 
állt, szellemi vonzalmaihoz szabadon vette át mások gondolatait."3 

Dosztojevszkijről szintén keveset írt Németh László. Elszórt megjegyzé-
seken kívül pusztán a kései, 1968—69-es olvasónapló említhető.4 (A terve-
zett Dosztojevszkij-könyv nem készült el.) A vissza-visszatérő Dosztojevsz-
kij-utalások azonban rendkívül árulkodók. Pap Károly elbeszéléseinek alak-
jaiban például Miskin hercegeket és Aljosákat fedez föl, s a társadalmi és 
a társadalmon túli vallásosság nagy dilemmájában a maga — igazán csak év-
tizedekkel később kifejtett — elméletére ismer.3 Ha Babits verseit olvassa, 
a Dosztojevszkij—Gide-párhuzam jut eszébe, s éppen a regényhősök alkati el-
lentmondásossága okán: "Van valami a Babits-lírában a Dosztojevszkij-hősök 
kételemű összeforrtságából. Ahogy azoknak a tudatára a tudatalatti, úgy in-
dázik a Babits-lírát létrehívó szándékokra az erősebb és izgatóbb szándékta-
lan. A Dosztojevszkij-hősök Istenhez rántják magukat és végzetükbe hullanak: 
így húzódik el és hajol vissza a Babits-líra delejes pólusától." Ezek nem 
freudi és gide-i "elnyomásjelenségek": "Az én eszme-szólamának és a szerve-
zet kaotikus dallamának az egymásba csapása ez." Ami Gide és Babits között 
rokonvonás, az Németh szerint a szellem "kétszólamúsága". De míg Gide-nél ez 
tudatos, jól körülhatárolt válság, addig Babitsnál inkább intellektuális 
ügy. "André Gide csinálja és fejleszti válságát, Babits revelálja."6 

Németh úgy látta, a múlt század szociologizáló, tudóskodó írótípusa 
menthetetlenül a múlté. A teljes dokumentáción, a történet logikus elmondá-
sán, az elbeszélő omnipotenciáján alapuló történet, a jellemregény halálra 
ítélt. Németh — Halász Gábor álláspontját ismertetve — találóan jellemzi e 
regénytípust: "a környezet gyúrja a hősöket, jellemük a körülmények öntő-
mintájában alakul ki, a társadalom erői öltenek testet bennük; a regénynek 
még a pszichológiája is szociológiai." Az új regény nem függ így a szocio-
lógiától, az alakok nem társadalmi erők perszonifikációi, s a regény .világa 
nem másolat, hanem autonóm világ, melyhez fokozatosan kell hozzászoknunk. De 
"nem azért, hogy az életre ráismerjünk, hanem hogy egy ismeretlen életben 
otthonossá váljunk". Halász Gáborhoz hasonlóan úgy véli, hogy a regény bom-
lik, de nem felbomlik, a műfaj játékosabb, ironikusabb. "Ami Proustnál, 
Joyce-nál, Gide-nél, Woolfnál a tizenkilencedik század felől nézve bomlás: 
voltaképp a regényforma fölényesebb, ötletesebb kezelése."3 De az új, a kö-
tetlenebb regény melletti hűségnyilatkozatokon kívül az esszékben gyakran 
kétkedő megállapításokkal, sőt, elhatároló kijelentésekkel találkozunk. Az 
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Új enciklopédiában (1931) az újabb írók és a kor világnézetének különbségére 
mutat rá. Az, hogy az álarc fontosabb az arcnál, s az egyéniséget a feltűnő 
szerepek keresése emészti föl, beállításában a századelőre általában jellem-
ző. (A "relativizmus farsangját" látja a Nyugat első nemzedékében, s emiatt 
állítja szembe a másodikat az elsővei.) "Az iskola — írja — nemhogy táp-
lálná, megtöri az ifjúban a szellemi érdeklődést, s az irodalom, ahelyett, 
hogy irányítaná, megzavarja. Az az interregnum-irodalom, melyben az író lét-

G 
joga az, hogy ellentmond mindenkinek, nem nevel, hanem szédít, kótyagosít." 
Joyce Ulyssesének értelmezése is tanulságos ebből a szempontból. Németh rop-
pant beleérző-megértő képességét játssza ki az átlagolvasó fölháborodásával 
szemben. Az utóbbi föltehetőleg a "bomlás végtermékét", az irodalom "hulla-
jelenségét" látja a "hétszáz oldalas vicc"-ben. Ő viszont készséggel elisme-
ri, hogy a regénymonstrum korántsem olyan "zűrzavaros" alkotás, amilyennek a 
részletek mutatják. Aki fölfedezi a nyelvhasználat "új, vakmerő módjait", 
rájön az író "trükkjeire", az nem "egy őrült modoros firkáját" látja többé. 
Az ellentétes ítéletek szimultanizmusa pontosan érzékelteti Németh vívódását. 
Minden elképzelhető erényt fölmutat, de túlmagasztalni sem akar, fenntartá-
sait is megfogalmazza. Minden nagy író "intőoszlop": figyelmeztet, hogy mer-
re ne menjenek. Ez Joyce-га különösen érvényes, a példa tehát követhetetlen. 
Ám a Joyce-esszé egyik legfontosabb megfigyelése éppen Németh alapélményére 
visszhangzik. A Stephen Dedalus—Leopold Bloom-párhuzamról van szó. A magát 
görcsösen tartó Stephen alakjától elválaszthatatlan a "mai világnézet-omlás". 
"Komor, belülről megkötött, alapjában vallásos természet, de a világgal 
szemben csupa megvetés, hősi hitetlenség, szikrázó gúny. Ö a heroikusan meg-
kötött és heroikusan fölszabadult emberiség, akinek a hagyomány vérébe ége-

9 
tett kín s a lázadás gyökérszaggatás." Itt jegyezzük meg, hogy a 20. száza-
di regény hagyományokhoz kötődő vonulatában is megjelennek hasonló figurák. 
Thomas Mann "tartásos" hősére, Thomas Buddenbrookra gondoljunk. A személyi-
séget démonikus hajlamaival szemben csak nagy-nagy önfegyelem árán mentik ők 
a széthullástól. 

A modern regény személyiségképének változását Németh jó néhány alkalom-
mal regisztrálja. A Joyce-esszében "tétova ötleteik gőzkörében imbolygó ala-
kokat" emleget. A regényhős tehát nem egyértelmű, tetteiben ezernyi rejté-
lyes mozzanat lehet. A 19. századi regény lineáris-kauzális cselekménybo-
nyolításával szemben "a kor ideges összevissza villózására" figyelhetünk. 
Huxley-kritikájában a Pont és ellenpont szerzőjének módszerét így jellemzi: 
"ott szakítja el a filmet, ahol jólesik, ott kezd magyarázkodni, ahol valami 
érdekes jut eszébe. Gyakran él szimultán fogásokkal, de vigyáz, hogy ebben 
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se legyen következetes."10 Az újdonságokban viszont sokszor "szándékos zi-
láltságot" lát csupán, s nem kevés iróniával állapítja meg, hogy az új re-
gényírás jó néhány technikai megoldása egyáltalán nem új. Virginia Woolf mű-
vében (Mrs. Dalloway) így bukkan rá a régi jó szimultanizmusra, belső mono-
lógra, és a "dominódöntő"-ben sem talál sok eredetiséget. (Az író spirálisok-
ban, dominólapokhoz hasonlóan állítja föl alakjait, s az első eldöntése után 
a mozgás végigfut a spirálon.) "Azonban az elbeszélés felületen terjedésének 
ez a módszere, amely a szigorú logikai kompozíció ellen akar tüntetni, Gide 
nagy regényében, Huxleynál, Joyce-nál is megtalálható."11 (Gide Pénzhamisí-
tók jában, de A Vatikán titkában is valóban jellemző ez a konstrukció.) A 
romboló tendenciák mellett formateremtők is vannak. Ami a "szörnyetegeknél", 
Proustnál és Зоусе-nál a regényformát bontja, az másoknál, s éppen Woolfnál 
nemes ízlésben olvad föl. 

Woolf másik regényében, az Orlandóban Németh az újfajta időkezelésre 
csodálkozik rá. A "finom perspektíva játékot" az egyén lassú és a történelem 
gyorsabb forgása között üvegházi kísérletnek nevezi ugyan, de értelmét, hasz-

12 13 nat nem kérdőjelezi meg. Sokat emlegetett Proust-tanulmánya is a múlt, 
az emlék felidézésének, ábrázolhatóságának módszerét jellemzi. Németh talá-
lóan "lélek-geológiának" nevezi a történetet és a regényhőst meghatározó, 
többszörösen rétegzett elöidőt. Ez azonban nem valami avult lélektani natu-
ralizmus: "Nem szolgája a meglesett erőknek, hanem mestere. Az emlékezés 
gondos lélektana ebben a műben egy agyafúrt esztétikus elágazó terveinek a 
szolgálatában áll." Másik fontos megfigyelése Némethnek a kétféle emlékezés-
hez kapcsolódik. Az értelemnek és az érzelemnek az emlékezete, az emlékezés-
nek egy felületesebb és mélyebb fajtája különül el Proust regényében. Az 
"akaratlagos emlékezetüket erőltető memoárírók" a külső időnek, a világnak 
ezernyi képét idézik föl, Proust csupán néhány "ős-emléktömb"-ból építkezik. 
Ehhez társul a prousti személyiségnek az a sajátossága, melyet Németh "az 
alakok szimbolikus felnövesztésének" nevez. Nem kétséges, hogy a maga antro-
pológiai fogantatású szemléletét vetíti rá Az eltűnt idő nyomában hőseire. 
Azok is archetípusok lesznek, a kollektív tudatalatti szférájának általáno-
sítható jelképei. Aki oly szívesen nevezte alakjait például "archaikus is-
tennő-torzónak", örömmel fedezi föl a rokonságot Proust törekvésével. "Aki 
mint egyén megsanyargatta az írót, mint egy idea megszemélyesítője, örök 
dolgok örömével ajándékozza meg. Ahogy Proust mondja, nála minden alak egy 
istenség visszfénye. /.../ Míg a rossz ábrázolók a típus tulajdonságait 
ajándékozzák az egyénnek, itt az egyéni tulajdonságok rendszeréből emelkedik 
ki az általános."líl 
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Van Németh Proust-sorozatának egy problematikusnak tetsző részlete, mely 
A földszint erkölcse címet kapta. Tolsztoj az általános emberi erkölcsöt je-
lenti, Nietzsche és Gide "az egyéni erkölcs forradalmára". A torony, az eme-
let erkölcse mellett létezik a földszinté, a szuteréné. Az aszkézis, az "em-
berietlen emberség" helyett egy oldottabb magatartást ajánl Proust erkölcs 
nélküli erkölcse is. Lackó Miklós szerint1' Németh még Proustot is moralista 
írónak tartja, "hogy pozitív egyenleget állítson fel Proust és saját mora-
lizmusa között". Azt azonban aligha mondhatjuk, hogy Németh a mű modern szem-
léleti rétegei fölött elsiklik. Lát б diszharmóniát, tépettséget épp eleget 
a sznob Swanntól, a perverz Charlus bárótól Françoise-ig, az intrikus cselé-
dig. Aligha mondhatjuk rájuk — írja Németh — , hogy erényesek. De az amorá-
lisnak mondott Proust az "aszkéta-erkölcstől" szabadulni akaró írót épp egy 
"lazább, ősibb emberiségre" ébreszti. Az én "gőgös hozzáférhetetlenségével" 
szemben Németh valóban egy másfajta nemességet ismer föl. Ezt a harmóniát 
azonban az író nem föltétlenül az ösztönélet zavaraival küszködő hősökre 
erőlteti, hanem Marcel újjászülető, fölszabadult, a másféle emlékezéssel 
gazdagított személyiségére. Nem az erkölcsforradalmár, hanem az anakoréta 
védi Proustot. Aki sokáig az aszkétizmust hitte tökéletességnek, de később 
az "erény bűntudata" élt benne. 

Az eltűnt idő nyomában modern szemléleti rétegei vitathatatlanok ugyan, 
de a Proust-mű nemcsak az újabb irányzatok felől közelíthető meg. A hagyo-
mányos regénystruktúrának nem annyira felbontása ez, mint inkább lezárása, 
megszüntetve megőrzése. Ezt az ambivalenciát érezhette Németh László is, 
amikor például megvédte Proustot az eseménytelenség vádjával szemben. Úgy 
látta, van itt esemény bőven, csak éppen az epizódok nem a megszokott módon 
szerveződnek cselekménnyé. Még Ortega véleményével is szembeszáll: nem igaz, 
hogy a regényfolyam "pulpa váz nélkül". Azt is tudjuk, hogy Proust valóság-
gal fanatikusa volt Balzacnak. Sőt, Baudelaire is (1850-ben!) úgy látta, 
hogy Balzac Comédie humaine-je nem egyszerűen dokumentálás és mechanisztikus 
ábrázolás.1^ Jóllehet Balzacnak a természettudós Linné volt az eszményképe. 
Ám a fotografáló szándék mindenképpen durva leegyszerűsítés, a pontos, rea-
lista leírások, a szigorú szerkesztés mellett ott vannak a fantasztikus és 
mitikus elemek. Némethnek Proust olvasása után a nagy Brehm jut eszébe a 
sok-sok típus alapos természetrajza miatt. De ami a realista íróknál morfo-
lógia, az Proustnál élettan. Ott a kórboncnokok, akiknek "egy ember: figura 
és jellem", emitt a klinikus, "aki bonctanilag nem szemlélhető jelekből az 
egész szervezet életére következtet".1^ Németh a maga enciklopédia-igényé-
hez hasonlót talált a Lackó szerint kissé "ájtatosan olvasott" Proust tota-
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litásában. Úgy véljük, Németh világosan látta Az eltűnt időnek a múlt száza-
di regénytől eltérő idődimenzióban realizálórió teljességét, s amit hagyomá-
nyosnak látott benne, az valóban hagyományos is volt. 

Németh regényszemlélete nem vágja el a modern prózának a múlt századi 
formához vezető szálait. A Proust-mű hagyományos kapcsolódásainak fölfedezé-
se is ezt igazolja. Ugyanakkor a 19. század elbeszélő technikájához ragasz-
kodó korabeli prózai törekvésekben a 20-as, 30-as éveknek címzett korszerű 
üzenetet, a realista regényforma megújulását tartja fontosnak. Az olyan ké-
sei gyümölcsöknek is örülni kell, mint amilyen Roger Martin du Gard regénye, 
A Thibault család. Kortársai közül — mondja Németh — б az egyetlen, akinél 
a regényforma nem csupán ürügy, "a regény önmagáért íródik, s a regénycsiná-

18 
lás, a részlet-alakítás boldogsága az első". Ezzel azután meg is elégszik 
Németh. A forma mélyebb okait nem kutatja, s egészen természetes, hogy Mar-
tin du Gard, aki csaknem utolsóként mer a polgársággal foglalkozni, válto-
zatlanul ragaszkodik a részletes társadalomrajzhoz, az elemző lélektani és 
a folyamatos előadáshoz. Honnan a zárt kompozíció, a részek szigorú belső 
törvényeknek való alárendelése? Pedig itt is fölfigyel egy dosztojevszkiji— 
gide-i problémára. Arra, hogy a két fiúban valójában az apa, Gscar Thibault 
személyiségének két ellentétes része kel életre, a "beilleszkedő és a szö-
kevény", "az értelmes és az érzelmes, az egészséges és a beteg". Antoine, a 
sikeres polgár és Jacques, a lázadó együtt, "egymást fojtogatva" éltek az 
öreg Thibault-bari. Olykor a régi francia lélektani regényben is modern el-
beszélői technikát lát. Például Jean Schlumberger Saint-Saturnin-jében Gide 
módszerét gyanítja. A különbség természetesen nem annyi, hogy Schlumberger 
komoly, Gide-nél viszont érezni "az írás játékát". 

A Freud és a pszichoanalízis című esszében Németh az új formanyelvet ke-
reső epika egyik morális-pszichológiai alapproblémáját jelzi. A hős rádöbben 
arra, hogy nem az, akinek gondolta magát. Kibomlik-e a "mélyebb és elnyomott 
egyéniség", vagy a mélyebb hajlamot örökre eltakarja a fölvett szerep? (Mar-
tin du Gard talán éppen akkor közeledett volna az új regény személyiségképe 
felé, ha az Oscar Thibault-kban ezt a belső szaggatottságot is ábrázolja. 
De úgy tűnik, a klasszikus realizmus eszközeivel képtelen volt ábrázolni a 
bonyolult emberi lélek mélyeinek olykor kiszámíthatatlan erőit. Ez az egyik 
legfontosabb kérdés a 20-as évek végén Németh számára, s a válasz keresésé-
ben az "evangéliumtól megszállt" Dosztojevszkij és Gide lehet segítség. 
("... a freudizmus egy árnyalatnyi hangsúlyváltással keresztény tanná bil-
lenthető, mihelyt a libidó helyett én-ösztönökre rakjuk az ékezetet" — ír-
ja Németh, s ezért nevezi az említetteket a freudizmus művészi rokonainak. ) 
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Gide Goethe-tanulmányában az ragadja meg, hogy lehetséges az "öngyötrő szi-
gor" és a mindent letaroló cinizmus között kiegyenlítődés. Ha francia kor-
társának, aki ifjúkorában — hozzá hasonlóan — "kissé túl szorosra gombolta 
kabátját s túl feszesre erkölcseit", épp Goethe ösztönzésére sikerült fölol-

70 dást találni, akkor talán az б kísérlete is eredményes lehet. 
21 

Az 1928-ban írt Gide-esszé az író egyik legjobb világirodalmi tárgyú 
írása. Első sorától az utolsóig — a fenntartások ellenére is — döntő művé-
szi-emberi inspirációról tanúskodik. A század legnagyobb francia írójának 
nevezi Gide-et. Ge "mint életművész nagy, a szónak abban a nem profán értel-
mében, hogy az életét szimbólummá fokozta. Maga az ember a műalkotás, nem 
élete külsőségeivel, hanem általános jelentőségű belső drámájával." 

Több helyen kifejtette Németh, hogy a 20. századi próza nagyjai nem iga-
zi regényírók, valójában műfaj nélküliek. Különösen érvényes ez André Gide-
re, akinek még híres A pénzhamisítókja sem igazán regény. Igaz, a szavakkal 
játszik itt az író, de a játékhoz Gide segédkezik prózaműfajainak differen-
ciálásával, a récit és a sotie poétikai megkülönböztetésével. A gide-i récit 
"a szó legszorosabb értelmében vett elbeszélés. A hős (L'immoraliste, Sym-
phonie Pastorale) vagy egy megfigyelő (La porte étroite, Isabelle) mondja 
el. Az elbeszélő egyéniségén átszűrt történet, ahol az epika térbeli szög-
letességét az elmondás időbeli folyamatossága tördeli. Föladja a szélessé-
get és megtartja az intenzitást, egyszálú, de az ember-bonyolításáért pszi-
chológiai rétegeződések fokozatos feltárásával pótol" — írja Németh, s egy-

22 
úttal a kisregény műfaját is jellemzi. Gide-nek ezek a müvei egyszerű tör-
téneteket mesélnek el, módszerük a klasszikus lélektani regényé. Kevés (két-
három) szereplő, a külső környezet alig észrevehető rajza, az elbeszélés 
egyvonalúsága figyelhető meg. Az énforma újítást és eltávolodást jelent at-
tól a régi, személytelen, megfigyelő narrátortól, aki mintegy a magasból 
szondázta a hősöket. A cselekmény veszít jelentőségéből, a történés, a fej-
lődés helyett a tudati szférán, az állapotrajzon a hangsúly. Grezsa Ferenc 

23 
ezért látja Németh regényeinek "alapmintáját" a récitben. Gide kisregé-
nyei hagyomány és újítás szempontjából hibrid formák. A külvilág részletező 
ábrázolása helyett a hősül választott személyiség belső világát kapjuk 
ugyan, de a vonalvezetés egyenes, az elrendezés világos. A lélektani vagy 
erkölcsi szféra bármily bonyolult is, részproblémákra bontható, s a logikai 
láncolatban semmiféle rés nem marad. A récit-k súlyos és sűrű világával szem-
ben a sotie frivolsága a maga marionettfiguráival tökéletes kontrasztot te-
remt. A récit "heroikus műfaj", "a gátlásos és mégis lázadó ember tragikus 
harca élete kétféle igénye közt". A sotie bohózat, bolondjáték a szó eredeti 
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jelentésében. "A groteszkké túlzott mozdulatok rendszere, egy szétbontott, 
komikusan túlfeszített és megint összerakott élet. Mint regény- vagy novel-
la-betét minden részlete abszurd lenne, de mint következetesen keresztülvitt 
abszurditás: szépirodalmi burleszk, megáll és sajátos komikai hatást ébreszt." 
A sotie a grimasz, a cinizmus műfaja. De még mielőtt felelősségre vonnánk az 
írót könnyelműsége miatt, az iróniára kell gondolnunk, mely nemcsak poétikai-
retorikai szerkezet, hanem magatartásforma, gondolkodói-alkotói szemlélet-
mód. Az eltérő értékkritériumok nem jutnak nyugvópontra, ütköznek és egymást 
relativizálják. A sotie-k karikatúra-világa a récit-k abszurd antitézise. 
Gide egyébként a Földi táplálékok (Nourritures terrestres) kivételével min-
den könyvét ironikusnak, kritikainak tartotta, ami annyiban igaz, hogy mind-
egyik kisregény valaminek a bírálata, leleplezése. A mennyország kapuja bi-
zonyos misztikus tendenciáé, az Isabelle a romantikus képzeleté, a Pásztor-
ének az önámításé, a Meztelen az individualizmusé. Az irónia azonban ezekben 
a Szerb Antal által "cartesianus"-nak nevezett művekben — a Pásztorének ki-
vételével — nem uralkodó esztétikai minőség, hiányzik belőlük az irónia 
vibráló többértelműsége. A fiatal Németh László Gide művei közül nemcsak a 
regényforma okán érezhette közel a kisregényeket, hanem a magatartás- és 
szemléletmódban is. Jól ismert Németh László dilemmája az Emberi színjáték 
megírása előtt: ironikus legyen, vagy apoteózist írjon? 

Gide azt vallja, hogy legfontosabb az őszinteség, a hűség önmagunkhoz és 
nem ahhoz a képhez, amit fölmutatni és kiteljesíteni akarunk. Gide hőseinek 
ezt az őszinteségvágyát a legintimebb vallomásokból ismerhetjük meg. A gide-i 
pszichológia lényege, hogy az ember mintegy rábízza magát a másikra. A nyil-
vános vallomásnak ezt a már-már morbid megnyilvánulását nevezte Martin du 
Gard "szláv mérgezésnek", s ezt egyértelműen Dosztojevszkij intenzív olvasá-
sával magyarázta. Az élet kétféle igénye közt vergődő hősök sorában az elsők 
egyike a Meztelen Michelje. A vallomásosságot itt úgy biztosítja az író, 
hogy a hős barátja elküldi R. D. elnök úrnak Michel első személyű elbeszélé-
sét. Michel, a fiatal tudós, aki eddig csak romokat és fóliánsokat tanulmá-
nyozott, úgy érzi, a műveltség kezd a terhére lenni: "Új ént! Új ént aka-
rok!" — írja. Az új lény, aki nem ismer tilalmakat, törvényt és tízparan-
csolatot, váratlan fordulattal "tabula rasa"-t csinál. Németh így fogalmaz: 
"Lassú gyógyulása alatt egy különös, elnyomott énjére eszmél." A tudáshalmaz 
bomlani kezd, s Michel fölfedezi az eredetit, "akiről tudni sem akar a 
Szentírás, azt, akit minden könyvek, tanítók, szülők és még magam is, ki 
akartunk irtani. /.../ Ettől fogva megvetettem azt a másodlagos ént, e szer-
zettet, akibe a nevelés pólyázott. Le kellett ráznom minden rám rakott 
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súlyt. /.'../ Nem voltam már az a ványadt s könyvekbe merülő lélek, akinek 
még megfelel a régebbi, korlátozó s hajlíthatatlan erkölcstan." A kisregény 
hőse eljut oda, hogy mindenféle szabályban, normában korlátozó konvenciót 
lát. Az értékek transzmutációjával a régi szabályok másokkal helyettesítőd-
nek. A keresztény morállal szemben a szenzualizmus, az eksztatikus mámor, az 
ösztön fölszabadítása, ez a dionüszoszi magatartás, az egészség és hatalom-
vágy Nietzschére emlékeztet ugyan, de Gide az Übermensch-párhuzamot többször 
is nyomatékkal elutasította. A mű eredeti címe (L'Immoraliste) az immora-
lisme és nem az immoralité jelentéskörébe tartozik. Az utóbbi az erkölcsi 
szabályok be nem tartásából fakadó erkölcstelenség. Michel az elbeszélés vé-
gén úgy értelmezi a hirtelen jött szabadságot, hogy a célt minden eredmény 
nélkül érte el: "Lehet, hogy felszabadultam, de mi haszna? Hogyha fáj ez a 
hasznavehetetlen szabadság." A kérdés Dosztojevszkijtől az egzisztencialis-
tákig nyugtalanít majd. 

Gide hősei — akárcsak Németh regényeiben — írójukhoz hasonlítanak leg-
jobban. De minden hőst úgy kell szemlélnünk, mint az egyébként egyensúlyban 
lévő, de egymással szemben álló szenvedélyek valamelyikének különös túlzá-
sát. Ezt a Németh László életművében is meglévő jelenséget úgy értelmezhet-
jük, hogy mindegyik könyv az alkotói személyiségnek és gondolatrendszernek 
egyetlen aspektusát mutatja meg, s a többiek korrigálják vagy kiegészítik 
azt. A regényíró összes elképzelhető énje (még a rossz is) — különböző as-
pektusokat mutatva — potenciális hős lehet. A Meztelennel ellentétes ten-
denciát A mennyország kapuja tartalmazza. Az egyikben a mohó, görögös élet-
vágy és én-kultusz. A másikban a lemondás és a misztikus, fanatikus téboly. 
A lemondás gyönyörűségében magát elemésztő Alissá mintha a Gyász Kurátor 
Zsófijának negatív fejlődésrajzát mutatná, a személyiség fokozatos redukció-
ját. Miközben a hősnő azt hiszi, hogy tökéletesedik és emelkedik. Németh tö-
mör összefoglalása pontosan érzékelteti az önfeláldozás túlzása mögött lap-
pangó gőg romboló hatását. Alissá arca, mint a szenteké, "emberfeletti, an-
gyali szépségben" fürdik. Míg Jérome-mal való házasságának útjából minden 
akadály elhárul, б (Németh szavaival) "a boldogságnál nagyobb boldogságot, 
az önmagunkon vett győzelem gyönyörét" ízleli meg: "Előbb húzódozik a há-
zasságtól, aztán elidegeníti a férfit, csakhogy halálra emészthesse magát 
ennek a pirrhuszi diadalnak az elragadtatásában." Michelhez hasonlóan Alissá 
is fölismeri a választott út értelmetlenségét. A mennyország szűk kapuján 
ketten már nem mehetnek át. De mire megy elembertelenítő erényével, akinek 
sikerült a bejutás? A Pásztorének akár egy Németh László-dráma alaphelyzete 
is lehetne. A svájci pap, akinek családja nem sok örömet ad (felesége csupa 
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kicsinyesség, földhözragadtság), magához vesz egy vak, beszélni sem tudó ár-
valányt. Gertrude nevelődésével, váratlan "fölvirágzásával" párhuzamosan 
lassan a papban is kialakul valami, ami már nem egyszerűen pedagógiai Erósz. 
"Amikor észreveszi magát — írja Németh — , egy váratlan szerelem rabja, ál-
dozata a testében felgyűlt lappangó erőknek, igazibb magának. Szembekerül a 
fiával, a családjával, nem bír többet talpra állni, s mit ér, ha zuhanásába 
az evangéliumot is magával rántja." 

A sotie-га Németh a Paludes, a Le Prométhée mai enchainé mellett termé-
szetesen A Vatikán titkát hozza föl példának. A regényben a "Buster Keaton 
naivságával" bukdácsoló Amédée Fleurissoire szent kereszteshadjárat részese-
ként indul az állítólag szabadkőművesek által elrabolt pápa kiszabadítására, 
Amédée, akit Lafcadio a világirodalom híres action gratuite-jeként kilök a 
vonatból, a gide-i irónia révén minden szempontból szánalmas és bárgyú alak. 
De ugyanilyen balek a regényben Anthime Armand-Dubois, aki szabadkőműves 
múltja után tér meg. A korábbi ateista "egészen szent lett", a nevetségessé-
gig hiszékeny és megtéveszthető. A francia irodalom nagy antiklerikális ha-
gyományainak ez a fajta továbbélése, gide-i változata a Németh számára is 
izgató alternatíva egyik lehetséges megoldása. A regény személyiségeivel 
azonban furcsa módon nem foglalkozik, a regényalakok logikájáról, pontosab-
ban logikátlanságáról az "önzetlen", vagyis indokolatlan cselekedetekről 
nem ír. Minden bizonnyal az alakok meghatározatlansága, szubsztancia nélkü-
lisége zavarta. Pedig a hős lényegét itt is a Németh számára oly vonzó alka-
ti ellentmondásosság adja. A hősmegjelenítésben Lafcadio nemcsak a "mindent 
szabad" ijesztő féktelenségét példázza (az író végül is ennek az útnak a 
járhatatlanságát is megmutatja), hanem erő, ész, életvágy, önmagára és a vi-
lágra való kíváncsiság is jellemzi. Ennek a látszólag csupán játékos, a homo 
ludens magasrendű élvezetéről tanúskodó regénynek olyan morális problémái 
vannak, melyek éppen Németh számára lehettek izgalmasak. Lafcadio és az író 
Julius egyik beszélgetésében például a fiatalember kifejti, hogy a javítás 
lehetősége miatt veszít varázsából az írás. "... az életben az ember állító-
lag javít magán, igyekszik jobbá lenni, de azt nem lehet kijavítani, amit az 
ember már megcselekedett. A javítás lehetősége teszi az irodalmat olyan 
szürke, olyan ... (nem fejezte be). Igen, ez az, amit az életben olyan szép-
nek találok, hogy egyből kell rajzolni, tilos a törlés" — mondja Lafcadio, 

24 
s a gátlástalan cinikus bevallja, neki is volna mit törölni az életéből. 
Máskor Julius vádjával szemben (hogy ti. "mindenre képes lett volna") hang-
zik el, hogy hősünk mindig csak azt kereste, amiből semmi haszna nem volt. 
A cselekménybonyolítás paradoxonait is megmagyarázza mindez. A "logikai 
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kotyvalékokkal" szemben Lafcadio — saját jellemzése szerint — "a testet 
öltött következetlenség". Németh bizonyára a ráció nevében utasíthatta visz-
sza az irracionális következetlenségek hegemóniáját. Az 5 emberképében ezek 
az anarchisztikus vonzódású hősök megmaradtak játéknak, igaz, magas rendű 
játéknak. Pedig a regény ötödik (Lafcadio című) könyvét meglepően felelős, 
morális beállítottságú mottó vezeti be. A Joseph Conrad-idézet szerint "Csak 
egyetlen orvosság van! Csupán egy dolog gyógyíthat ki önmagunkból: ... — 
Igen, pontosabban, nem az a kérdés, hogyan gyógyuljunk ki, hanem hogy hogyan 
éljünk."25 

A két "ellenlábas műfajban" is antagonizmus van, de az ellentétek mind 
Gide, mind Németh számára a személyiség bonyolultságának is árulkodó jelei. 
Mindketten tudják, hogy ezeknek az antagonizmusoknak az első megjelenítője 
Dosztojevszkij. Ám Németh azt is látja, hogy Gide túlhangsúlyozza ezek je-
lentőségét, "a maga vélt természetét védi". "Két tendencia hat ... az em-
berben — írja Németh. — Mint egy fölhajított kőben, egymást rontja benne a 
fölhajtás sebessége s a földnehézség gyorsulása. A kezdeti sebesség azt 
mondja: ostobaság a vak erők ellen küzdeni. Ugyanannak, aki oly szenvedélyes 
igeneket mond, gúnyos nemeket is kell mondania." Az egyéni erőfeszítés ér-
telme vagy éppen értelmetlensége itt a tét, az író kifejezésével "ellengra-
vitáciő" vagy gravitáció. Hogy ez Németh "üdvtanának" egyik forrásával, Max 
Scheler fenomenológiai személyiségelméletével is összefügg, azt Grezsa Fe-
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renc mutatta ki. A tudás három scheleri fokozata közül a harmadik az "el-
lenállási lét", a Widerstandsein. 

A Si le grain ne meurt-ben írja Gide, már gyerekkorában sírva panaszolta 
anyjának, hogy nem hasonlít másokhoz. Az anya morális dogmatizmusa és despo-
tizmusa sokáig az erkölcsnek azt a szigorú, protestáns koncepcióját erősí-
tette, amely a test dolgait a bűn tartományának tekintette. Hasonló kettős-
séget fedez föl a szülői örökségben Németh László is. Az író apjának naplója 

27 
épp ezt az alkati kettősséget mutatja be. Ami Némethnél az "impotencia", 
az Gide-nél a homoszexualitás. Mindkettő a másságot fejezi ki, azt a beteg-
séget, melyben "minden sebet és minden fájdalmat" meg lehet ragadni. André 
Gide Németh szerint "a betegségben hívta ki a végzetét, ezzel szemben volt 
hős vagy petyhüdt, heroikus vagy cinikus. A betegség itt nem ok, hanem tü-
net, nemcsak tény, de szimbólum is." Ellentétes regényműfajainak, hőseinek 
megalkotása nem más, mint a benne élő, egymással polemizáló személyiségré-
szek fölszabadítása. 

Németh úgy látja, hogy az emberek többsége erkölcs nélküli, s a "testhez 
szabott tízparancsolattal" nagyon jól megvan. Gide amorális hősei is nyugod-
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tan élnek erkölcs nélküli erkölcsükben. A másik kategóriába azok tartoznak, 
akiknek "az erkölcsi erőfeszítés az élet". Az ilyen ember ösztönei kétirá-
nyúságával küzd: "Az erkölcsi igényesség váltotta ki az ösztönök visszaüté-
sét, vagy az ösztön örvényei a magasság-vágyat?" Németh hasonlatával a fel-
húzott rugó és a rugót lejárató feszültség egyszerre érvényesül itt. "Merre 
van az életem: ár ellen vagy ár iránt? Akkor vagyok ember, ha legyőzöm ma-
gam, vagy ha a bennem bujkáló lehetőségekre bízom? Egység vára legyek, vagy 
a meglepetések dzsungele?" Németh László Gide emberi és művészi jelentőségét 
abban látja, hogy nem dönti el a kérdést, nem merevedik bele pózaiba, a ru-
galmasság ennek az oeuvre-nek a vonzóereje. 

A "tehetség korlátait" sem hallgatja el Németh, Gide-esszéje nem apoló-
gia. A kifogások a stílusvizsgálatra épülnek; a stílus Németh szerint is 
mindent elárul. ("... az eszme elkendőzi az írót, a stílusa leleplezi.") A 
stílusból Németh a neoklasszicizmus tendenciáját olvassa ki. De azért nem 
nyugszik bele abba, hogy itt a klasszikus francia szellem él tovább, mert a 
gide-i mesterkéltséget képtelen a racine-i örökséggel azonosítani. Ugyani-
lyen óvatos akkor is, amikor a hazai új nemzedékek közös jellemzőit próbálja 
összegyűjteni. Eljátszik ugyan a klasszicizmus szóval, de végül is úgy lát-
ja, az új jelenségnek irodalomtörténeti klasszicizmusainkhoz semmi köze; a 

og 
szó "az élő valóság holt árnyéka csak".4" Gide pontos és fegyelmezett stílu-
sában Németh valami iskolásságot észlel, s ez a "lombikban készült" jelleg 
erősíti benne a gyanút: Gide "a tulajdon sorsát is példák stimuláló hatása 
alatt szerkesztette volna össze..." Inkább a "hittel megjátszottat" érzi és 
nem a "lélekből kényszerültet". Mintha ez a gide-i antagonizmus "szépen meg-
rendezett színjáték" volna. A "minden mindegy, de legalább szép legyen" 
spleenjét érezte Németh? A makacs boldogságkereső, minden reménytelenség, 
csalódás ellenére is az éden megteremthetőségében hívő író az efféle üdvö-
zülés tagadását ismerte föl Gide "mutatványbódéjában"? A dosztojevszkiji— 
nietzschei (természetében persze eltérő, mert a gőg, illetve alázat pólusai 
köré szerveződő) nihilizmus gide-i változatával szemben itt már egy pozitív 
jellegű erkölcsi döntés vágya motiválhatta Némethet. 

Gide kétségtelenül legérdekesebb és legértékesebb regényén, A pénzhami-
sítókon is Németh egy "kacér" klasszicitás jegyeit észleli. A mívesség, ha 
közelről nézzük, inkább "pepecselő szorgalom", s ami a "művészet varázsla-
tának" tűnik, "a verejték párázata" csupán. Gide mesterkéltségének ez a túl-
hangsúlyozása természetesen túlzás. (Ellentétesen ítéli meg ezt a jelensé-
get Sőtér István. Szerinte épp a tudatosság, az értelem kontrollja, az önfe-

29 gyelem miatt éreznek itt sokan mesterkéltséget. ) A regényformával való kí-

510 



sérletet azonban most is érzékletesen, képszerűen jellemzi: "Mintha nem vol-
na elég, hogy azt mondja: íme egy kúp, meg kell mutatnia, mi mindent rejt 
magában ez a kúp. Ha így metszem el: kör, ha így: ellipszis, ha így: hiper-
bola, sőt háromszög is lehet." Németh még így, néhány mondatos értékeléssel 
is méltányosabb A pénzhamisítókkal, mint például Halász Gábor, aki Az újabb 
regényről című tanulmányában elhibázottnak minősítette a művet.'0 A folyama-
tos előadás megbontását itt nemcsak a Németh által is kiemelt naplószerűség 
és áldokumentum szolgálja, hanem a regény genezisének beépülése a mű cselek-
ményébe. Kidolgozott és befejezett eseménysor helyett a szándékos befejezet-
lenség a jellemző itt, realista, objektív leírások helyett a sok-sok egyéni 
tudaton átszűrt valóságértelmezést kapunk. Gide-nek a valósághoz való viszo-
nyát rendkívül jól szemlélteti naplójának az a részlete,'1 melyben leírja, 
nem érez különbséget a külvilág és valamely mű világa között. Mindezt akár 
Heisenberggel is illusztrálhatnánk. Azzal a gondolattal, hogy objektum való-
jában nem is létezik, csak a mi szubjektivitásunk; amit mi látunk objektum-
nak. Máshol Gide amiatt panaszkodik, hogy a regény túlságosan "kapaszkodott" 
a valóságba. Gide A pénzhamisítókban a maga szerzői tudatában zajló dialó-
gusokat sokszorozza meg, alakjaiban mintegy azokat fordítja le. A regényben 
szituációk következnek egymás után, s a szereplők közül hol az egyik, hol a 
másik kerül az események centrumába. Hogy ez a fény—árnyék váltakozás 
(szerkesztésben, jellemekben) is Dosztojevszkij-örökség, arra Gide-portré-
jában Csűrös Klára is rámutatott. Gide sem magyaráz meg mindent, s a hősök 

logikus egésszé formálása helyett inkább a karakter ellentmondásosságát ér-
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zékelteti. Gide-nek ez a kaleidoszkóp-technikája az életet, a valóságot 
nem egyszerűen tükrözi, hanem sokféle emberi tudaton keresztül értelmezi. 
A valóság pontos ábrázolásáról lemond így a regény, ám a műfajnak ez a lé-
nyeges elemeire redukált "tiszta" változata mintegy kárpótlásként egy lét-
értelmező, ontológiai funkciót kap. "A regény eddig — írja Gyergyai Albert 
— csak sorscsapásokkal, szenvedélyekkel, jellemekkel, társadalmi problémák-
kal foglalkozott; nem volna-e hát ideje, hogy az énnek és a létnek állandó 
lényegét keresse?"" Édouard, A pénzhamisítók író-hőse emlékeztet ugyan a 
bábmesterre abban, ahogy alakjait mozgatja. Az élet azonban többnyire elso-
dorja a spekulatív írói magatartást. A regény eseménymenetében részt vevő 
Édouard mint narrátor értékeli, kommentálja, bírálja alakjait, s olykor maga 
is kritika tárgya. 

A konvenciók, a kapcsolatokat megrontó negatív szerepek, a morális és 
intellektuális pénzhamisítók világával szemben a gide-i fölfogás szerint a 
legfontosabb feladat őszintének lenni. A regény egyik hőse, Bernard ennek az 
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őszinteségvágynak talán a legtisztább képviselője: "Azt szeretném, ha egész 
életemben, a legkisebb ütésre is tiszta, becsületes, igaz hanggal feleljek. 
Csaknem mindenki, akit eddig ismertem, hamis hangot adott. Pontosan annyit 
érni, amennyinek látszunk; nem próbálni többnek látszani, mint amennyit 
érünk... Az ember önmagát is, a többieket is meg akarja téveszteni, folyton 
csak a látszattal törődik, míg el nem felejti, hogy voltaképpen kicsoda..."5^ 
Ugyancsak Németh László-i morális problematikára vetít fényt a regényben 
Azais nevelőintézeti igazgató és fia, Armand szembenállása. Azaist az erény 
túlzása, rideg puritanizmus jellemzi, szenteket akar a rábízott kamaszgyere-
kekből formálni. Joggal állapítja meg H. Szász Annamária: Armand, "aki afö-
lötti elkeseredésében, hogy nem tud megfelelni a magasztos otthoni standar-
doknak, ellenük való tiltakozásképpen elzüllik."55 Szerep és egyéniség drá-
mája A Vatikán titkában is — igaz, újabb szerepjátszáson belül — megjele-
nik. A mindenre elszánt gazember, Protos — egy időre Lafcadiót is megté-
vesztve — eljátssza egy korlátaitól, kötöttségeitől szabadulni akaró egye-
temi tanár figuráját. A tanár megszökik képmásától, "kimenekül önmagából". 
A szabadságra vágyó személyiség az egzisztencia individuális jellegű hangsú-
lyainak erősödését jelentette. Gide-nek a legképtelenebb helyzetekben is 
szinte lubickoló hőse] lényegében hasonló problémákba ütköznek, mint Németh 
alakjai. Akkor viszont azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy a sotie, illet-
ve a "tiszta regény" reprezentáns műveiben — a Gide-esszé legalábbis erről 
tanúskodik — miért nem méltányolta az övéhez olykor közel álló morális tar-
talmat. A magyarázat minden bizonnyal összefügg a magyar társadalom fejlődé-
sének azzal az adottságával, mely irodalmunk sajátos jellegét, arculatát is 
meghatározta. Garcia Lorca színpada című esszéjében (1957) leírja, hogy nem 
föltétlenül "a kortárs nyugatiak hatására", hanem írói eszmélkedésétől kezd-
ve próbált újítani. Ott azt fejtegeti, hogy ebben a személyes ok, a tehetség 
jellege is szerepet játszhatott. Emellett megvolt a nemzedékre jellemző 
"apostolkodó hajlam": "Ha fiatal korunkban kísérleteztünk is a formákkal, 
azt csakhamar a mondanivaló szenvedélye váltja fel, még azoknál az íróknál 
is, akik nem érzik a világmegváltás eszközének magukat. S hogy ez nem a nem-
zedék korlátja, hanem a történeti hely diktandója, a következő nemzedék bi-
zonyítja, amely a nyugati példákat tartva szem előtt, ezen az úton indult el 
s legtöbbször az arcára fagyott a homo ludensi mosoly."5^ 
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ANDRÉ GIDE REGÉNYSZEMLÉLETE ÉS DOSZTOJEVSZKIJ-KÉPE 

"Olvassátok Dosztojevszkijt!" — javasolta Gide kortársainak, regényfor-
mát, ember- és életszemléletet tanulhat tőle a modern irodalom. Dosztojevsz-
kij-könyvében csaknem minden pillanatban érezhetjük az író-propagandista lel-
kesedését. A kötet egyébként nem tudományos igényű monográfia, inkább lazán 
kapcsolódó, esszéisztikus írások foglalata. A Dosztojevszkij-levelezést az 
írói személyiség jellemzésére használja föl. A Karamazov testvérekről szóló 
cikket egy ünnepi beszéd és hat előadás követi. "Egy racionalizmusra ítélt 
szellem dróthálója ez a könyv az egyéniségoldó misztika ködfellege körül" — 
írja Németh. — Azt a szédülést szeretné érzékeltetni Dosztojevszkijben, 
amely "a mélységiszonyos embert ugyanakkor húzza lefelé, amikor görcsösen 
fölfelé is rántja". Németh László a továbbiakban annak a kételyének is han-
got ad, hogy az evangéliumiságnak ez a francia interpretációja vajon fedi-e 
Dosztojevszkij intencióit? Szerinte az "aszkéta büszkeséget" fölváltó kifá-
radás hasonlít az evangéliumhoz, sok köze azonban aligha van hozzá. (A gu-
nyoros kijelentések mögött minden bizonnyal Némethnek az a terve is ott rej-
lik, hogy Dosztojevszkijről ír könyvet, amely talán Gide-ét is fölülmúlja.) 

Gide regényszemléletének tanulmányozásához elsősorban a Dosztojevszkij-
könyvet és A pénzhamisítók, valamint A pénzhamisítók naplója regényelméleti 
részeit használtuk föl.' Hogyan gondolkodott Gide a regényről, az irodalom-
ról? Közvetett formában az is kiviláglik a Dosztojevszkij-könyvből, hogy me-
lyek az б prózaeszményének alapelvei. "Dosztojevszkij gyakran csak ürügy ne-
kem, hogy saját gondolataimat kifejthessem. /.../ ... mint Montaigne méhei, 
előszeretettel azt keresem művében, ami leginkább megfelel mézemnek." (Dos-
toievsky, 252.) Igaz, Gide művészeten belüli és kívüli szférában kifejtett 
elképzelései,, illetve ezek és a regény írói gyakorlata között olykor diver-
genciákat találunk. (Az eltéréseket a megfelelő helyen jelezzük majd.) A 
sok-sok kommentár, az író naplója megkönnyíti a dolgunkat, de meg is nehezí-
ti. A gondot épp Gide nem titkolt egyoldalúsága jelenti: azt keresi, ami 
legjobban megfelel a maga nézeteinek. 

Dosztojevszkijben Gide a múlt század első fele ábrázolói elveinek radi-
kális megfordítóját, új technikák és formamotívumok felfedezőjét, s annak az 
individuumcentrikus szemléletváltásnak előkészítőjét látta, amely igazán 
csak a 20.századi regényben teljesedett ki. Dosztojevszkij példája a francia 
irodalom balzaci, realista vonulatával szemben erősítette meg. Érthető módon 
az össztűz így a Comédie humaine írójára irányul. Az a regénytípus oda nem 
illő elemekkel hagyta magát telezsúfolni. Gide úgy érzi, fölényesség, "bőke-

514 



zű "tökéletlenség", a világos körvonalakra való ösztönös törekvés jellemezte 
a korszakot és a módszert. Igaz, gyorsan hozzáteszi, hogy óriási baklövést 
követnénk el, ha diszkreditálnánk és megvetnénk a francia irodalom pszicho-
lógiáját a kontúrok tisztasága, illetve a homályosság és az árnyék hiánya 

2 
miatt. A pénzhamisítók író-hőse a regénynek a valóságba való kétségbeesett 
kapaszkodásáról beszél egy helyen: a francia regény "akárcsak az angol re-
gény... aláveti magát a hasonlóság törvényének. Éppen azt akarja elérni, 
hogy még jobban hasonlítson a valósághoz. A regény sohasem valósította meg a 
kontúroknak azt a félelmetes szétesését, melyről Nietzsche beszél, azt a 
szándékos eltávolodást az élettől, ami például a görög drámaírók vagy a 
XVII. századi francia tragédiaírók stílusát lehetővé tette"^ — mondja 
Édouard, majd kijelenti, hogy a műfajnak nem lehet törvénye a "versenyezni 
az anyakönyvvel" balzaci elve. A pénzhamisítók naplójában már maga Gide fej-
tegeti, hogy Tolsztojtól Martin du Gard-ig mindig is az a módszer, hogy 
"sorra premier planba" kerül minden fontosnak tartott esemény. A képzelet-
beli regényírói lámpás hosszú és kényelmes "sétáltatása" helyett azt a pon-
tot kell megtalálni, "ahonnan a fénynek a tárgyra kell esnie". Ez utóbbi va-
lójában Dickens és Dosztojevszkij módszere. "A hőseiket megvilágító fény 
szinte sohasem szórt fény. Tolsztojnál a legjobb jelenetek is szürkének hat-
nak, mert egyenletesen világítja meg őket a mindenfelől sugárzó fény."'1 A 
Balzac-regény monumentalitásához, erőteljességéhez ugyan nem férhet kétség, 
de a tisztaságnak ahhoz a fokához viszonyítva, amit a dráma a 18. században 
elért, az Emberi színjáték csak a "salakkal szennyezett" minősítést kapja. 

így jut el Gide a "tiszta regény" elméletéhez. Ha a fényképezés — mond-
ja a regénybeli író — megszabadította a festészetet a fotografikus hűség-
től, akkor a regénynek sem lehet feladata a másolás. "Azt hiszem, maga a 
szereplők leírása sem tartozik voltaképpen a műfajhoz."^ Néhány oldallal 
odébb viszont kijelenti,hogy mindig nehezére esett meghamisítani a valósá-
got. "Ha csak egy szereplóm hajszínét változtattam meg, azt is csalásnak 
éreztem, mely számomra kevésbé hitelessé teszi az igazságot." Édouard napló-
jában is gyakori az ellentétes nézetek ütközése. Az egyik följegyzésben már-
már a realista író szorító formahűségét véljük felfedezni. Azután hirtelen 
épp az ellenkezőjét mondja: "... a valóság úgy érdekel, mint a plasztikai 
anyag; jobban, összehasonlíthatatlanul jobban izgat, ami lehetne, mint az, 
ami volt."6 

A koncentrálásban, centralizálásban látja Gide a dosztojevszkiji regény-
forma egyik lényeges vonását: ez a módszer a regényelemek között minél több 
kapcsolatot és lehetséges reciprocitást próbál teremteni. Lassú és kiegyenlí-
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tett eseménymenet helyett bizonyos sűrűsödési, csomósodási pontok vannak, 
amelyeken a különféle elbeszéléselemek összefutnak. Semmi nyoma az egyszerű-
sítésnek, Dosztojevszkij szintekedvét leli a bonyolultságban.7 "... regé-
nyeinek a pszichológiai és morális jelentéssel leginkább megterhelt, legrea-
listább jelenetei, még pontosabban Dosztojevszkij minden műve a tett eszmé-

P 
vei való megtermékenyítésének eredménye." A regényben lévő intellektuális 
elemek a gondolkodási folyamat feszültségeire utalnak. Gide módszerének is 
egyik legfontosabb vonása a regény "belső tárgyának" nevezett kettősség: "a 

9 
valóságos világnak és róla nyert képzeletünknek e küzdelme". 

A szigorú megtervezettség Gide szerint a realista regényírónak az a tu-
lajdonsága, hogy már akkor tudja a befejezést, amikor még el sem kezdődött 
az írás. Úgy véli, szabadjára kell engedni az események menetét, egyetlen 
szálat sem szabad elvarrni. Hiszen minden befejezés egyben újabb kiinduló-
pont. Ám ez a tervezetlenség is megkomponált tervnélküliség. A befejezetlen-
ség következésképpen mégis valami totalitásigénnyel jár együtt, de ezt a 
teljességet a semmit nem szolgáló, a szöveget elnehezítő elemek kizárásával 
kell megvalósítani. Nem azért fejeződik be a regény, mert kimerül, "hiszen 
annak kimeríthetetlennek kell látszania... épp ellenkezőleg: mert körvona-
lait kitágítom és mintegy elmosom. Nem szabad bezáródnia: szét kell szóród-
nia, szétbomlania." Az objektív, kívülálló, az eseményeket mindentudóként, 
azonos időben és azonos nézőpontból közlő elbeszélővel szemben Gide hagyja, 
hogy az olvasó fölénybe kerüljön vele: "oly módon kell rendeznem a dolgokat, 
hogy azt hihesse, okosabb, mint az író, erkölcsösebb, élesebb a szeme, és 
sok mindent fölfedezhet hőseiben, sok mindent megláthat az igazságból a tör-
ténet során a szerzőtől függetlenül is, sőt — hogy úgy mondjam — annak aka-
rata ellenére". Nyugtalanítani akarja az olvasót, még akkor is, ha a közön-
ség azt szereti, ha nem zaklatják. "... amikor befejezem a könyvet, húzok 
egy vonalat, a művelet elvégzését pedig az olvasóra bízom: összeadás vagy 
kivonás, mindegy; azt hiszem, ez már nem az én dolgom." A szabadság azonban 
látszatszabadság csupán, mert a dekódolást Gide nagyon is mederben tartja. 

"Ami nem szolgál semmit, elnehezíti a szöveget" — írja Gide. Nem az 
újabb és újabb alakok teremtése, hanem a már megjelentek ábrázolásának új 
módja érdekli az írót. Egyetlen hős nézőpontja nem elegendő, nem szűrhet át 
mindent egyetlen alak tudatán. A Németh László-i, egy tudatra koncentrált 
regénnyel szemben inkább "egymást váltogató közvetítőket" akar találni, s a 
cselekmény különböző szálait is így sodorja össze. "Célom az, hogy az ese-
ményeket sohasem közvetlenül a szerző beszélje el, hanem azok a szereplők 
adják elő (mégpedig többször, különböző szemszögből), akikre ezek az esemé-
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nyek valamilyen hatással voltak. Célom az, hogy elbeszélésük során az esemé-
nyek kissé eltorzítva jelenjenek meg; némi érdekességet jelent az olvasó szá-
mára az is, hogy rekonstruálnia kell a tényállást. A történet, annak érdeké-
ben, hogy jól kirajzolódjék, megkívánja az olvasó közreműködésést." Gide-nek 
ez a mai "befogadásesztétikai" elképzelésekhez oly közel álló megjegyzése 
feltételezi, hogy a mű bizonyos fokig formakészlet, mely olvasóra, megértő 
szubjektumra vár.10 

A pénzhamisítók meséje meglehetősen bonyolult, a cselekményszálak és a 
nézőpontok sokasága miatt olykor igen nehéz követni a történetet. A szöveg 
ambivalenciáját,a konnotatív jelentések gazdagságát a pastiche-ok, paródiák, 
allegóriák, mitológiák sokaságával magyarázhatjuk. A belső elbeszélések szin-
te elárasztják a regényt. Jó néhány esetben a történet cirkulációjára, kicse-
rélődésére is fölfigyelhetünk. Ugyanazt a történetet több figura szájából is 
halljuk, s mindenki azt emeli ki, ami számára a legfontosabb. A történet így 
folyton alakul és pusztul. Raymond Mahieu a "halak történetét" említi jelleg-
zetes metaelbeszélésként.11 Ezt a történetet Liliantól halljuk, majd Vincent-
tól, a tulajdonképpeni "szerzőtől". Később Olivier hivatkozik rá Bernard-hoz 
írt levelében, de úgy, hogy az Passavant gróf "különlegesen eredeti eszméje". 
A jelentés csak a sok variáció együttesében ragadható meg. (Milyen tágabb 
értelme van a rambouillet-i estén elmondott történetnek a tenger mélyén élő 
állatok fényérzékenységéről?) A valóság és fikció közötti szüntelen vibrálás 
adja, hogy amikor az elbeszélő a valószerűség látszatát kelti valaminek, 
azonnal ki is zárja a valóságból. Az akciók, intrikák, vallomások, naplók, 
levelek, kilesett beszélgetések mindig más és más oldalról világítják meg 
ugyanazt a tárgyat. A kizárólagosan lineáris aspektus a szövegnek ezt a mély-
struktúráját képtelen volna megadni. A képzeletbeli, jelképes történetek kö-
zül talán a legjelentősebb Bernard és az angyal esete. Az álomból életre 
keltett allegorikus angyallal Bernard az üdvözülés útján találkozik (III. 
rész, 13. fejezet). "Hősünk semmiben sem hitt, így hát imádkozni nem tudott, 
de szívét betöltötte az ajándékozás, az áldozatvállalás szerelmes vágya; és 
Bernard felajánlotta magát." Az angyal számvetésre, határozott állásfoglalás-
ra szólítja föl: "Eddig csak vaktában éltél. Azt akarod, hogy ezután is a 
véletlen döntse el, mi lesz veled? Születtél valamire. Tudnod kell, hogy mire 
születtél." Bernard és az angyal jelképes birkózása egyik fél győzelmét sem 
hozza meg. A gyötrő kérdés azonban ott kísért: "... azon kezdtem el töpren-
geni, hogy miképpen állítsak fel szabályt a magam számára — mert nem akarok 

12 
életszabály nélkül élni — , de mástól nem vagyok hajlandó elfogadni. A 
két nővér, Sarah és Rachel érdekes ellentétpár a magatartásmodellt illetően. 
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Sarah szabadosságával ("úgy akarok élni, ahogy jónak látom") szemben Rachel 
az erény túlzása, s mint ilyen a Németh László-i nőalakok némelyikével tart 
rokonságot. (A mennyország kapuja Alissája is ebbe a típusba tartozik.) 

Gide idézi az egyik Dosztojevszkij-levél különös mondatát: "Semmiféle cé-
lért nem szabad elpazarolni az életet." Ez úgy értendő, hogy mindannyiunknak 
van egy titkos, olykor talán a magunk számára sem nyilvánvaló rendeltetésünk. 
Ez különbözhet attól a céltól, melyet sokan életük végső értelmének hisznek. 
Gide itt teljes mértékben átveszi Dosztojevszkij gondolatának keresztény, 
misztikus magját. De hozzáteszi: az örök élet nem valami jövőbeli dolog; ha 
itt lenn nem jutunk el oda, semmi remény, hogy valamikor is elérjük. Az egyén 
a lemondásban győzhet — hangzik az evangéliumi szellemű, ihletettségű taní-
tás. (Aki nagyon szereti az életét és a saját személyiségét, előbb-utóbb el-
veszíti azt.) Gide arra is fölfigyel, hogy Dosztojevszkij nem valami kívül-
ről szemlélődő életet ajánl. Zoszima sem hagyja jóvá Aljosa elhatározását (a 
fiú hátralévő napjait kolostorban szeretné tölteni): "Hagyd el ezt a kolos-
tort, hasznosabb leszel ott lenn: testvéreidnek szükségük van rád." Az üd-
vösségvágy — mondja Gide — mindig a morális reformer egyensúlyvesztettségé-
re, új egyensúly keresésére vezethető vissza. A reformátorok egyik csoport-
ját a törvényhozók, a törvénykönyveket alkotók adják, a másikat az "anormá-
lisok", akik menekülnek az előzetesen felállított törvények elől.1' 

Az egyik legszembetűnőbb ellentmondás a regénybeli Édouard eme kijelen-
tése: "Nem akarom azt állítani, hogy bármit is pontosan meg tudok magyaráz-
ni; de egyetlen tényt sem szeretnék megfelelő indoklás nélkül leírni." Ugyan-
akkor Gide felfogása szerint az ember cselekedeteinek jelentős része action 
gratuite, vagyis társadalmi és gazdasági oldalról érdek nélküli, logikai és 
lélektani szempontból megmagyarázhatatlan, indokolatlan cselekedet. A 20. 
századi irodalomban nem véletlenül jelent meg oly gyakran: eszköze lett az 
ösztönökben, a tudatalattiban lezajló bonyolult folyamatok érzékeltetésének. 
A regényben a túlmotivált cselekménybonyolítással, az egyoldalúan szociolo-
gizáló vagy pszichologizáló prózával szemben jelentett újdonságot. A Vatikán 
titka Lafcadiója talán a leglátványosabb hadüzenet a regényalakok logikus 
cselekvése ellenében. Szmergyakov Ivan Karamazovtól tanult híres aforizmája 
(ha nincs isten, mindent szabad) sok mindent megmagyaráz abból a helyzet-
ből, amelyben a régi szabályozó normák elveszítik etikai érvényességüket, s 
az embert semmi sem ösztönzi az erkölcsi értékek megvalósítására. A "mindent 
szabad" elvét az action gratuite-ekben nem az érdek diktálja. "... ahogy most 
megismertem, mindenre képes lett volna". Julius, a regényíró megállapítására 
Lafcadio így vág vissza: "Épp ellenkezőleg, semmire. /.../ Mindazok ellenére, 
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amiket elmondtam önnek, látom, hogy még mindig félreismer. Semmi sem gátol 
engem annyira, mint a szükség; mindig csak azt kerestem, amiből semmi hasz-
nom se lehetett."1^ 

A Gide-regényben minden elmozdítható, nincsenek rögzített viszonyítási 
pontok. Sőt, a regénystruktúrának épp ez az elmozdulás a lényege. A regény 
hősei a szisztéma és ellen-szisztéma pólusai között helyezhetők el, a két 
véglet harcának valamelyik változatában. Az egyiken ott a hierarchia, a te-
kintélyelv, az engedelmesség, törvény és logika, a másikon a függetlenség, 
individualizmus, változás, szabadság, motiválatlanság és következetlenség. A 
jelentés azonban — miként Elaine D. Cancalon A Vatikán titkáról megállapít-
ja 1 5 — a pólusok közötti mozgásban, transzformációban, interakcióban ragad-
ható meg. A közvetítő, Protos segítségével a végletek szüntelenül összekeve-
rednek, s egy bizonytalan, többértelmű sáv alakul ki. Lafcadio mozgási pá-
lyája is állandó ingadozást mutat az oppozíció két oldala között. A kezdeti 
totális függetlenség az integrálódás vágyának adja át a helyét. (Gondoljunk 
a regény befejezésére, a Geneviève iránti szerelem nyújtotta lehetőségre.) 
A pénzhamisítókban is hasonlóképpen alakul a struktúra: csatlakozik egy 
szisztémához a hős, majd leválik arról. A kisregények struktúrája természe-
tesen sokkal egyszerűbb. A Meztelen kompozíciója Racine klasszikus ötfelvo-
násos tragédiáira emlékeztet. Ezt a tiszta, szimmetrikus kompozíciót már £ 

mennyország kapujában is hiába keressük. 

Gide Dosztojevszkij regényeiben találja meg az "indokolatlan cselekede-

tek" igazolását. Gide-nél azonban egy nem logikus tett elégséges jellemzés 

lehet, mivel a személyiség koherenciájának hiányát hivatott érzékeltetni. 

Fehér Ferenc Az antinómiák költője című könyvében16 a különbséget abban lát-
ja, hogy míg Gide és az egzisztencialisták (például Camus) műveiben a tett 
izoláltan áll, addig Dosztojevszkijnél a mértéktelenség logikájába illeszke-
dik — a mérték hiányát érzékeltetve. Egyébként a Dosztojevszkij-hősök bot-
rányos viselkedését egyformán lehet racionalizáltnak és racionalizálhatat-
lannak nyilvánítani. Ám az indokolatlan tett mindenképpen torz válasz az el-
torzult világban halmozódó kérdésekre. Amit Gide maradéktalanul elfogadha-
tott és a maga írói gyakorlatával azonosíthatott, az — a hagyományos, 19. 
századi regénytípustól eltérően — a világnak az emberben és nem az embernek 
a világban való bemutatása. 

A kisiklott, az eltévesztett szabadság, a régi egyensúly felbomlása, az 
ember elbizonytalanodása felszínre hozza a többféle, egymásnak gyakran el-
lentmondó ént. Nem véletlenül idézi Gide Baudelaire-t az egy időben meglévő 
két különböző igényről: az egyik az Isten, a másik a Sátán felé húzza az em-
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bert. Ezekben az ellentmondásokban, következetlenségekben, vagy — ahogy 
Nietzsche mondaná — antagonizmusokban Dosztojevszkijnél gazdagabb írét nem 
ismer Gide. Örömmel fedezi föl a levelekben azt a szöveget, melyben az "öreg 
európai orosz" vagy "orosz európai" arról ír, hogy az orosz gondolkodásban 
kibékülnek korunk antagonizmusai. Gide interpretációjában Dosztojevszkij föl-
ismeri, hogy a végletek, a pólusok egyformán távol állnak az igazságtól. Az 
extremitások összebékítése azonban idegen a nyugati szellemtől. Az író sze-
mélyiségében és gondolkodásában, egész mentalitásában is feszítő ellentéte-
ket észlel: cárista és demokrata, liberális, de nem progresszív stb. Az an-
tagonizmust a művekben Gide elsősorban a hősök alkati ellentmondásosságában 
látja. Dosztojevszkij hősei nem elrejtik, hanem exponálják következetlensé-
geiket. Paradoxonok, végletekig hajtott, az abszurditásig eltúlzott, ellen-
tétes érzelmek jellemzik őket. Az alakok dualitását Gide — Flaubert hősnője 
nyomán — bovarizmusnak nevezi. Elnevezés ez "arra a tendenciára, hogy néme-
lyek megkettőzik életüket egy képzeletbeli létre, megszűnnek annak lenni, 
amik, hogy azok legyenek, aminek hiszik magukat, vagy amik lenni akarnak. 
Minden hős, minden ember, aki nem él szabadjára s egy ideál felé tör, aki 
arra törekszik, hogy ennek az ideálnak megfeleljen, a kettőződésnek, a bova-
rizmusnak ezt a példáját nyújtja. /.../ az érzetek, asszociációk, emlékek 
két csoportja formálódik, a másik tudta nélkül; két különböző személyiségünk 
van, egy testnek két gazdája. Átadják egymásnak a helyet, fölváltja egyik a 
másikat, nem ismerve egymást (ez az, amiről Stevenson különleges illusztrá-
ciót ad fantasztikus elbeszélésében, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös eseté-
ben)." Jó és rossz szüntelen harca, a két énnek egy emberben való végzetes 
összefonódása előbb a német romantikus prózában jelentkezett, de több, szín-
vonalban eltérő műben is ott van később. Ám a kettősségeknek oly szoros, egy-
általán nem a kuriózumra, a hátborzongató különösségre koncentráló bemutatá-
sára elsősorban Dosztojevszkijtől hozható példa. Ö nem a lélektani extremi-
tásra teszi a hangsúlyt, hanem erkölcsi-antropológiai problémát lát az ellen-
tétpárokban: evangéliumiság és démoniság, erkölcsi összefogottság és erkölcs-
telenség inkarnálódik a hősök énjeiben. Jó és rossz tulajdonságok vannak 
együtt, de az ellentétek szintetizálódnak. 

Gide Verszilovot idézi A kamaszból: "Úgy tűnik, kétfelé váltam." Vagy 
Sztavrogint az Ördögökből : "Képes vagyok, miként mindig is képes voltam, ki-
próbálni egy jó cselekedetet és örömöt érzek benne. Másrészt kívánom, hogy 
rosszat tegyek és ebben egyformán kielégülést érzek." Joggal hivatkozhat Gide 
Raszkolnyikov példájára is: benne is két ellentétes karakter van. "Láttuk, 
hogy minden ellentmondó, tehetetlen nekibuzdulás kimerül, úgy is mondhatnánk 
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elértéktelenedik, elbizonytalanodik, mihelyt kifejeződik, manifesztálódik, 
hogy helyet adjon egy pontosan ellentétes elhatározásnak; és a hős soha sincs 
közelebb a szeretethez, mint amikor a gyűlöletét viszi túlzásba és soha sincs 
közelebb a gyűlölethez, mint amikor a szeretetet túlozza" — írja Gide. A hő-
sök félnek, hogy nem tudják fönntartani magukban ugyanazt a kedélyállapotot 
és elhatározást. Sok esetben ez hajtja őket egy meglepő cselekedethez. 

A Karamazov testvérekben Dmitrij, Schiller örömódájának idézése után, 
rettenetes dolognak nevezi a szépséget, mert valójában "az ördög harcol az 
Istennel, és a harcmező az ember szíve". Ehhez kapcsolódik Gide hírhedt — és 
többek között Lukács György által is bírált — kijelentése a Dosztojevszkij-
könyvben: "Szép érzelmekkel az ember rossz irodalmat csinál, és nincs igazi 
műalkotás az ördög segítsége nélkül."*2 Lukács szerint Gide az emberi lélek 
alvilágát kritikátlanul fogja föl, ráadásul "izgatott kíváncsisággal". Tho-
mas Mann viszont a démoni, a romboló erőkkel való szembenézést, a széthullás-
sal, a koherencianélküliséggel szemben a tartás, az ellenállás alternatívá-
ját is megmutatja. (A "Thomas Mann vagy Kafka?" kérdés mára teljes biztonság-
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gal módosítható, a vagy helyett és-t kell írnunk.) 

Az antagonizmus, a paradoxon végül is a dosztojevszkiji regényforma egé-
szét determinálta. Az a fölismerés, hogy az ember nem egyértelmű, hogy ellen-
tétes, egymást kölcsönösen feltételező személyiségrészek vannak, valójában a 
regény többszólamúságáboz, divergenciájához vezetett. Wellek és Warren meg-
fogalmazása szerint: "A regényíró lehetséges énjei, beleértve a rossznak tar-
tott énjeit is, valamennyien potenciális personák. /.../ A négy Karamazov 
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testvér csupán Dosztojevszkij különböző aspektusait jelenti." Ezt az ambi-
valenciát Gide az elsők között fedezte föl Dosztojevszkij alakjaiban. Ezek a 
következetlen és kettős lények tudatában vannak következetlenségüknek ás ket-
tősségüknek. Az ember "többszörössége — írja Török Endre — valamennyi hős 
együttesében, a regények formáló elveként jelentkezik, de... alárendelve egy 
magasabb formáló elvnek, amely azzal is minősítő elv, hogy az aránytalansá-
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gok között létrehozza az arányt, vagy éppen az arányosságot." Török Endre 
szerint ez a belső divergencia a teremtő-elv és a teremtmény-elv szétválásá-
val magyarázható. Ivan Karamazovnak a maga istenségében való hitével és Al-
josa szeretet-elvével, illetve e kettő külön princípiumként való létezésével. 

A Meztelen című Gide-kisregény Michelje is fölismeri a két én létezését, 
s átengedi magát egy belső harcnak. Erkölcsösnek lenni vagy őszintének? A 
morál — Gide naplója is tanúsítja ezt — azt jelenti, hogy a természetes em-
beri életre manipulatív korlátokat erőszakolnak rá. Az ember így nem őszinte 
többé. Az alapprobléma tehát a szabály és/vagy a szabálytól való eltérés, az 
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őszinteség utáni vágy (immorálisnak lenni). Mindez egy olyan társadalmi kö-
zegben, mely elítéli és támadja ezt a vágyat. Michel megtisztulni akar, s 
tiszta lényként az írás kalandjára is készen áll. 

A Dosztojevszkij-kötet terjedelmében is legjelentősebb része a regények 
modern személyiségképletével foglalkozik. Dosztojevszkij az individualizmust 
hirdeti ugyan, de abban az értelemben, hogy erősen fejlett személyiségnek 
kell lenni a másokért való önfeláldozás érdekében. A nyugati logika — mond-
ja Gide — idegenkedik a lelki, érzelmi örvényeket példázó karakterektől. A 
nyugati, különösen a 19. századi regény "... kevés kivételtől eltekintve 
csak az emberek egymás közötti érzelmi vagy értelmi, családi, társadalmi vagy 
osztálykapcsolatával foglalkozik, de soha vagy majdnem soha az egyén önmagá-
hoz és Istenhez fűződő kapcsolataival. Dosztojevszkij véghezvitte ezt a cso-
dát, hogy minden szereplője először mint egyéniség, önmaga létezik, és hogy 
ezeknek az intim lényeknek mindegyike a saját titkaival, egész problematikus 

21 
komplexegységében jelentkezik." Vagyis Dosztojevszkij radikálisan szakít 
a korábbi ábrázolói képlettel, s kizárja mindazt, ami a tevékenység, foglal-
kozás stb. révén a hős társadalmi környezetét hivatott érzékeltetni. Ez nem 
azt jelenti, hogy Dosztojevszkij alakjai valami elvont, nem hús-vér emberek. 
De belső életük fontosabb, mint a külső relációk összessége. Amikor Gide a 
Dosztojevszkij-hősökben azt emeli ki, hogy "szüntelenül változó, soha be nem 
fejezett portrék", akkor tulajdonképpen a modern regény nagy fölismerését 
fogalmazza meg. Sohasem vagyunk befejezettek, nem vagyunk véglegesek és meg-
változtathatatlanok. Nem maradunk meg mindig, mindenki számára ugyanannak. 
Ahogy A pénzhamisítók az írói szándék szerint bárhol végződhet, s ahol lezá-
rul, ott a zárlat esetleges, hasonlóképpen lezáratlan, befejezhetetlen le-
het egy hős, egy jellem. 

Míg Balzac hőseit tökéletes következetesség jellemzi ("úgy rajzol, mint 
David"), addig Dosztojevszkij meghagyja az árnyékot, a homályt ("úgy fest, 
mint Rembrandt"). Gide-et a szánalomra, együttérzésre való hajlam lepi meg 
az orosz író regényeiben. Az alázatosság jellegzetes dosztojevszkiji megtes-
tesítői mindig készek bevallani a hibáikat és önmagukat vádolni. Ám nagy kü-
lönbség van az alázat és a megalázkodás között. "Aki meghajlik, fölemelte-
tik" — idézi Gide az evangéliumot. A megalázkodás viszont deformálja a sze-
mélyiséget, gyógyíthatatlan morális sérülést okoz. A Megalázottak és megszo-
morítottak már címével is az egész életmű egyik alapproblémáját jelzi. "... 
Dosztojevszkij bizonyos hősei a megalázkodás által mélyen megrontott termé-
szetek, egyfajta gyönyört, kielégülést találnak a hanyatlásban, melyet a 
megalázkodás hoz magával..." — írja Gide. "... ha az alázat lemondás a gőg-
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ről, büszkeségről, a megalázkodás ellenben a gőg megerősítése." A megalázott 
ember arra törekszik, hogy ő is megalázzon valakit. (Miként A félkegyeiműben 
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Lebegyev kínozza Ivolgin tábornokot.) Az alázat—megalázkodás ellentétpár 
mellett Gide az alakok egymásra utaltságát is észreveszi. Minden izoláció 
ellenére próbálják áttörni az én és a többi ember közötti határt. Innen a 
kibeszélés kényszere. 

Gide a Dickens-alakokhoz hasonlítja Dosztojevszkij hőseit. Az osztályo-
zásban van csupán analógia: ha Dickensnél a több-kevesebb jóság, Dosztojevsz-
kijnél a több-kevesebb gőg, büszkeség hierarchizál — beleértve a büszkeség 
hiányát, illetve a gőg végletes elhatalmasodását. (Ez utóbbiakat a szenve-
dély gyakran a bűnig hajtja, s a gide-i interpretációban is rendszerint ők a 
legintellektuálisabbak. ) A büszkeség és az alázat a Dosztojevszkij-hősök cse-
lekedeteinek titkos mozgatórugója. A nőalakok — így látja Gide — talán még 
a férfiaknál is jobban példázzák, hogy a negatív szenvedélyek mozgatta ember 
egy fordulat, bukás által közelebb kerül — még a legelvetemültebb is — az 
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üdvösseghez, mint a legnemesebb. 

Már az akaratról, intelligenciáról lemondó, s az üdvösséget ily módon el-
érő Zoszima A Karamazov testvérekben sejteti, hogy az evangéliumi szeretet 
ellenpólusán a romboló, démoni erők, s ezekkel szoros kapcsolatban az intel-
lektualitás vannak. Ilyen Gide szerint elsősorban Raszkolnyikov, valamint 
Sztavrogin, Pjotr Sztyepanovics Verhovenszkij és Ivan Karamazov. "Hőseinek 
akarata, minden ami bennük intelligencia és akarat, taszítják őket a pokol 
felé, és ha azt keresem, hogy milyen szerepet játszik az intelligencia Dosz-
tojevszkij regényeiben, azt veszem észre, hogy ez mindig démonikus szerep. 
Az б legveszedelmesebb hősei mindig intellektuelek. Nem akarom azt mondani, 
hogy Dosztojevszkij hőseinek akarata és intelligenciája mindig csak bajt 
okoz; de mihelyt a jóra törekednek, a kiválóság, amit elérnek, mindig egy gő-
gös erény, mely ä bukáshoz vezet. Dosztojevszkij hősei csak intelligenciá-
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jukról és önmagukról lemondva lépnek be Isten országába" — írja Gide. A 
regények "észembereihez" kivétel nélkül negatív értékek kapcsolódnak. Gide 
megdöbben a sok következetlenség láttán, s minden bizonnyal a maga emberké-
pére gondol. Hogy az ember egysége illúzió, Dosztojevszkijből is kiolvasha-
tónak véli. Pedig a maga módján az orosz író is az összetartó, a kohéziós 
erőket kereste — csak éppen nem a mindenható észben. A zoszimai lelki sze-
génységet és Aljosa szeretetvallását szegezi szembe a hatástalannak tartott 
racionalista etikával. 

Gide úgy látja, hogy a francia iskola gyakorlata az emberi személyiség 
legrejtettebb pontjainak megvilágítása. Ezzel ellentétben Dosztojevszkij nem 
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akar mindent megmagyarázni, tiszteli a homályt, a sötétséget. Az emberi lé-
nyeg tökéletes megismerése így lehetetlenség, a gide-i "tiszta regénynek" ez 
a felismerés hasonlóképpen formálóelve. Anélkül, hogy Gide elfogadna valami-
lyen magasabb rendező elvet az Istentől elhagyott és korlátlan szabadságában 
magára maradt ember életében. Gide szerint a Dosztojevszkij-regényekben az 
emberi léleknek három régiója van: 1. intellektuális réteg, ahonnan a leg-
rosszabb kísértések elindulnak, s ahol a démoni lakik, 2. a szenvedélyeké, 
illetve a szenvedélyek által elpusztított terület, 3. ahová már nem ér el a 
szenvedélyek mozgása. Itt él Miskin, s ide kerülnek mindazok, akik — mint 
Raszkolnyikov — a krisztusi "második születést" megérik. Az intelligenciának 
ez az "evangéliumi leértékelése" (Gide szavai) abba a gondolatmenetbe illik, 
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amely szerint a szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a hideg ész. 

Gide cáfolja a Dosztojevszkij ellen oly gyakran felhozott vádat, melynek 
az a lényege, hogy az érzékeknek a gondolat fölötti győzelme anarchiához ve-
zet. Gide azt mondja, hogy mindez nem anarchia, hanem az Evangélium felé 
tart. A magasabb régióban, a szellemiben helyezi el Dosztojevszkij az intel-
lektuális kísértéseket, melyek a szabadság-problémához kapcsolódnak. Gide 
pontosan látja, hogy ezek a hősök, amennyire küzdenek a szabadságért, lega-
lább annyira szenvednek is tőle. A Megalázottak és megszomorítottakból idézi 
Gide: "Ha Isten létezik, minden tőle függ, és semmit sem tudok tenni az aka-
ratán kívül. Ha nem létezik, minden tőlem függ, s akkor kénytelen vagyok 
megerősíteni a függetlenségemet." Hogy lehet ezt elérni — kérdezi Gide: "Mi-
re képes az ember? ... Valahányszor egy Dosztojevszkij-regényben azt látjuk, 
hogy egyik hőse ezt a kérdést teszi föl magának, bizonyosra vehetjük, hogy 
hamarosan összeomlásának lehetünk tanúi. Első közöttük Raszkolnyikov: nála 
ölt alakot az a gondolat, amely Nietzschénél az Übermensch eszméjévé válik." 
Majd hozzáteszi, hogy alapvető különbség van kettejük között: ami Nietzsché-
nél önigenlés és csúcspont, az Dosztojevszkijnél összeomlás. Vagyis a kitel-
jesedő ember helyett a lemondó az eszménye. Gide nagyon helyesen kiemeli 
Raszkolnyikov átlagemberi vonásait: egy pillanatra sem szabadul meg a köze-
pessége tudatától. Épp az hajtja a bűn felé, hogy bizonyítsa önmaga emberfe-
lettiségét. Maga ad törvényt önmagának, s nem hiszi, hogy az ember életének 
értelme van. Nincs értelme, csak célja, s ez a cél az önkiteljesítés. Am 
Raszkolnyikov végül is — állapítja meg Gide — nem ismeri el saját gyengesé-
gét. ("Mert megbuktam, azért lettem nyomorult. Ha sikerül, koszorúkkal övez-
nek, most viszont csak arra vagyok jó, hogy a kutyák elé vessenek.") Marme-
ladov jellemzése szerint Raszkolnyikov a bűnhődésben találja szembe magát az 

26 Evangéliummal, miután kizárta magát az emberek társadalmából. 
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A szellemi embert, az intellektuelt a regények alapján Gide cselekvéskép-
telennek látja. "A cselekvő embernek Dosztojevszkij szerint közepes szellem-
inek kell lenni, mivel a büszke szellem megakadályozza magát, hogy cseleked-
jen..." — írja Gide. A gondolkodó ember tehát kompromisszumot lát a cselek-
vésben. "A szellem nem cselekszik, cselekedtet, és Dosztojevszkij nagyon sok 
regényében megtaláljuk a szerepeknek ezt az egyszerű felosztását, ezt a nyug-
talan kapcsolatot, ezt a titkos cinkosságot, ami létrejön egy gondolkodó lény 
és aközött, aki az előbbi hatására és ahelyett cselekszik. Gondoljanak Ivan 
Karamazovra és Szmergyakovra, Sztavroginra és Pjotr Sztyepanovics Verhovensz-
kijre, akit Sztavrogin a »majmának« nevez. /.../ A szellemi lény boldog, ha 
uralkodhat a másikon, de mindannyiszor elcsüggeszti a másik, aki szerencsét-
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len cselekedete által a saját gondolatának a karikatúráját adja. Hasonló 
kettősségek Gide regényeiben is megfigyelhetők. Ahogy A Vatikán titkában Pro-
tos vagy Lafcadio mozgat másokat — igaz, a karikatúra miatti összeomlás nél-
kül. Vagy a regénybeli író, Julius, aki végül a saját teóriájából is kiáb-
rándul ("ok nélküli bűntett nem létezik"). De meggyűlöli önmagát Lafcadio is: 
"Öntudat nélkül éltem; úgy gyilkoltam, mint egy alvajáró; azóta is lidérc-
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nyomásban vergődöm..." Talán nem tévedünk, ha a regény befejezését (Lafca-
dio — Geneviève tanácsára, mintegy a legkényelmesebb megoldást elfogadva — 

istenhez menekül) a Bún és bűnhődés ironizált változataként fogjuk fel. 
A Dosztojevszkij-regény személyességével, vallomásosságával igen sokat 

foglalkozik Gide. Fölfedezi, hogy valójában mindegyik alakjában az író él. 
Lemond önmagáról, hogy azután a hősök sokféleségében tűnjön el. Még legked-
vesebb eszméit is a hősök szavaiból kell megismernünk és nem föltétlenül el-
ső vonalbeli szereplőktől. Kimondatja valakivel a gondolatát, s rögtön ütköz-
teti őket. Gide úgy látja, mihelyt Dosztojevszkij teoretizálni kezd, menthe-
tetlenül kiábrándító, lehangoló. Vagyis eszerint az értelem elemző tevékeny-
ségének az alkotás folyamatában nagy szerepe van, de a kész műben megtartott 
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intellektuális elemek Dosztojevszkijnél már zavarók lehetnek. Mihail Bahtyin 
a Dosztojevszkij-regény polifonikus jellegét a tudatok, eszmék egymásmellet-
tiségében látta meg. Szerinte az író az idegen eszméket is úgy tudta ábrá-
zolni, hogy a távolságot megtartotta velük. Dosztojevszkijnek a saját eszmé-
it is úgy kell tekintenünk, mint a regényeiben megjelenő "emberábrázolások ... 
prototípusait. /.../ Dosztojevszkij, a gondolkodó eszméi, mihelyt beépülnek 
polifonikus regényformájába, valójában megváltoztatják létezésük formáját, 
eszmék művészi képeivé alakulnak át: eltéphetetlen egységbe szövődnek össze 
különböző'emberalakokkal.. 
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Az alkotói személyesség tehát áttételesen, emberalakok sokaságán át je-
lentkezik. Dosztojevszkij sem kívülről nézte tárgyát, s nem is szenvtelenül. 
Ez a belülről átélés hevíti át az epikai anyagot, s az elbeszélői ábrázolás 
a vallomásos önkifejezés különféle módozataival egészül ki. A hősökhöz való 
epikusi viszony közelsége, lírai jellege, a szereplők és az alkotók össze-
tartozása egyformán megvan Gide-nél is, Németh Lászlónál is. A hősök termé-
szetesen nem lehetnek egyenlő mértékben az alkotói személyiséget képviselő 
alakok. (Németh Lászlónál például Kurátor Zsófi, Kárász Nelli és Kertész Ag-
nes között nem csekély különbségek vannak.) Némely hős közelebb, a másik tá-
volabb áll az írótól, s az alkotó nem is minden szereplőt teremt önmagából. 
De az alakmás-, az alterego-teremtésre sem vezethető vissza kizárólagosan a 
személyesség. Noha a vallomásfunkció és öntükröző szándék például Gide jó 
néhány hősénél nem titkolt. A pénzhamisítók kétféle egyes szám első személye 
a gide-i regényforma vibráló, ironizáló sajátosságára lehet példa. A narrá-
tor énje nyilvánvalóan nem a szerzőé, a kettő között azonban igen gyenge az 
eltérés. Vannak szövegrészletek, melyekben eldönthetetlen, hogy a két én kö-
zül voltaképpen ki beszél. Gide személyességét legjobban itt lehet megragad-
ni. A regénybeli Édouard-nak van olyan énje is, amely valójában fordítottja 
a Gide-ének. Egyébként Édouard Gide alakmása, de olyan Gide, aki Édouard-nak 
adva szavait, lehetőséget teremt arra, hogy kritikai aspektusból nézze azt a 
marionettet, aki б is, de valaki más is. Édouard alakjában tehát kiadja ma-
gát, ugyanakkor el is rejtőzhet mögötte. 
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R Ú N A Y L Á S Z L Ó 

JUHÁSZ FERENC KÖLTÉSZETÉNEK ALAPRÉTEGEI* 

Életrajzi háttér, önvallomások 

Ahogy a vonat elhagyja Törökbálintot, hirtelen kiszélesedik a térség. 
Jobbra hosszan völgykatlan nyúlik, balra a dombháton végeláthatatlan ősziba-
rackos. Itt régen, amikor Juhász Ferenc gyermekfejjel erre csatangolt, mező-
ség volt, mely váratlanul erdősávba torkollt. Túl az erdőn, mintha szakadék 
nyílna: sárga szalagként fut az országút, melyen a történelemkönyvekből is 
jól ismert viadukt vezetett át. Aztán egyszerre megszűnik a táj változatos-
sága: az állomásról kihaladó út egyik irányba Biára, a másikon Torbágyra ve-
zet. A gyermek képzeletében Bia "lomha, gyűlölködő, foszladozó-emlékezetű, 
lucerna- és lóhereszagú, kalász-zörgéses, temető-fogsorú" falu volt. Anyja, 
született Andresz Borbála "már egészen aprócska korában szolgáló egy megle-
hetősen zsugori nagynénikéjénéi", apja, Juhász Ferenc, "a kőműves-mestersé-
get tanulta ki, kőműves-segéd lett", de épp Ferenc fia születése idején be-
tegsége miatt könnyebb munka után kellett néznie. Altiszt lett a Budanil Rt. 
nevű vállalatnál. 1928-ban történt mindez. 

Aligha helyes gyermeki emlékeinek nagy szerepet tulajdonítanunk későbbi 
költészete magyarázatában, mégis fontos kiindulási pont a Rövid vallomás ma-
gamról : "Gyermekkorom zűrzavar, fájdalmak ismétlődése, nosztalgiák, gyermek-
örömök és gyermek-büszkeségek, kimondhatatlan rettegések, félelmek, megfo-
galmazhatatlan állapotok ... gubanca." Ennek részben az lehet a magyarázata, 
hogy apja a bort és a vidámságot szerette, anyja pedig a csöndet és a lélek 
fegyelmét. "Sokat sírtam a dunna alatt, és nagyon tudtam örülni a békesség-
nek" — olvassuk ugyanebben a vallomásban. 

"Szorongásos, vad fiú" volt. "Nagyon vacogni-tudó és nagyon álmodozó." 
Tavasztól tavaszig kószált az erdőkön és mezőkön, mohó kíváncsisággal itta 
föl a létezés minden csodáját. Szívében és agyában "fölhalmozta" a világot. 
Érzékeny idegrendszere különös affinitást teremtett lelkében az ellentétek 

*A költővel foglalkozó nagyobb tanulmány részlete. 
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iránt: Vankóné Dudás Juli egy rajza még ma is gyermekkorát idézi, kötöttsé-
gét "a földhöz, növényekhez, csontjaimat-átsütő csillagokhoz, a meszelés-
szagú és betlehemes-csöngettyűs, édes harang-szavú, aranybarkás, behavazott-
arcú áhítatos nagy ünnepekhez", közelségét "a borhoz, babonákhoz, virágzó 
mámorokhoz, a termékenységhez, temetőhöz és a halálhoz". 

A halastó parti kis házban a varrógépen néhány könyv szerénykedett, ezek 
lettek első olvasmányai "egy-két Mereskovszkij-regény, a Julianus Apostata, 
a Leonardo da Vinci és a Nagy Péter, füzetes ponyvák, a Tolnai Világlapja, 
imakönyvek, énekeskönyvek". 

Amikor a négy elemit kijárta, szülei Bicskére íratták, a polgári isko-
lába. Biától számítva a második megállónál szállt le, Bicske-Alsón. Az isko-
la kétemeletes sárga épületéhez a két temető között lehet eljutni, itt vezet 
a kövezett út. A sietősebbek azonban még ma is átvágnak a református temető-
ben lévő ösvényen, melyet évtizedek lábnyoma szélesített. Az elmúlásra fi-
gyelmeztető felirattal ellátott vasrácsos kapun kilépve kanyarodik az út, 
majd hirtelen kiszélesedik. Az iskolához egyenes irányban lehet eljutni. A 
járatlan azonban könnyen eltéved, ha balra tér el. Ez az út egyenesen a ci-
gánytelepre, a péróba visz. 

A két temető: két szomszédvár. Bicskén nemzedékről nemzedékre öröklődött 
a katolikus—református belvillongás. Ezért is nevezi a költő "poros-hara-
gú"-nak a falut. Az úton — ma Tolbuchin utca a neve — nyikorgó szekerek 
ballagtak a határba vagy a szőlőhegyre, a másik irányba. Télen szánokon vit-
ték a párolgó trágyát, állateledelt. A porban megmaradt az ecetfa, jegenyefa 
és a nyárfa. A temetőkben is megfogott egyik-másik, mintha a "hősi-halott 
nagyapák földtől megrágott csontjá"-ból nőttek volna ki. Az iskola felső eme-
letéről el lehet látni a csillogó halastóig. A másik irányba szerencsére 
nincsenek ablakok: itt a börtön épülete állt valaha. A következő, szinte 
földbe vájt épület a katolikus elemi iskola volt egykoron. Mindegyik iskola 
mögött jókora udvar van, kissé lejtős, egész Bicske lejt ezen a részen. 

A gyermekéveit épp hogy betöltött fiú évekig utazott "trágya és föld-
eres kezű parasztok, Budapestre járó munkások, fehér-zoknis, rózsaszín sza-
lagos diáklányok között". Bia és Herceghalom között alig van látnivaló, s 
Herceghalom után is Háromrózsa az egyetlen változatosság: földbe süllyesz-
tett, hosszan elnyúló cselédházaival, ősszel bőven termő gesztenyésével. Mi 
marad időtöltésül a napi utazónak? — A könyvek, az álom és az álmodozás. A 
korán tehetséget mutató Juhász Ferenc a polgári iskola tanári könyvtárából 
is kölcsönözhetett egyet-mást, így került a kezébe tizenhárom éves korában 
Az ember tragédiája. Ekkor azonban még nem érezte igazán a szépirodalom cso-
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dálatos ízét: minden gondolatát a repülés vágya kötötte le, képzeletében 
óriási madár képében — ezeket festette és rajzolta meg később új iskolát 
teremtve Kondor Béla — keringett a levegőben. 

A könyvek igazi korszaka akkor jött el, amikor a polgári iskola után 
Pestre került, kereskedelmi középiskolába. Apja ugyan azt szerette volna, ha 
egy jó mesterséget tanul ki, megpróbálta inasnak szerződtetni a Gammába, de 
nem vették föl. Fásultan, "undorral" pakolta hát táskájába napról napra a 
közgazdaságtani könyveket, érdeklődését azonban már a költészet izgalma moz-
gatta. Olvasott a vonaton, az iskolában a pad alatt, Kelenföldön, a vonat 
érkezésére várva. Legfogékonyabb éveit "virradásig-lobogó olvasással töltöt-
te", költők, filozófusok, misztikusok és látnokok műveit falta rendszertele-
nül, nyugtalan kíváncsisággal, mintha már ekkor megérintette volna a lét ki-
meríthetetlen, titokzatos gazdagsága. "Vad, nyers, sokszor a megsemmisülés-
vágyáig-finomodó sejtelmekkel élt", verseket is írt, sokszor hajnalig éget-
ve a konyhai lámpát, a fényre felriadó szüleinek korholásával dacolva. Eze-
ket a pályakezdő kísérleteket egyszer hirtelen felbuzdulásával — máig tartó 
nagy bánatára — elégette. 

Ekkor lett barátja a nála öt évvel idősebb Hantai Simon, akit "rajongá-
sig szeret és tisztel" ma is. Hantai lobogása, "állandó lelki izgalma" az б 
szívében is rezonált: éjszakákon át, hajnalig beszélgettek "Dantéról, Baude-
laire-ről, Babitsról, az egyiptomi, az etruszk művészetről, Masaccióról és 
Michelangelóról, Picassóról és Proustról, a modern filozófiai irányzatokról 
és Cézanne-ról". Az idősebb művész-társ megérezte a felé áradó bizalmat, 
szomjas érdeklődést, könyveket adott a fiúnak, biztatta, írjon verseket, be-
mutatta főiskolai társainak. Jellemző epizódja az érlelődő Juhász Ferenc 
könyvek iránt érzett rajongásának, amit maga mond el Első könyvnap, első 
könyvek című írásában. "Mámorosan és tétovázón" szorongatta kezében az ap-
jától kapott pénzt, s a habzó Rákóczi úton ácsorogva, a könyves sátrakat fi-
gyelte, hol tudná megszerezni vágyott könyveit, Babits Európai irodalomtör-
ténetét és József Attila Cserépfalvinál megjelent összes verseit. Egy isme-
retlen tanácsára végül az Egyetemi Könyvesboltba ment, Birkás Endréhez, s б 
a pincéből fölhozta "a boldogtalan alvilág boldogtalan csodahírnökeit, a hit 
és tisztaság remekműveit, a halhatatlanság két aranylevelét... élete két 
gyöngy-bástya tornyát, léte csillag-arcú oszlopait". 

1944-et írtunk ekkor. A tizenhat éves Juhász Ferenc szorgalmasan gyűj-
tötte verseit az asztalfiókban. Az első Kossuth Lajost idézte, s a többi 
"gyönge erezésű levél" is olvasmányaira rímelt vissza, az "édes és csodála-
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tos" Tóth Árpádra, Rimbaud-ra, a "csodaistenre", Baudelaire-re, a "feketeál-
arcúra" és a "csillagtörékeny" József Attilára. 

Aztán a hömpölygő események eltemették egy időre költői ambícióit. Han-
tai Simonnal együtt bujkáltak: emez katonaszökevényként, s Juhász Ferencnek 
is jelentkeznie kellett volna Pesten, hogy besorozzák, б azonban útközben 
visszafordult, s otthon bújt meg "a jelzőrakétákkal-teleírt, üres-kígyóbőr-
ként mintásan-ropogó Karácsonyig". Bia végső felszabadulása azt az idilli 
érzést ébresztette benne, melyet oly magával ragadó hitellel, átéléssel áb-
rázolt a Sánta család egyik epizódjában. 

A következő két esztendőben mintha "sűrű, fojtó, kábító ködben" tántor-
gott volna. 1945 őszén került Budapestre, albérletben lakott az Üllői úton, 
ám idejének java részét Hantai Simonéknál töltötte, a Damjanich utcában, egy 
félig romos lakásban, a hajnali órákig tartó nagy és megtisztító beszélgeté-
sekben, melyek fokozták "titkolt elrendelés-tudatát". Képzeletében újra meg 
újra eljátszott az öngyilkosság gondolatával; közben pedig egyre-másra szü-
lettek "roncs-versei". 1946-ban érettségizett, s még ebben az évben megis-
merkedett Weöres Sándorral, aki tehetségesnek találta, írásra biztatta. A 
kamaszkorból egyszerre lépte át a férfikor küszöbét, telve bizonytalanság-
gal, nyugtalansággal. Csak lődörgött Bia és Budapest között. Nagyon szegé-
nyek voltak, apja ruháit és télikabátját hordta, festő barátainak cigarettá-
ját szívta, és lelkében újra meg újra fölmerült a kínzó kétség: vajon milyen 
sors vár rá. Valahol szemébe tűnt egy felhívás, mely a népi kollégiumokba 
szólította a tehetséges, tanulni vágyó fiatalokat. Kérvényt írt és felvet-
ték. Újra beiratkozott az egyetemre, de sem ez, sem a kollégiumi élet nem 
érdekelte igazán, csak az irodalom. Két és fél hónapig lakott a Bajza utcá-
ban, "a sziklatömbszerűen nyugalmas drága" Nagy Lászlóval, "az áldott jó" 
Tóth Gyulával, "s a szőke, különös szerény, finom" Simon Istvánnal. "Az eme-
leten, ahol a lányok szobái voltak, egy csodálatos gyerek-lány, született 
Szeverényi Erzsébet" lakott, akit rögtön úgy megszeretett, hogy a csontja is 
"belesajdult". Rövidesen összeházasodtak, s mert a kollégiumban házaspárok 
számára nem volt lakhatási alkalom, б Nagy Lászlóval a Vilma királynő útjára 
költözött, Erzsike pedig néhány hétre rokonaihoz ment. A házaspár első közös 
lakása a Szív utcában volt, "füstös, utcára-néző szoba". Első versei — Kor-
mos István közvetítésével — a Diárium 1947. karácsonyi számában jelentek 
meg. Első verseskötetét, a Szárnyas csikót 1949-ben adta ki, s alig huszon-
két évesen már Kossuth-díjat kapott, mint az új magyar irodalom elismerten 
legnagyobb tehetsége. Élete innentől a közfigyelem reflektorfényében telt, 
s maga csak ennyit tart szükségesnek elmondani róla: "1949-től 1956 nyaráig 
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nagyon sokat írtain. Verseim nagy része nem folyóiratokban jelent meg, de 
könyvekben." 

KÖLTÖI PÉLDÁK 

Juhász Ferenc rendszertelenül olvasott, mindent, ami kezébe került. Ilyen 
jellegű önvallomásai azonban valamelyest félrevezetik olvasóját. Sok nevet 
említ elődei, ösztönzői, világképének formálói között, a leglényegesebb még-
is az az egyetlen mondat, melyet Domokos Mátyással beszélgetve (Válasz a 
költészetről) mondott el: "...az elődök csak segíthetik a költő-utódot, és 
segítik is halhatatlanul, de nem végezhetik el helyette, amire rendeltetett". 
A kiválasztottság büszke tudata, az előre elrendelés glóriás és töviskoszo-
rús érzése, tehát a saját költészet teremtésének kényszerítő szüksége kez-
dettől jellemzője életérzésének. Amit "hatás"-nak mond, voltaképp csak meg-
erősítő je, ösztönzője volt. Amikor arról vall Gyurkó Lászlónak, hogy minden 
költőelődétől tanult, voltaképp azt a belső folyamatot motiválja, ahogy ol-
vasmányai nyomán fellobbant ihlete, s a példa serkentése vagy taszítása sa-
ját világának kimunkálására ösztönözte. Az azonban mindenképp fontos, egész 
pályáját meghatározó mintájáról árulkodik, ahogy Dante nevét említi. ("... 
művének és époszi vállalkozásának nagysága igézett meg a legjobban, buzdí-
tott és buzdít ma is, még inkább, mint költő-kamaszkoromban, az összefogla-
lásra, a tervezés világot-teremtő bátorságára, б az, aki segített a képzelet 
páncél-méhburkát szétrepeszteni, s aki a képzelődés ereit a bujaságig da-
gasztotta vérrel."; vagy egy másik, lényegében hasonló önvallomásából: "Még-
is: az eszmélkedésemet hatalmas lényével át- meg áterező, a példájával fe-
lejthetetlen-sugallatot-osztó, a monumentalitásra-buzdító, a gyönyörű-össze-
foglalásra-felszólító, isten-áhítatú Mesterem: Dante volt, a legnagyobb-Cso-
dálatos. Kamaszkorom lánggal-dagadó és dadogással-elbomló vulkán-éveit az Ö 
Mindenség-nagy, millió-szobrú, kristály-katedrálisában töltöttem, borzongva, 
alázattal és ujjongva; s б adta képzeletemnek époszi terveit, a teljes ösz-
szefoglalás parancsát.") Tény, hogy a rövidebb lírai versei voltaképp csak 
próbák: bennük majdnem mindig a később feltornyozódó époszok ősképét, váz-
latait sejdíthetjük. A történelmi tapasztalás, a felszabadulás utáni évek 
országépítő munkája, újat teremtő lendülete bizonyossággá érlelte Juhász Fe-
rencben, hogy mindennek adekvát kifejezője csak az éposz lehet, mely gyöke-
reit visszafelé nyújtja az időben, koronája azonban a mába és a jövőbe nyú-
lik. Az a költő, az a líra lett ideálképévé, melybe valamiféle módon az 
egész teremtett világ elfér és kifejezést nyer. A "szeszben-szétmállt-arcú, 
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nagyon-szenvedő" Dylan Thomast azért érzi szellemi társának, mert "szívébe 
belepréselődött izzó bujaságával a világegyetem, mint egy virágzó tűzállat 
milliárd-mintájú izzó kőpáncélja, hogy végűi belepusztúlt a méltatlan szere-
lembe". A versek egymásutánját szövevényes rendszernek érzi, melyben elődei-
nek "egy-egy zöld ága hajt lombot". 

Bár olvasmányairól és elődeiről szólva szívesen említi a mozarti varázs-
laté Csokonait, a "vértolulásos" Berzsenyit, a tragikus Vörösmartyt, Adyt és 
másokat, voltaképp egyikük sem személyében, verssoraival hatott rá, inkább 
mint egy hatalmas költői folyamat részesei, tragikus nagyot-akarók, akiket a 
történelem maga alá temetett, mielőtt beteljesíthették volna küldetésüket. 
A magyar líra Juhász Ferenc szemében készülő, de csonkán maradt épület, 
olyan, mint a torz, beteljesületlen éposz; minden a helyén van, épek az eme-
letek, csak a történelmi-társadalmi helyzet biztonságot és beteljesülést adó 
tetőszerkezete hiányzik. 

A múlt legnagyobbjainak leginkább szellemi példájából tanult: meg nem 
alkuvásukból, következetességükből, nitükből. Rendkívül jellemző ilyetén 
felfogására, és elődkeresésének motívumaiból is a legtöbbet árul el a Petőfi 
szigora, mely azért is fontos írása, hiszen indulása idején, a Szárnyas csi-
kó felszabadult, tágas képeinek látványa nyomán őt magát is Petőfi egyenes-
ági örökösének tekintette a kritika. "Hallatlan munkaszeretetét kell megta-
nulnunk tőle — írja. — Azt a makacs meg-nem-adást, konok akaratot, irgal-
matlan fegyelmet, azt az elfojthatatlan lángot, amely egyre-zordabb szélre 
egyre-teljesebb szirommal felelt, mert fénnyel kell kitágítani az ostoba 
elemek nyúlós, vaksi éjszakáját, világossággal kell leigázni a hideg sár kí-
gyószáját, a lucskos növényi-érintés borzalmát, hogy ne vacogjon a légburkot 
körülhemzsegő égitestek őssárkányszemei közt a magára maradt szív, ne vir-
rasszon foltos hulla-álmai fölött az árva ember, hogy hajnalt teremtsen, ha 
kell, önmagából; azt a nélkülözhetetlen képességet kell tőle megtanulnunk, 
amellyel pillanatról pillanatra, óráról órára, évről évre újrateremti a va-
lóságot és önmagát, a mindenséget önmagából és a mindenségből önmagát, azt 
az erőt az önuralomra, amely csak az állandó teremtés szigorát ismeri el és 
ezzel az ítélet jogát elsősorban önmagán, és nem keres lehetőséget az elpil-
ledésre, a test vagy a lélek álnyomorára, ami tulajdonképpen nem más, mint 
hüllőlomhaságú várakozás, önmagába-szívott mohóság, riadt éhség, mint egyné-
mely parány-létezők gyomorig-visszaszippantott rabló-nyúlványai: amely nem 
keres alkalmat a menekülő-betegségre, erre a különös magyar léhaságra; igen, 
azt a munkaszeretetet kell megtanulnunk tőle és parancsként elfogadnunk, 
amely gyönyörűen nehéz és mámorítóan állandó, amely nem-csillapodó indulat, 
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mindig-újra-töltekező gyakorlatiság, amely nem fullad bele az álmodozásba, 
nem ernyed el a tétovaságban, nem oldódik el, mint szájban a gyümölcs, nyers-
fanyar-ölelésben, amely nem hivatkozik a mellék-körülményekre: szegénységre, 
kozmikus viharokra, csüggesztően kopár lakásra, mágneses orkánokra, rajon-
gásra, gúnyra, röhejre, az emberi hűtlenség fájdalmasságára, az ideghálózat 
össze-vissza-dadogására, érszűkületre, szédülésre és szorongásra, pénzte-
lenségre; éppen nekünk, maiaknak és talán a holnapiaknak kell ezt tőle meg-
tanulnunk, ettől a csodálatos, izgága és ahogy Ady is hitte, neuraszténiás 
fiútól." 

Voltaképp a magánélet szféráin akár önkínzó bátorsággal és eltökéltség-
gel felülemelkedő közéleti költő típusát fogalmazza meg itt Petőfi példájá-
nak álcájában Juhász Ferenc, tehát a maga legszemélyesebb hitvallását. A 
múlthoz, elődeihez való viszonyát általában is jellemzi ez a fajta, mindig 
személyesbe átforduló szublimáció: nem a verssorok, nem a költői képek az 
érdekesek számára, hanem a megélhető sors, a beteljesíthető álmok, a jobbra 
fordítható keserű átkok. Mindezt hallatlan érzékenységgel éli át, mintha б 
maga volna egyikük is, másikuk is, s az б alakját világítaná meg "a nagy 
élet félelmetes, fényességes és örökkévaló villámtüze". A magyar költészet 
nagyjai személyes élete síkján adtak számára érzéseket, érzelmeket, gondola-
tokat. Ahogy József Attilával kapcsolatban írja: "Tudatosította bennem az 
embert és tudatosította bennem a halált is. Hogy az életbe bele kell halni, 
mert ez a törvény, de csak így szép, így igaz. A kötelességre tanított meg 
engem a Szótlan: azt mondta, szemed van, láss; szíved van, fájjon; tudatod 
van, keresd meg hát a Törvényt, az Összefüggést." 

AZ ÚJRAALKOTÁS FOLYAMATA 

A költő sejtjeiben, idegvégződéseiben őrzi, érzékeli a múlt teljességét. 
S mert ilyen hallatlan érzékenységgel vallatja a létet, folyvást megkísérti 
a teremtés nagy kockázata. "Ellentétek keresztezési pontja vagy magad is" — 
idézi Nicolaus Cusanus gondolatát. Az ellentmondások szabdalta világban, a 
múlt kötöttségeiben keresi, vívja meg versről versre a "Törvény és Össze-
függés" fellegvárait. 

Az első pillanatban, amikor szembenéz a fehér, várakozó papírlappal, 
lelkében "mélységes, süket, fekete csönd van". Szinte bénultan ül, képzele-
tében egyszerre mozdulnak a megírandó mű töredékei, de tudata peremén életre 
kel közvetlen környezete is: "valahol egy tücsök is kezd szólni, valami kő-
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résben, vagy a poros törpe-babérfák alatt... és a közeli templom harangja is 
megkondul öblösen". 

Mintha figyelő szemek követnék minden mozdulatát. Miközben a sorok "ösz-
sze-vissza kúsznak béna agyában", testi valóságban is elébe lép "Berzsenyi, 
a szuszogó, pohos, kövér Berzsenyi", s most elfogja a "kamasz-izgalom" s va-
lami "ősi kétségbeesés", mely nem más, mint a teremtés félelme, rettegés a 
sikertől, a sikertelenségtől, a várható küzdelemtől, mely hozhat győzelmet, 
de legyőzetést is. 

Ezek a legfájóbb és legsebzőbb pillanatok, amikor újra meg újra megkí-
sérti a vajúdás gyötrelmes izgalma. Ám aki ilyen pontosan és rezzenéstelenül 
figyeli önmagát, ilyen félelmetes biztonsággal tud számot adni az alkotás 
minden pillanatáról, bizonyára kedvét is leli ebben a szenvedésben, mely 
egyszerre teremt majd újat és teljesíti be mindazt, amit előtte is megpró-
báltak már a költők. 

Mert amit ír, amit elgondol, amit papírra vet, azt folyamat részének ér-
zi. Ugyanezek a gondolatok foglalkoztatták már a magyar költészet legjobbja-
it is. Az б életük kerete azonban más volt. Bármily tragikus az a tudat, 
hogy létünk kitárva áll a halál felé, magunkban hordjuk a halhatatlanság ígé-
retét is, melyet a munkánkkal, a tevékenységünkkel tehetünk valósággá. A 
költő a versben, a világ sajátos újrateremtésében találhatja meg a halhatat-
lanság mentőövét, mely készen várja, mihelyt megszületik tolla alatt a vers. 
"Azért vagyunk a világon — idézi Tamási Áron Ábelét, kedves hősét — , hogy 
valahol otthon legyünk benne." Ezt az otthonosságot kell a költőnek kihar-
colnia a sorstól. Egyetlen fegyvere: a vers, a jól megírt, célra irányuló, 
törvényeket és összefüggéseket sejtető vers. 

A Hét tenger énekét, Vas István nagy hatású és ösztönző műfordításköte-
tét méltatva jegyzi föl: "Én képtelen lennék ekkora önzetlenségre." Ez is 
sokat elárul a vershez, az alkotáshoz való viszonyáról. Nincs ideje arra, 
hogy mások szolgálatába szegődjék. A maga személyes mondandóját kell elmon-
dania, mindenáron. Mert bármily csodálatos termést hozott is a magyar mű-
fordítás-irodalom, benne ott sejlik a magyar történelem tragédiája: "Gyötre-
lem tudni azt, hogy amíg mi magyarúl megújítottuk és magyarúl megírtuk a 
világirodalmat, addig a mi századokat-besugárzó, rádium-tűzű remekműveink 
lényegében érthetetlenek és lefordíthatatlanok, és aligha vállalkozik igazán 
nagy költő verseink lefordítására. Nekünk dolgunk van a világban, s ha a vi-
lág nem akar részévé fogadni, idehozzuk azt." A költőnek — ez volt korai 
líraszemléletének egyik kulcsfontosságú eszméje — a felszabadulás megadta 
azt a lehetőséget, hogy korrigálja a történelem menetének korábbi tragikus 
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vargabetűit, ezzel mindenáron, minden ellenhatással szemben is élnie kell. A 
lírikus legfontosabb, mondhatni egyetlen eszköze a szó, amely szerencsés 
esetben, az ihlet föllángoló pillanataiban verssé áll össze. "A léleknek 
minden időben beszélni kell — írja Arany János balladáiról szólva. — Na-
gyobb bűn a hallgatás, mint a drámákba-sajtolt, időtlennek és tértelennek 
hitt ragyogás. A nehézveretű fény, akárhogy ernyő födi is, mégiscsak fény, 
jüvőt-hirdető; a nehézpáncélba bújtatott eleven szív mégiscsak dobog, s ha 
nem látod úgy mozgását, mint a meztelen bőrön, mégsem holt az a szív." 

Ez a néhány gondolat megmagyarázza, miért nem az Újhold költői útját vá-
lasztotta az induló Juhász Ferenc, miért keresi mindig, még nagy válságaiban 
is, görcsös erőfeszítéssel a kifejezés lehetőségét a hallgatás apológiájának 
megfogalmazása helyett. A lélek kényszere ez benne, a léleké, mely sebzet-
ten, társtalanul és árván is a formát keresi a maga számára, mely aztán meg-
ajándékozza a kitörés és az alkotás lehetőségeivel. Nem mintha tagadná a 
drámai látás és ábrázolás jogát. Éppen nem! "A léleknek és a történelemnek 
is vannak pillanatai, sőt, hosszú szakaszai, amikor a drámába sűrítés az 
egyetlen lehetőség" — fejtegeti idézett tanulmányában. Juhász Ferencben 
amúgy is tetten érhetjük a drámai hangoltságot, ezt a jellegzetes huszadik 
századi életérzést. Simon Istvánnal kapcsolatban jegyzi föl azt az árulkodó, 
önvallomás-érvényű gondolatot, hogy ennek költészetében "a háborgás-nélküli 
tisztaságot, a józan derűt" irigyli leginkább, de fontosnak tartja hozzáten-
ni, hogy Simon verseiben azért ott lüktet a szomorúság, ez az "életadó" ér-
zés is. Vannak olyan költők — fejtegeti — , akik makacsul csak a jót, csak 
az idilli színeket tartják följegyzésre, megörökítésre érdemesnek. A harmó-
nia énekesei ők, "az igazi megnyugvás" lírikusai. Juhász Ferenc nem ilyennek 
tudja magát. Szent Pál hasonlatát kicsit módosítva a költészetet is verseny-
pályának nevezi, ahol "folytatni kell az elődök útját, futni kell tovább on-
nan, ahol ők lerogytak, tovább kell építeni a falakat, s le-nem-omolhatnak 
semmiképpen!" 1945 után mintha beteljesülni látszott volna a magyarság nagy 
álma. Juhász Ferenc azonban hamarosan megérzi, hogy "az álom még nem való-
súlt", s olykor az az érzése támadt, hogy a költő az egész nagyvilág minden 
beteljesületlen várakozását tarsolyában hordja. Ezt csak "roskadozva" lehet 
kibírni, de cipelni kell makacs kitartással a megsemmisülésig. 

A huszadik századi művész-magatartás egyik jellegzetes típusa valósul 
meg költészetében és elméleti írásaiban is. Morálja, tartása következetesen 
emberközpontú, s még a legfájdalmasabb válságok, önmarcangoló kétségek kö-
zött is azt vallja, hogy keresni kell és meg kell valósítani az emberség 
törvényét, "mert a művészet nemcsak a törvény szüntelen, befejezhetetlen ke-
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resése, de a törvény megvalósítása is. Kutatni és meg-nem-nyugodni: ez a föl-
adatunk!" (Egy művészről és önmagunkról.) Nem az a kérdés, mikor alkotja meg 
az ember a művet, mely az б értelmezése szerint korántsem csak költői vagy 
képzőművészeti alkotás, hanem bárkinek tehetsége szerint való helytállása, 
hanem az, "hogy megalkossa, hogy idő, tér, lustaság, betegség, erőszak, szé-
gyen és mások ne fogják le teremtő kezét". A kísérletező, munkálkodó szel-
lemnek szárnyai vannak, melyek vágyott célja felé röptetik. Mindenekelőtt 
természetesen a különleges adottságú művészt. "A művészet: küldetés. S a mű-
vésznek egy feladata van: betölteni ezt a küldetést mindenáron. Mert nem a 
művészre: a művészetre van szüksége a Világnak." 

Talán A költészet hatalma és reménye című írásában fogalmazza meg leg-
tisztábban, legáttekinthetőbben a művészetről és a líráról vallott felfogá-
sát. A művész alkotó, teremtő tevékenységét szembeállítja a természet állan-
dóságával. "A költészet örök változékonyság — írja. — Meg-nem-állítható 
mozgás. A költészet: folyamatos cselekvés. Állapot-létrehozás. Maradandóság-
építkezés. A költészet nem utánozza a természetet és az embert, de folyama-
tosan termi, fékezhetetlenül teremti a természetet és megteremti az embert." 

Juhász Ferenc gondolkodásában és a világgal kapcsolatos képében kétség-
telenül vannak nietzschei elemek. Nietzsche is ilyen határozottan irányítot-
ta a figyelmet erre a világra, amikor újra meg újra hangsúlyozta, hogy csak 
ez a világ létezik térben és időben, ennek törvényei kell hogy meghatározzák 
az ember akaratát és gondolkodását. G azonban elveti az erkölcsöt, mert az 
erkölcsös gondolkodás annak a bizonysága, hogy nem hiszünk az életben, vol-
taképp tehát a pesszimizmus és a pusztulás első reakciója. Juhász Ferenc 
egész gondolkodása is az adott létre irányul, de minden megnyilatkozásának 
különös, lebegő kettősséget kölcsönöz egy virtuális világ jelenléte is, me-
lyet az embernek — és a művésznek — kell felépítenie alkotó tevékenységé-
vel. Gondolkodásmódjának alapeleme az élet szeretete, de ugyancsak nem a 
nietzschei értelemben (a Zarathustrában olvassuk: "Az élet szeretete legyen 
végső vágyatok szeretete, végső vágyatok legyen az élet legizzóbb gondola-
ta."), inkább megfordítva: nála az életnek emberi közege és háttere van, s 
legvégsőbb céljának a Nietzschénél oly sokat emlegetett eszme ellentétét vé-
li: a boldogság kicsikarását a léttől. 

Ez a jövőre irányuló kollektív gondolkodási forma különbözteti meg alap -
vetően Juhász Ferencet például Pilinszky Jánostól, aki a maga költészetszem-
lélete természetes elemeként tartja számon a hallgatást, a szellem legjobb-
jainak azt a tiszta, természetes szövetségét, mely még a vállalt némaság 
korszakaiban is egységbe forrasztja őket. Juhász Ferenc szerint a művésznek 
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nincsen joga a némasághoz. Ki kell küzdenie a sorstól a szót, a hangot, meg 
kell találnia a korral adekvát kifejezési formákat. Szerinte a költő a vers 
által építheti föl a halhatatlanság pilléreit, azokat az oszlopokat, ame-
lyekre "új hazát lehet építeni". 

A művésznek tevékenykednie kell, építenie kell az emberiség új, tisztul-
tabb birodalmát. S hogy ilyen jellegű tevékenysége igazán eredményessé vál-
jék, integrálnia kell — már amennyire ez lehetséges — a tudományok felis-
meréseit. Mert mindez a valóságnak szerves része, s az a költő, akit a való-
ság tart igézetében, annak minden parányi tényét, híradását igyekszik fel-
dolgozni, lírává élni. A költő hétköznapjai telnek így: "... fizika, kémia, 
csillagászat, biológia, biokémia, élettan, virológia, bakteriológia, mikro-
biológia, ősállattan, ősmadártan, ősnövénytan, paleopathológia, kórbonctan, 
növénytan, állattan, földtan, földfejlődés és földtörténet, pszichológia és 
állatpszichológia, emberfejlődéstan, geokémia, növényrendszertan, baktérium-
biológia, mikrofizika, atomfizika, kibernetika, elmekórtan, szülészet, bio-
fizika, szövettan, kristálytan, genetika, mitológia, népmese-gyűjtések, az 
őskönyvek, a világtörténelem, a magyar történelem, a kódexek, a vallástörté-
net, a halál-történet, teremtéstörténet csoda-kozmosza és csoda-virágzása : 
az én hétköznapom. Szorongásom és mámorom, időm és világ-árnyékú-álmom. Min-
dent megkeres izgatott kutató-képzeletem. Mert mindez a valóság része, és 
engem mindig a valóság tartott igézetében." 

A jelen század költészetének egyik izgató kérdése, hogyan lehet a termé-
szettudományos tényeket, fölismeréseket a versben fölhasználni. Babits óta 
a magyar líra izgalmas vállalkozása: a tudomány meglátásainak felszikrázta-
tása a költeményben. De talán egyetlen költő sem törekedett erre az ismere-
tek olyan mámorító sokféleségével, kielégíthetetlen szenvedélyével, mint Ju-
hász Ferenc. Mert nála mindez az igazabb és hitelesebb látás tartozéka: köl-
tészetében nem a természettudomány és a természettudományos világkép jelent-
kezik, "hanem maga a természet" (Természet és költészet). Ez a természet nem 
a Földdel azonos, képzeletében és költészetében földünk "kis sziget, apró 
szigetecske csak", melyet a világegyetem törvényei kormányoznak, s a korsze-
rű költészet hivatásának azt érzi, hogy ezeket az általánosan érvényes tör-
vényszerűségeket kell megfogalmaznia. 

KÉPVILÁG ÉS KÖLTÖI SZÁNDÉK 

"Rólunk ne maradjon semmi leíratlan" — ez a gondolat a Szárnyas csikó-
tól vissza-visszatér Juhász Ferenc költészetében. E szándék, mely magában 
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hordozza a totalitás igényét, más költők ábrázolását, szemléletmódját is 
meghatározta, ám Juhász a vers közegét a teljes anyagi világra kiterjeszti. 
Világegyetemnyi méretekben gondolkodik és ábrázol, s lírája belső fejlődésé-
nek egyik legizgalmasabb vonása, ahogy a költői leírás és ábrázolás hagyomá-
nyos eszközeit egyre tágítja, mind távolabbi asszociációkat von be körébe, 
mígnem a képzelet szárnyán oly messzeségekbe jut, ahová a köznapi gondolko-
dáson edzett emberi értelem nem is tudja követni. A Szárnyas csikó, a Sántha 
család (1950), az Apám (1950) és az Új versek (1951) jórészt a hagyományos 
versformálás jegyeit mutatja. Ám már ezekben is tetten érhető néha az újító 
szándék, anélkül, hogy ez teljesen tudatos volna. 

Kezdeti verseiben a hangulati elem, a leírás plaszticitása az uralkodó. 
Legtöbb költeményét ténymegállapító leírással kezdi: 

Gyér haja kontyát babrálja 
az asszony, aztán hangosan fölnevet, 
széttárt, mocskos praclijukba 
kanalat ad és kenyeret. 

(Arany) 

Az utazó csak áll a nagy hidegben, 
körülötte csipás és álmos öregek. 

(Ezüst) 

Ibolyaszemű kishúgommal 
megüzentem, hogy hazamegyek, 
rendbehozom a keritést is, 
bekötözöm a rózsafákat. 

(Ibolyaszemű) 

Mikor hazamentem, kukoricát fosztottak éppen, 
leültem én is fosztogatni, pirosodtak a kukoricák, 
este volt, a tyúkok elaludtak a kerítésen, 
macskánk ölembe ült, kezemet nyalogatta. 

(Rozika) 

Voltaképpen hagyományos életképek ezek, melyek megadják a vers alaphangula-
tát, s a felütésben megcsendített hangot szinte mindvégig egységesen őrzik 
és váltogatják, anélkül, hogy kiszakadnának a hagyományosnak nevezhető líra 
köreiből. Egy-egy apró jelzés utal csak arra, hogy Juhász Ferencnek ösztönös 
költői érzéke van a látszólag ellentétes képek, érzések meglepő összevonásá-
ra. így változik át szinte egyik pillanatról a másikra az Apám bevezetésében 
a leíró, közlő funkciót hordó kép, mely egyetlen, de messzire tágító kérdés-
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ben csúcsosodik ki, miután szinte aprólékos pontossággal ábrázolja a tárgyi 
környezet legjellemzőbb vonásait: 

Köhögnek az őszi ködben. 
Piros-eres levél röppen, 
elémhull a szederfáról. 
Kukorit a kakas messze, 
füstölgő ganaj-rakásról. 
Köhögnek, megint köhögnek, 
száraz levelek csörögnek. 
Léptek alatt vagy a széltől? 

A fiatal költő világlátásának, ábrázolásának sok jellemző vonása sűrűsödik 
e néhány sorban. Lírájának egyik rétege a magyar költészetben oly sok válto-
zatban megjelenő, olykor a közhelyeket is felhasználó törekvéseivel találko-
zik ("Piros-eres levél röppen, / elémhull a szederfáról."), ugyanakkor ösz-
tönös tehetséggel teremt balladai helyzetet; itt a balladisztikus elemet a 
"köhögnek az őszi ködben" sor, majd ennek variációja hordozza, s tovább erő-
síti a "száraz levelek csörögnek" kitűnő, érzékletes hangutánzásával. A le-
író elemet ("Kukorit a kakas messze") félig-meddig ironikus, mégis pontos 
helymegjelöléssel egészíti ki ("füstölgő ganaj-rakásról"), s az egész komp-
lexumot, melynek hangulatfestő értéke a legnagyobb, egy megválaszolatlan 
kérdésbe torkolltatja: "Léptek alatt vagy a széltől?". 

A Szárnyas csikó sok példát kínál annak bizonyítására, hogy a huszadik 
életévét alig betöltött költő megtanulhatatlan, ösztönös belső kényszerrel 
alakítja a verset. Legnagyobb ereje ekkor a hangulat megteremtésének kivéte-
les képessége, közhelyeket is eredeti módon alkalmaz, s a hasonlatok, meta-
forák szövevényéből már ekkor felvillan az a mitologikus elem, mely később 
meghatározója lesz világszemléletének. A Részegen remek helyzetrajzában buk-
kan fel elsőnek e mitológia, mely a kiválasztottság büszke tudatát előlegezi: 

Augusztusban, mikor születtem, 
a ködös nyári ég 
hullatta ezer csillagát. 
Fénylett a vidék. 

Mint zsákból a búzát, az ég 
öntötte ezer csillagát. 
Ahogy hullt, csengve, zúgva 
mind a földre szállt. 

A küszöb, az ablak, a kerítés 
mind csillaggal lett tele, 
az ágakra szállt a kéklő égi fák 
gyémánt levele. 
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Éjfélig mosott anyám, s mikor 
a teknő mellől jajongani ágyba hullt, 
e ragyogásban szült meg engem, 
nagyobbik fiút. 

így születtem, tudjátok-e? 
Nem fénytelen! 
S aludtam emlői barna csillagán 
a tejtől részegen. 

A Sántha családban már egyetlen hasonlatba sűríti ugyanezt a képet, tömöríti, 
s ugyanakkor egyfajta mesei általánosságba burkolja: 

Az Apámban ugyanezt a hasonlat-technikát még inkább a valóság elemeihez kö-

Vasalt tovább, néha-néha 
a vasalót meglóbálta. 
Már ekkor a csönd sötét volt, 
a vasaló orrlikain 
sercegett az izzó parázs. 
Mintha egy láng-belű lovat 
fogna anyám, az óriás! 
Olyan volt, mint nyáron a tűz-
sudarú csillag-suhanás. 

Még mindig jól kivehető a hasonló és a hasonlított A jégvirág kakasa ilyen 
kifejezéseiben: "ablakain, mint / tizenkét tömör aranykocka / ugrik ki a 
fény". Későbbi költészetében aztán a hasonlatok, metaforák megcsonkulnak: 
egyik részük kezd önálló életet, a "hasonló" válik versszervezővé. De nagyon 
hosszú ideig maga is tudatosan ragaszkodik verseinek természeti hátteréhez. 
Maga adja kezünkbe formálásának kulcsát, amikor A jégvirág kakasa befejezé-
sében így ír: 

Hála nektek Testvéreim: fű, föld, virág, csillag, 
növényi, állati, s csillag-világ, 
akik pazar kézzel hozzátok elém 
a hasonlatot! 

De már korai lírájában is megfigyelhető, amint a metaforák önálló életre 
kelnek, mintegy előlegezve azt a folyamatot, ahogy ezek válnak majd a kife-
jezés, a szándék fő hordozóivá. A hasonlítás tényének reális kiindulópontja 

A nap, aranykakas, berzenkedik éppen, 
sarkantyúja villog a hajnal gőzében, 
elindul egy felhőn, csillagokat szedve 
mintha gyémánt-héjú búzát csipegetne. 

zelíti: 
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még világosan érzékelhető, de a mögöttes, épp hogy felsejlő kép már akár ön-
állósulhatnék is: 

Reggel még kormos volt pereme az égnek, 
harmat-hús és nyoma semerre a szélnek, 
vén kötényét a nyakába akasztotta, 
búzát öntött bele, nagyot fohászkodva 

belemarkolt és egy széles lendülettel 
hintette a magot vigyázó szép szemmel. 
Szórta meg-megállva, hulltak a gyolcsszalagok. 
Kézből nőtt, elhalt arany-pávafarok. 

Hasonló megoldás A jégvirág kakasából: 

A magasban, mintha ludakat 
kopasztana, a fagy 
jég-keze 
tépdesi a kövér felhők 
gyönge 
tollát, 
s a földre leszórja. 
De a zizegő tollpihék sűrűjén már 
átüt a derengés. 

Juhász Ferenc költői indulását üstökös megjelenéseként üdvözölte a kora-
beli kritika (s ez részben költészetének szuggesztiójából is adódott, hiszen 
kevés magyar lírikus versvilágában játszanak ilyen fontos szerepet a csilla-
gok). Emlegették ösztönös tehetségét, formáló erejét. Valóban: mintha pálya-
kezdő verseiben kedvelt meséinek világa is új életre kelt volna: a Szárnyas 
csikó telve van népmesei elemekkel, melyek elsősorban az élettelennek látszó 
természet élettel megtelítésében jelentkeznek. Juhász varázslatos könnyed-
séggel élt a megszemélyesítésekkel: azoknak a költőknek módjára, akik a je-
lenségeket nemcsak ábrázolják, hanem érzelmi szinten is átélik, feldolgoz-
zák. A Csikóellés első verseinek egyike, de nyoma sincs benne a pályakezdők 
dadogásának, aki e sorokat írja, valóban szuverén módon teremtő egyéniség, 
aki mindenfajta gátlás nélkül beszéli ki úgy, olyan formában a látványt, 
ahogy azt egyedül б látja. A valóságra tündöklő könnyedséggel rétegzi rá a 
mesét, mely ebben az összefüggésben maga is a realitás igézetével hat. A 
költő való világot "hörpint", de ennek tetején minduntalan ott "habzik" az 
ég is a maga megszámlálhatatlan csillagaival, varázslataival: 

S hogy az ablakon bedugta kék orrát 
a reggel s rájukszagolt, 
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anyja hasát döfködte vidáman, 
hamvas pofával megszopott. 

Lombok susogtak össze-vissza, 
tyúkok kotortak, boldogok, 
irigységükben elhervadtak 
az arany-szirmú csillagok. 

Már ebben a megszemélyesítésekben oly gazdag versvilágban is megfigyelhetjük 
azonban azt az adottságot, hogy szinte kimeríthetetlen bőségében tobzódó 
fantáziáját szabadjára engedi: az egymásra torlasztott képeket azonban egyet-
len közléssel visszautalja az adott keretbe. A hajnal fagyos rózsái nyílnak-
ban például: 

A hajnal fagyos rózsái nyílnak, 
lehullt a bádog hold az égről, 

a kakas taréja lila láng, 
vonat sípol a messzeségből. 

A Sántha családban aztán már tanúi lehetünk olykor a halmozott hasonlatok-
nak, melyek önálló életre kelnek, a költő későbbi technikáját előlegezve, 
arra figyelmeztetve, hogy költészetében kezdettől uralkodó adottságként volt 
jelen a váratlan képzettársítások egymás mellé rendelése: 

De hirtelen felhők futják be az eget, 
egy villanás és a zápor megered! 
Hulló ezüst hajával száll a tájon át, 
rágja a szél sűrű, fehér asszonyhaját. 

Kövér hólyagokat, sűrűdző karikát 
hány a tó, zöld lándzsáit meghajtja a nád. 
Szétporlik a lombon az ég vizelete. 
Rángó buborék, rakás hólyag, pete. 

A képzettársítások szokatlansága, váratlansága már a legelső versekben 
is jelen van, ekkor még csak mozdulásnyi jelzésként. A Mária című vers egy 
kitételében: 

Eszébe jut a sok gyerek, 
akik a szobába zárva bőgnek, 
az ablakrács kockáin kidugják 
fejüket és leskelődnek, 
pillájuk véreres rózsaszirom. 
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S ugyanez a látszólagos ellentéteket magától értetődő természetességgel egy-
bevonó, az élet állandó ellentétezettségére figyelmeztető képformálás a Gye-
rekkorban: 

Dél volt, 
szóltak a harangok, 
a szomszédban kanál csörömpölt, 
zsírszag terpedt, 
a kocsmában itták a fröccsöt, 
s az égen vattákat, 
fehér boglyákat sodort a szél. 

Az egymásnak ellentmondó, egymást mégis feltételező jelenségek iránti 
különös fogékonysága magyarázza drámai érzését, tragikus hangoltságát. A rö-
videbb lírai versek csak olykor-olykor engedik felszínre törni látomásossá-
gát, de ilyenre is akad példa. A Dombormű, 1944 torlasztott képei, kihagyá-
sos alakzatai világosan jelzik, hogy a költő történelmi freskói számára ke-
resi a megfelelő hangot, kutatja eszközeit: 

Füst, korom és iszonyú villogás 
és tűz és tűz és tűz, rémült 
bégetés, ugatás, az iszonyat mekegése. 
A házak, mint megtépett hajú, 
lucskos, betört koponyák. 
Tűz és tűz és tűz, kavargó 
füst, lábak dobbanása! Lángoló 
juhok robognak tülekedve. Fölfúvódott 
barmok, áttetsző viasz-rnerev 
arcok, kezek hevernek szanaszét. 
A havon sötétlő rozsdafoltok. 
Fölfordult a ló, lábai égnek merednek, 
deresek óriás szempillái. 
Tűz és tűz és tűz, ropogó nyalábok, 
s az úton, a sötétnek döntve fejét, mint 
vakok serege torlódva, tolongva, kis 
motyójukat csomóba kötve, rozoga 
kordákkal, dunnás tragacsokkal vonúl a nép. 

KOZMIKUS SEJTELMEK 

Már hivatkoztunk Juhász Ferenc egyik prózai írására, melyben arról a 
felismeréséről számol be, hogy a Föld a világegyetemnek csak parányi része. 
Ezt a tudatot költőileg is kamatoztatja. Legelső verseitől megfigyelhetjük, 
ahogy a jelenségeknek általános érvényt igyekszik adni. Ha egy téli utazót 
ábrázol, bizonyosak lehetünk benne, hogy köréje egy-két mozdulattal nemcsak 
a téli tájat rajzolja föl, hanem az egész teremtett világ körvonalait is: 
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Bajusza jégcsap, pillája ezüst 
félgömb, mint másnak senkinek. 
Csak áll, az állatokat nézi, 
ahogy fölporzik a hó a paták alatt, 
a millió bolygóval teleszórt 
csillogó és véges tejutakat. 

(Ezüst) 

Ebben a hatalmas, beláthatatlan és voltaképp csak a költői érzékenység sej-
telmeivel fölfogható világegyetemben semmi sem lehetetlen az érzékelés szá-
mára. A jelenségek visszájukra fordulhatnak, a szigorúan metszett vonalak 
alaktalanná válhatnak, s amit mi helyhez kötöttnek, végérvényesnek vélünk, 
egyszerre új perspektíváit mutatja, mely adottságként eddig is benne rej-
lett, de a köznapi szem számára láthatatlanul maradt: 

Hiszen csak víz a világ! 
És mint óriás buborékok 
fölszállnak a házak és a fák. 

(Halak is vannak) 

A végtelen távlatok, a tetszés szerinti messzeségeket befogadó emberi érzé-
kelés ekkor még soha nem sugallja az embertelenségeket, inkább antropomorf 
elemekkel telíti látomásait: 

Apám vért köp és mosolyog, 
nem ismeri a bánatot, 
tüdejét kőpor ette meg. 
Anyám akár az őszi alkonyok. 

Ülnek a padon, öregek, 
két hulló vadrózsaszirom. 
Sziporkázó fényességben 
üldögélnek, mint egy csillagon. 

(Öregek) 

Az "alkony érrendszerében" csak az ablakot kell kitárnia, s máris betódul "a 
tejút zöld foszfor-nyájjal". S ahogy sűrűsödnek emlékei, úgy találja meg 
ezek számára természetes formául a kozmikumot. A hasonlatok megkezdik önálló 
életüket, a "hasonló" válik uralkodóvá, a fekete cédrus, melyhez törődött 
apját hasonlítja, immár a messzeségbe tárja ágait, mintha az egész világ 
minden terhét magán hordaná: 

Mi lett belőle óriás 
zöld-szárnyú fekete cédrus! 
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Gyöngykagyló-kérgű ágaid 
a habos eget tartották, 
zöld vas-szövevény szárnyaid 
világ tüdején a bordák. 

(Apám) 

S innen már csak egy lépés az űr, a csillagok milliárdja, melyet egyelőre 
még nem járt be a tudományosan gondolkodó ember, de a költő már megidézheti, 
sőt elfogadhatja természetes élethelyzetéül: 

Ó, te csillag-ködökkel terhes űr, 
te szikrázó búborék, 
amit a teremtés fújt a Föld, 
e ragyás sárcsomó köré, 
hogy a légzőszervekkel 
megvert halandóknak 
lelke legyen, 
miért nem szakadsz a 
tollat görcsösen hajszoló 
kezemre, 
mért nem pattansz szét, 
hogy sípolva, hörögve 
száradjon 
bogyóvá létezőivel a Föld, mint 
ereivel az aszú-cseresznye! 

(A jégvirág kakasa) 

Persze a szinte korlátlan adottságú költői képzelet nemcsak a Föld vonzás-
köréből való kiszakadást próbálgatja, hanem beleélő képességét mozgósítva 
újraéli azokat a mitologikus elemeket is, melyek a maguk módján ugyancsak 
kozmikus érvényűek: a lélek mélyvilágának híradásai. Már a Szárnyas csikóban 
jelen van ez az elem, de egyelőre mint kiindulópont: az emberit akarja vele 
elmélyíteni, kifejezőbbé tenni a költő. Nem azért van szüksége ilyen köl-
csönzött képekre, hogy a saját kérdései között igazodjék el általuk, hanem a 
költészet archetipikus jelképeinek segítségével igyekszik igazolni, hogy a 
hajdani mítosz is emberközpontúvá lett: 

Megellett az isten tehénkéje, 
papnak szült most fiút a cselédje. 
Káromkodnak három szűz legények, 
fölnéznek a hegyes jegenyékre. 

Márika szoptat, fiacskája döfköd, a pofácska 
horpad, dagad, ahogy a tej bugyog. 
Jézus lovon lekocog az égből, 
a csillagok lucskos pata-nyomok. 
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Kényes csillag fényeskedik bután, 
messziről jöttek a három királyok, 
nevetgélnek, s fejük búbján 
csillog-villog aranykoronájuk. 

Istállószagot hozott a János, 
Miska túrócskát, kicsike lisztet, 
az öreg Ábel pipára gyújt, 
s kék füstkarikákat pöfögtet. 

(Isten tehénkéje) 

Juhász Ferenc épp oly könnyedén, természetesen éli újra, használja föl 
az ősi szimbólumokat, mint ahogy hasonlatot vagy megszemélyesítést ír. Szó 
sincsen itt profanizálásról! A János Jelenésein is iskolázott költő teremti 
itt meg, szemünk láttára, a maga jelenés-világát, mely alapvetően emberköz-
pontú, s azt bizonyítja, hogy ezek az ősi jelképek is emberivé élhetők, sőt, 
éppen ez a legszentebb funkciójuk. Az Apám egyik varázsosan szép leírása 
— mely mintha festmény volna — bizonyítja ezt a leghitelesebben: 

Mellette a csorbult szélű, 
farózsás kis képkeretben: 
Mária a Kisjézussal, 
szűz galambnál szelídebben. 
Kicsikéjét most szoptatja, 
égi arccal megitatja, 
tejjel habzó mellbimbóját 
két ujja közt fogva tartja, 
duzzadt kis szájba gyömködi. 
Szebbek, mint a friss virágok, 
világít a glóriájuk. 

Ez a csorbult keretű képben látható Mária még őriz égi, légies vonásokat. 
A jégvirág kakasában azonban leszáll a földre, teljesen emberi alakba öltö-
zik, s Katalin képmásában az örök emberi teremtő erő jelképévé válik: 

Mozgása lágyabb, 
s pillantása 
a mindenséget pólyába 
göngyölő. 
Most már egy szóra is pirúl. 
S mellének barna 
virágain 
a tej harmatcsöppjei 
nőnek, 
s átütnek ingén, 
ruháján sárga liliom-folttal. 
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Az emberivé transzponált mitológia nemcsak a kereszténység ősi jelképeinek 
ujraélésében és újraértelmezésében mutatkozik meg. Bőven él a görög mítoszi 
rétegekkel is — az époszi hagyomány föltámasztása is részben innen eredez-
tethető — , vissza-visszatér például Philemon és Baucis története különféle 
alakváltozatokhoz, rendszerint mint a kölcsönös szeretet és a finom, szinte 
légiesen áttetsző bánat jelzése. Az Ibolyaszemű című versben, ahogy a két 
öreg fiukra várakozva a kapuban áll, s egyre időtlenebb, kortalanabb bánatát 
rejti, az a jelzett görög mitológiai történet transzponálása a tó melletti 
biai házba: 

Már kora reggel a kapuba álltak, 
toporogtak és köhögettek, 
az eget nézték, az utca végét, 
a csordás gyerekre ránevettek, 
csokorba szedtek dermedt őszirózsát. 
S hogy nem jöttem, dérütötten álltak, 
sóhajuk hullott csak zizegve, 
fejükre sűrű zuzmót hintett 
a bokrosodó őszi szél. 

ELŐKÉPEINEK IDÉZÉSE 

Juhász Ferenc költészetében rendkívül nehéz hatásokról szólni. Mint lát-
tuk, olvasmányai is meglehetősen szeszélyesen kerültek kezébe, s kezdettől 
vallotta, hogy lírája olyan fához hasonló, amelynek egyes ágait tudatosan 
elődeinek költészetéből sarjadztatja. Műve méltatói leggyakrabban József At-
tila nevét, költészetét idézik vele kapcsolatban, s Juhász Ferenc büszkén 
vállalja is e rokonságot, sőt, tudatosan visszacsendít jellegzetes és köz-
ismert motívumokat a nagy előd lírájából. Mintegy annak jelzése ez, hogy a 
mitológia mellett magáénak érzi líránk legnemesebb hagyományait is, nemcsak 
a teremtett világot akarja újraélni és újrateremteni, hanem a líra múltját 
is asszimilálja. Ezek a nyíltan alkalmazott átvételek alighanem többet árul-
nak el a költészettel kapcsolatban vallott fölfogásáról, mint a rejtett ere-
ken felbukkanó hatások. Hiszen annak is tanúi lehetünk, ahogy az átvett ké-
pet és motívumot a maga költői természete szerint tovább fejleszti, szuverén 
eszközévé teszi. József Attila lebbenő líraisággal, tűnődő szomorúsággal 
megírt Mamájának transzpozícióját találjuk az Apám egyik részletében: 

Anyám ott áll a tócsában, 
sikálja a ruhát estig, 
sűrűdző gőzben verekszik 
a mocsokkal egész estig. 
Én az ezüst vizet hordtam, 
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kidöntöttem az udvaron, 
az égen meg ámuldoztam: 
ott is vastag szappanhabok. 

A sikáló kefe egy 
sárga, ezer-fogú állat, 
a szennyest fehérre ette, 
s ette lassan az anyámat. 
Futkosott, mint a százlábú, 
mállt, mint a tengeri csillag, 
mint rágomolygó polipok 
halat hártyásra kiszívnak, 
tenyerére rátapadva 
szívta, mint a kövér pókok: 
telt asszony-karját fonnyadtra, 
hátát gyertya-eltűnőre, 
hervadt rózsába a mellét, 
szívéből a vért kiitta, 
szemét karikásra szívta, 
éj-haja fakó lett tőle. 

Néztem, ahogy rí és futkos, 
gyökér-lábával rikoltoz 
a szappanozott ruhákon. 
S este, mint egy sárga hernyó 
terül el a teknő alján, 
kövér-fényű szőrös-sárgán. 
Anyám fölött gőz-szivárvány. 

Mosás után a kékítős 
dézsában mennyit fürödtünk. 
Kisöcsémmel, mint zöldbékák 
a széliről betoccsantunk, 
a szennyes-kék vízi-mélyből 
buborékot eregettünk. 

Ruhát mennyit teregettünk, 
olyankor aztán nevettünk! 
Csattogtak, mint fehér zászlók 
szanaszét a fonalakon. 

A vershelyzet József Attila Mamájára emlékeztet. De vannak motívumai, 
melyeket az Anyámból emelt át. Mindezt azonban a saját képalkotásának, gon-
dolkodásának logikája szerint teljesíti ki. "A sikáló kefe ... ette lassan 
az anyámat" — ezt a képet nyilván az Anyám következő sorai inspirálták: 

Látom, megáll a vasalóval, 
törékeny termetét a tőke megtörtra. 

Juhász Ferenc rögtön egy hasonlattal él, a. sikáló kefét "sárga, ezer-fogú 
állat"-hoz hasonlítja, s hasonlata megkeztii önálló életét. A következőkben 
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már az "ezer-fogú állat" mozgása, tevékenysége válik a kifejezés szerve-
zőjévé: 

Futkosott, mint a százlábú, 
mállt, mint a tengeri csillag... 

A következő hasonlat-füzér pedig látszólag már teljesen függetlenedik a ki-
indulási ponttól: 

mint rágomolygó polipok 
halat hártyásra kiszívnak... 

Voltaképp tehát kettős eltávolítás tanúi vagyunk: két új hasonlat ékelődött 
a kezdő képbe, teljesen új asszociációs réteget mozgósítva az olvasó képze-
letében. A halmozott hasonlatok a költő fantáziájában is új meg új rétegeket 
mozgatnak, nemcsak a látvány logikája, hanem a kifejezés mindenre irányuló 
kényszere, a fantázia lobogása ie megtermékenyíti írás közben. Versalkotásá-
ban tehát nem a megszervezett, kidolgozott, pontosított látás rögzítésének 
igénye vezeti, hanem — zenei hasonlattal élve — polifonikusan szerkeszt, 
ahogy a zeneszerző alkotása közben hallja a lejegyzett hang ellenpontjait, 
elágazásait, úgy Juhász is látja képzeletében az egyszeri kép továbbágazta-
tásának lehetőségeit, s ezekre szinte spontán lendülettel bízza rá magát. 
Amikor visszatér a kiinduláshoz ("tenyerére rátapadva / szívta, mint a kövér 
pókok"), akkor már tulajdonképpen az asszociáció második rétegét dolgozza 
ki: hiszen nem a súrolókeféről van szó, hanem arról az állatról, melyhez azt 
hasonlította. A továbbiakban ez veszi át a cselekvést, rá utalnak a jelleg-
zetes juhászi igék: "kiitta", "szívta", s a látomás ismétlődő, lassú előre-
haladása is a pók mozgására emlékeztet: 

telt asszony-karját fonnyadtra, 
hátát gyertya-eltűnőre, 
hervadt rózsába a mellét, 
szívéből a vért kiitta, 
szemét karikásra szívta, 
éj-haja fakó lett tőle. 

A "kékítős dézsa" jelzős kifejtízés ugyancsak József Attila-i kindulópont, 
de itt is szuverén módon építi tovább a témát, újabb ellenpontok beiktatá-
sával : 

Kisöcsémmel, mint zölcibékák 
a széliről betoccsantunk, 
a szennyes-kék vízi-méilyből 
buborékot eregettünk. 
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A Mama két sora ("s a ruhák fényesen, suhogva / keringtek, szálltak a magos-
ba") a kiindulópontja a következő képnek is: 

Ruhát mennyit teregettünk, 
olyankor aztán nevettünk! 
Csattogtak, mint fehér zászlók 
szanaszét a fonalakon. 

Ez utóbbi sor megint jellegzetes ellenpont: erre utal a rímelése is. Itt, 
ebben a részben nem viszi végig a Mama képrendszerét, hiszen a befejezés lé-
gies finomságú, az égi kékségbe nyitó képalkotás helyett szinte naturalisz-
tikus részletezéssel ábrázolja, mint merült ki anyja a mosástól. De ugyan-
csak az Apám befejező részében mégis megvillan a József Attila-vers befejező 
képsorának emléke: 

Fém-pókháló-erezésű 
állványokon hajol bátran, 
a sugarak, mint a fésű 
végigszántanak hajában. 
Föl se néz, csak rakja, rakja, 
kezei: galambok, szállnak, 
meg nem állnak pillanatra, 
csak forognak a kanállal. 
Fehér kezei suhannak, 
haja meglobog fehéren. 
Elmerülnek, felvillannak 
kezei a ködlő fényben. 

A József Attila költészetéből továbbélő motívumok alakításának, újragondolá-
sának érdekes példáját találjuk A jégvirág kakasában is: itt a Favágó közis-
mert motívumát építi tovább: 

...De 
a hajnal a nap arany fejszéivel 
szétforgácsolja, hasogatja 
a sötétség ropogó deszka-födelét, 
hogy a szögek is elkajszúlnak. 
Csak úgy zeng, 
harsog a táj e küzdelemben. 

Emlékeztetőül idézzük József Attila versének idevágó képét: "Hajnal suhint, 
forgács-fény röppen". Ezt a képet szinte a maga teljességében őrzi meg Ju-
hász Ferenc, de megint részletezi, kibontja, továbbépíti. Szükségesnek tart-
ja elmondani, hogy a hajnal a "nap aranyfejszéivel" "forgácsolja" "a sötét-
ség ropogó deszka-födelét". Ez már teljesen az б egyéni leleménye: rendkívül 
érzékletes a "ropogó deszka-födél" kifejezés, mely a koporsóra is utalhat. 
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Egy futó kép erejéig e deszkafödelet is körülírja: szögek tartják, melyek 
"elkajszúlnak". A befejezésben pedig az ellenkezőjére fordítja a József At-
tila-i motívum hangulatát: a Favágó azt fejezi ki, hogy az ember csak akkor 
végezheti eredményesen munkáját, ha "odasújt körül a sorshoz", Juhász vi-
szont az anyaggal való konok küzdelmet a birtokon belüliség fölényével, nyu-
galmával és jó érzésével ábrázolja, ezt érzékeltetik a hangutánzó igék: 
"zeng", "harsog". 

Találunk Juhász Ferencnél jó néhány átvételt — ezek minden esetben tu-
datosak, hiszen a költői tevékenység folyamatosságát és folytonosságát van-
nak hivatva bizonyítani — szinte minden nagy magyar költőtől. Szó szerint 
vesz át egy kifejezést a Szigeti veszedelem befejezéséből A jégvirág kakasa 
befejezésében: 

Bevégeztem hát nagyhírű 
munkámat! Ki tudja, lesz-e még 
ilyen erőm? Lesz-e még ekkora 
hatalmam a történet 
kanyarításában, s a szavak fölött? 
Nyugtalan mégse 
vagyok! Napként ragyog bennem 
a bizonyosság: 
sem a rozsda-feledés, 
sem az emlék-penész, 
sem az idő-por 
nem lepi dalomat vastag 
közönyével soha. S ha majd 
muló porhüvelyem fölött 
Ítéletet mond 
a halál, s ami élt, lüktetett, 
a dal örök-emésztő tüzében égett: 
a szívet mord ujjával 
örökre porba rontja, s lázas szemem 
gyémánt-tekintetétől harmatként enyész, 
s testi mivoltom 
emlékét is hamuként szórja szét a szél: 
a halhatatlanság derűs egébe 
emel dalom nem-múló 
szárnyaival. 

Zrínyi Peroratiója: 

Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat, 
Melyet irigy üdő sem tűz el nem bonthat, 
Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat, 
Sem az nagy ellenség, irigység nem árthat. 

És mikor az a nap eljűn, melly testemen 
Csak uralkodhatik, fogyjon el éltemen 
Hatalma: magamnak ugyan nagyobb részem 
Hordoztatik széllel az magas egeken. 
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Az összehasonlítást azzal a gondolattal kell kiegészítenünk, hogy A jégvirág 
kakasa komikus eposz, tehát Juhász Ferenc szavait áthatja az önirónia is. De 
a két Zrínyi-versszak hatása — pontosabban: tudatos visszaidézése — ebben a 
szövegkörnyezetben mégis inkább tisztelgéshek érződik. Annál inkább, mert 
Juhász egy-két kitérő kép erejéig itt is elárul egyet-mást legigazibb önma-
gából: a "lázas szemem / gyémánt-tekintetétől harmatként enyész" kifejezés 
az állítmány ironikus felhangjától eltekintve rendkívül szép, érzékletes. 
Külön is érdemes felfigyelnünk a költő kitűnő beleélőképességére: anyanyel-
veként szól a régi magyar vers modorában, szókincsét is magától értetődő 
természetességgel használja. 

A Sántha család talán legszebb részletében hirtelen Csokonai-versszak 
bukkan elő: 

Mintha simogatna aszalódott almát, 
simogatta az öreg szűz állát. 
Az meg földerűit, mint havas rét napfényben. 
Nagy szeretet volt e simító tenyérben. 

A jégvirág kakasa műfajával is visszautal a régi magyar költészetbe. A 
komikus eposz a tizenkilencedik század negyvenes éveiben virágzott ki Petőfi 
és Arany gyakorlatában. Juhász Ferenc költeménye mindenekelőtt A helység ka-
lapácsával tart rokonságot. Az eposz hangja, derűje, állandó jelzői, alak-
formálása mindvégig tudatosan idézi Petőfi gyakorlatát. De bőven találunk 
rövidebb lírai verseiben is a tizenkilencedik század poézisére utaló remi-
niszcenciákat. A Hova tűntetek gyermekkori tájak indítása: 

Hova tűntetek gyermekkori tájak: 
te zúgó erdő s ti zengő vadlibák? 
Már férfi vagyok, mögöttem 
csillag-ködökben száll az ifjúság. 

Az Á1.1 még a ház, ahol születtem: 

Áll még a ház, ahol születtem, 
hol anyám dajkált és szoptatott, 

állnak a kéklő, görcsös szilvafák. 
S fürtökben fönt a csillagok. 

A Toldi IV. énekét idézi vissza a Sántha család egyik részlete: 

Mentem hazafelé, húzta kín a vállat, 
görnyesztett a szégyen, meghajtott a bánat. 
Tarló fölvérzette, sebbé verte lábam, 

tüske hasogatta, csalán tüze állam. 
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Nincs értelme a példák szaporításának. E néhány jelzés is jól mutatja, 
hogy Juhász Ferenc tudatosan élte újra a magyar költészet legjobb hagyomá-
nyait, azok rendszerint kiindulópontul szolgáltak neki: versébe illesztve 
nemcsak a költői folyamatosságot példázza velük, hanem a líra örökzöld fájá-
nak gyökértől a lombkoronáig megvalósuló egységét és azonos anyagúságát. E 
példák arról is meggyőzhetik az olvasót, hogy a költő igen alaposan ismeri a 
régi magyar költészetet, melynek szókincsét, verselését, bizonyos formáit, 
kifejezéseit ugyancsak tudatosan őrzi-újítja (s nemcsak a lírai hagyományt: 
már korai verseitől megfigyelhetjük a bibliai utalások jelenlétét). 

Nemcsak a legnagyobb mesterek költészetéből merített, őrzött meg képe-
ket, motívumokat. A jégvirág kakasában jellegzetes berdai hang is felcsendül 
egy helyen, az ételek ugyanolyan jó ízzel, illattal kerülnek az asztalra, 
mint Berda ábrándképeiben: 

...Széles kedvvel 
dörzsölték tenyerüket a jószágok 
isteni bódulatában! 
Mi került az asztalra! Micsoda 
ajándék az ínynek, a pazar 
örömökre éhes gyomornak! Leves, amin 
a zsír aranypénzei sűrűzve úszkáltak, 
mint nyüzsgő aranyhalak, 
főtt hús gőzölgött a tálban, mellette ecetes 
torma. Majd a sültek! A rézragyogású 
kolbász hosszú tekervényekben, véres és 
májas hurkák: kövér 
ragyogással tespedő Buddha-szobrok. 
Sistergett még 
tepsiben a zsír, ahogy 
az asztalra tették. A pirosarcú 
bordák, karajok mellett a harmattól 
teljes ecetes paprika, meg a ragyás 
uborka!.Micsoda ünnep! Végűi 
a hamvas, leveles hájaspogácsa! Meg 
a túrósrétes! Ropogósán fölkunkorúit 
finom levele, mint Síva istennő sok arany-keze, 
omlósán kicsordúlt 
a kapros túró. S kövér gyöngyökben 
reszketett rajt a zsír 
meg a tejföl. 

Nemcsak berdai emlékeket kelt ez a csodálatos bőségtől és jó ízektől roska-
dozó leírás, hanem egy jelzése Juhász Ferenc humorának, melyről oly kevés 
szó esik. Pedig különösen költészetének első szakaszát át- meg átszövi az 
évődő kedvesség, a derű nyugalmas jóérzése, s amikor ez neki való formára 
lel — például a komikus eposz keretében — , akkor szinte idézőjelekben szö-
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kell végig a régi magyar költészet emlékein, újrateremtve, a humor fényében 
felragyogtatva azok báját és kedvességét. 

Az idill szerepéről, variációiról külön is érdemes szólnunk. Ideillenek 
azonban Juhász Ferenc korai lírájának azok a bukolikus színei, melyek mintha 
a fiatal Radnóti versvilágát zengetnék vissza — jelezve, hogy Juhász számá-
ra a Nyugat harmadik nemzedékének pályakezdő ideáljai is ösztönzést adnak. 
A Mint tollfosztó néni a tollat kezdetű költemény egyik versszaka Radnóti 
Naptestű szüzek, pásztorok és nyájakját idézi, folytatása pedig a kései Rad-
nóti keményebb, elszánt hangját asszociálja: 

Piros a nap. A pásztor 
juhait hajtja a hegyről. 
Bégetve hömpölyög a nyáj, 

arany-köd fölötte. 

Kemény tél s komorabb szerelem 
tájaira értünk. Nézz szét a tájon. 
Micsoda roppant tűz ropog 

ifjú szívünkben 

Az idézett vers formája külön is figyelmet érdemel. Végig kihallani belőle 
egy szabadon kezelt, egyéni leleménnyel alakított deákos versforma lejtését. 
A pindarosi daktilus bújik meg a sorok mélyén, hogy aztán az utolsó sorban 
teljesen szabályos adonisi sorba fusson át, mint Kosztolányi Februári ódá-
jában: 

Kések között, a végzet vállamon, 
téged dalollak még nyomorékul is, 
száj nélkül, szájamba sebbel, 

emberi nagyság. 

(Ez utóbbi példában az alkaiosi versszakot adonisi sor végzi.) Juhász Ferenc 
formakezelése egyben annak a megváltozott költői gyakorlatnak is bizonysága, 
melynek során a szabályos, iskolás mértékek a költői ihlet sokszor szabály-
talan dinamizmusának engedve látszólagos kötetlenségükkel a hagyomány újra-
teremtésére vállalkoznak. 

555 



M Ű H E L Y 

E N Y E D I S Á N D O R 

"HA SZÁZSZOR IS KELL ÚJRAKEZDENÜNK..."4 

A kolozsvári Állami Magyar Színház első évada (1945/46) 

Tizenhat napig tartott a kolozsvári magyar színház áthurcolkodása a Hu-
nyadi térről a sétatéri Nyári Színkörbe, az újonnan kijelölt, korábban egész 
színi évadra alkalmatlannak minősített épületbe. 1945. november 16-a a fris-
siben államosított magyar színház évadkezdési időpontja. Ha a hely nem is, a 
kitűzött premier mindenképpen ünnepi alkalomra időzített: Katona Jőzsef: 
Bánk bán című tragédiája kerül bemutatásra. Rendező Janovics Jenő, aki mint 
sok évvel korábban, most is Biberach jelmezében akart színpadra lépni. 

Szentimrei Jenő, a Magyar Népi Szövetség egyik vezető kultúrpolitikusa 
már nyomdába adta cikkét: Mit várunk az Állami Magyar Színháztól? címmel, 
amikor futótűzként terjedt el a premiert megelőző tragédia: Janovics Jenő 

2 
igazgató az előadás előtt meghalt. Az előadást gyors szerepcserével meg-
tartották, az említett cikk változatlanul megjelent a Világosságban. 

"Az előfeltételek anyagiakban ma még szerényen, de a jövő költségvetési 
év kezdetétől remélhetőleg teljes mértékben megadatnak ahhoz, hogy jó szín-
házat, hamisíthatatlan ember- és életábrázolást kapjunk ettől a vezető in-
tézménytől..." — írta a cikkíró. 

Mit is tartalmazott az október l-jén megjelentetett államosítási minisz-
tertanácsi határozat négy szakasza? 

1. A hivatalos közlés napjától a kolozsvári magyar színház a román álla-
mi színházak csoportjába lép, az összes jogokkal és következményekkel, ame-
lyek a színházak állami jellegűvé való minősítéséből származnak. 

2. A művészetügyi minisztérium az 1946/47. évi költségvetésbe felveszi 
annak az állami segélynek az összegét, amely a kolozsvári magyar színház 
személyi kiadásainak kiegészítésére szükséges. 

3. A művészetügyi minisztérium az 1946. évi április hó 1-jéig a kolozs-
vári magyar színház részére — a lehetőségekhez képest — különböző segély-

*Az előző fejezet, az 1944/45-ös kolozsvári színházi életet tárgyaló rész a MAGVARSÁG-
KUTATÁS (1987) c. kötetben jelent meg. 
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összegeket folyósít a színház működésének fenntartására, az érvényben lévő 
törvények szerint és a pénzügyminisztérium részéről megállapított határösz-
szegig. 

4. A művészetügyi minisztériumot bízzák meg a minisztertanácsi határoza-
tának végrehajtásával.3 

Aki belátott a törvényparagrafusok mögé, azonnal megállapíthatta, hogy 
maga az államosítás ténye vagy a színház nevének megváltoztatása (Városi 
Színház helyett Állami Magyar Színház) az intézmény pillanatnyi helyzetén 
nem sokat változtat, az anyagi megalapozottság, az állami költségvetés biz-
tos fedezete csak a távolabbi jövőtől várható. Aki ezt nem ismerte fel azon-
nal — annak tapasztalásul maradt a mindennapok kényszerű realitása. 

És most visszatérhetünk: mit várt a Magyar Népi Szövetség képviselője a 
színház új, első évadjától? 

"Elég volt a barokk és neobarokk színpadok szemfényvesztő, hazug, illú-
ziókat tápláló mesterkedéseiből." Miért? Erre is készen van a válasz: "Az 
életből a lényeget, a lényegest akarjuk megtestesítve látni. A jó színpadi 
irodalomból a legjavát, az elérhető legjobb előadásban. Hű tükröt a közönség 
elé, mely kendőzetlenül mutatja meg hol megrázó, hol kacajra fakasztó jele-
netekben a valóságot, de mindjárt a lehetőségeket is, melyek egy jobb világ 
felé mutatnak. Ilyen művek a színpad világirodalmában bőségesen állnak ren-
delkezésre." 

A színházzal szemben támasztott nem kevésbé fontos másik igény az olyan 
önálló műsorpolitika kialakítása, amely ne legyen függvénye egyetlen világ-
városnak sem, támaszkodjon eredeti bemutatókra, eredeti színpadtechnikai meg-
oldásokra. "Sajátosan az itteni népiélekhez alkalmazkodó játékstílus" megho-
nosítását tartja célszerűnek a cikkíró. Ma új feladat vár a színházra ezen a 
síkon: "Olyan népi jellegű színpadművészet megteremtése, mely csak itt vi-
rulhat ki, sehol másutt, az erdélyi sokszínűség, soknyelvűség talaján." 

Figyelemre méltó a cikk többi elvárása is: "meg szeretnők ismerni a 
testvérnépek színpadi irodalmát, hogy még közelebb érezzük őket magunkhoz és 
ők bennünket. Nemcsak a román szellemiség kimagasló alkotásaira gondolunk 
itt. Bolgárok, szerbek, horvátok, szlovákok, az egész Dunatáj élete, gondol-
kodásmódja, szellemi szintje érdekel. És nagyon érdekel az új orosz színház, 
melynek megismerésétől negyedszázadon át el voltunk zárva..." 

Nem lenne az igénylista teljes, ha megfeledkeznénk arról, hogy cikk sze-
rint mit kellene vállania a magyar drámairodalmi termésből a színháznak: "A 
magyarság zömével összefüggő nyelvterületen élünk. Ki veheti zokon tőlünk, 
ha ismerni akarjuk mindazokat a szellemi eredményeket, melyeket a demokra-
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tikus magyarság időről időre Budapesten, Kassán, Szabadkán, Moszkvában vagy 
Amerikában felmutat? Ennek is egyik közvetítőjéül a színházunkat szeretnénk 
látni akár művészcsere, akár darabcsere, akár egész társulatok vendégjátéká-
nak keretéül." 

"... tisztában vagyunk vele, hogy a színház körül minden illetékes eddig 
is jól ismerte a kivételes helyzetből feléje forduló kívánalmakat, az idő-
szerű szükségleteket és a fokozott felelősséget. Mi osztozni kívánunk ebben 
a felelősségben, mikor a legmagasabb mértéket állítjuk fel ezen a napon fi-
gyelmeztetőül. .." 

A figyelmeztetésnek szánt sorok, akár művészi hitvallásnak, programnak 
is beillenek, s a váratlan tragédia, Janovics halála következtében a Magyar 
Népi Szövetség megbízta Szentimrei Jenőt, hogy az új igazgató kinevezéséig 
vállalja el a színház igazgatását. Néhány nap leforgása után Szentimrei Je-
nő mint megbízott igazgató foghatott hozzá az általa kitűzött célok valóra-
váltásához. 

Szentimrei Jenőt nemcsak ez a programcikk, hanem korábbi érdemei pre-
desztinálták az igazgatói posztra. A harmincas évek közepén (1936) falusi 
emberekből színjátszó csoportot szervezett, s nagy sikerrel előadatta a Csá-
ki bíró lánya című népi játékot, amellyel bejárták Erdélyt, 38-40 helyen is 
osztatlan sikert aratva. 

1944' őszén vitték el katonának; megpróbáltatásokkal teli hónapok után 
4 

1945 áprilisában vergődött haza Kolozsvárra. Rögtön bekapcsolódott az újjá-
építési munkába, és a népi színjátszást is felkaroló kolozsvári Józsa Béla 
Athenaeum elnökének nevezik ki. Ilyen minőségben már 1945. május 15-én nyi-
latkozott; sürgette a magyar színügyi felügyelőség létrehozását, amelynek 
az lenne a célja, hogy a magyar színházak ügyeit állandó felelősséggel in-
tézze. Emellé rendelne egy írókból, művészekből, pedagógusokból álló tanács-
adó testületet. Sürgette a beteges sztárkultusz felszámolását. "Adjuk ki a 
jelszót: színházi többtermelés helyett színházi jobbtermelést ! Egyre in-
kább figyeltek szavára, és éppen szakértelme és tekintélye miatt a Magyar 
Népi Szövetség vezetősége több alkalommal is delegálta a kormánnyal tárgya-
lást folytató MNSZ-es delegációkba. 

Most, mikor a Groza kormány vezetése alatt széles körű népfrontpolitika 
körvonalai voltak kibontakozóban — méltán esett a választás arra a polgári 
demokratikus értelmiségire, aki szoros kapcsolatban élt a színházakkal, aki 
igényelte a tradíciókra épülő, de szüntelenül megújuló színház ajtóinak ki-
tárását a széles néptömegek előtt. Természetesen elvállalta az ideiglenes 
megbízást, és levélben kérte fel Janovics özvegyét, Poór Lilit, Benedek Mar-
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cellt, Gaál Gábort, hogy tanácsadói jelleggel vegyenek részt a színház művé-
szeti bizottságának munkájában. E tagok közé tartozott még Nagy István író 
és Méliusz József is. A művészeti vezetést közvetlenül a drámai együttes ese-
tében Lantos Béla főrendezőre, az operett esetében pedig Gróf Lászlóra bíz-
ta. Kőmíves Nagy Lajos pedig a dramaturg—rendezői munkakör betöltésére ka-
pott megbízást. 

December elején a Magyar Népi Szövetség vezetői — Kurkó Gyárfás elnök-
kel az élen értekezletet tartottak Bukarestben az Országos Demokratikus Arc-
vonal (ODA) képviselőivel a megoldásra váró magyar nemzetiségi kérdések elő-
mozdítására. A magyarság kérdéseinek a megtárgyalása után az ODA vezetősége 
megállapodott abban, hogy minden demokratikus párt és szervezet vezetősége 
támogassa az MNSZ kiküldötteit a jogos magyar kívánságok gyorsabb elintézé-
sében. így került döntésre a színház igazgatói posztjának kérdése. A művé-
szetügyi minisztérium Szentimrei Jenőt a kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatójává nevezte ki. 

Kolozsváron rendkívüli társulati ülésen Kurkó Gyárfás, az MNSZ országos 
elnöke iktatta be ój hivatalába Szentimrei Jenőt. 

Ebből az alkalomból Kurkó a következő szavakat intézte a társulat tag-
jaihoz: 

"Ez a színház — a mi szemünk fénye. Jogegyenlőségért vívott harcunkban 
az élharcosok sorában kívánjuk látni és biztosítom Önöket, hogy ebben egyet-
ért velünk a Groza-kormány is. Eddig is azon igyekeztünk és ezután még foko-
zottabban arra törekszünk, hogy a színházvezetés és a magyar színjátszás 
gondjain könnyítsünk. Sajtónknak és közönségünknek tudatára kell ébrednie, 
milyen kincset bír ebben a színházban, melynek megmentéséért és munkájának 
folytonosságáért az Önök áldozatvállalásának a legnagyobb hálával tartozunk. 
A színházunknak pedig úgy műsorpolitikájában, mint előadásaiban és egész 
szellemében a hivatás magaslatán kell állnia, hogy büszkék lehessünk rá, ta-
nulhassunk tőle és ezzel a jobb, egészségesebb jövőért vívott harcunkban 
eredményes fegyvertársunk legyen." 

Szentimrei a társaság bizalmát kérte. "Emberként álljunk egymással szem-
ben és egy emberként, egész hittel, egész művészeti odaadással állítsuk min-
den erőnket nyelvünk és közművelődésünk felvirágoztatásának szolgálatába!"7 

Még aznap nyilatkozott a Világosság munkatárásának a tíznapos bukaresti 
útjának eredményeiről: 

"Utam célja az volt, hogy az új költségvetési év kezdetéig, tehát jövő 
év április 1-jéig, igyekezzünk az előrelátható költségvetési hiányra rend-
szeres havi támogatást kieszközölni a kormánynál. Ezenkívül még a régi meg-
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állapodásból eredő, de eddig csak részben teljesített kifizetések folyósítá-
sát is meg kellett sürgetnem, mert az átköltözés következtében a színház 16 
napig nem játszhatott, ami érzékeny hiányt okozott költségvetésünkben. Ebben 
az ügyben Ralea miniszter úrral, majd Groza miniszterelnök úrral tárgyaltam 
és igénybe vettem a Nemzetiségi Minisztérium támogatását is. Az eredményről 
ma még csak annyit mondhatok, hogy a rendszeres támogatás ügye folyamatban 
van, a késedelmes kifizetések meggyorsítására Groza miniszterelnök úr szemé-
lyeser, közbenjárt a pénzügyminiszternél és abbeli óhajtásának adott nyomaté-
kosan kifejezést, hogy úgy a kolozsvári, mint a marosvásárhelyi állami szín-
ház még karácsony előtt járandóságának egy részéhez jusson hozzá." 

A tárgyalások eredményeként arra is megbízást kapott, hogy vezesse a 
magyar művészeti felügyelőséget, amely ugyan az MNSZ kezdeményezésére műkö-
dött már, de engedélyt hivatalosan csak most kapott. A helyzete azonban még-
sem volt irigylésre méltó. Az önmaga által szabott magas mérce csak nehezen 
volt megközelíthető. Elérhető pedig egyáltalán nem. Mint korábban láthat-
tuk: a színház zavartalan működésének anyagi feltételei egyáltalán nem vol-
tak biztosítva. Bukaresti útjának eredménye — anyagi szempontból — néhány 
bizonytalan ígéret, amely legfeljebb hónapok múlva "beváltható". Talán ezért 
is írhatta Balogh tdgár több mint két évtizeddel később a Szentimrei-hagya-
tékot mérlegelve: "... nem ismert fáradtságot és elment oda, ahová az átala-
kulás nehézségei közt hívta-küldötte a felelősség. Szónokolt, írt, szerve-
zett, előadott, a legválságosabb szakaszban vállalkozott a kolozsvári Magyar g 
Színház igazgatására, tanított a marosvásárhelyi főiskolán..." 

Természetesen ez a meghatározás is viszonylagossá válik újabb négy évti-
zed után, legalábbis ami a színház legválságosabb szakaszát illeti. Hiszen 
legalább Szentimreinek ekkor még csaknem szabad keze volt a műsorválasztás 
terén, ha rövid volt a kard, ekkor még meg lehetett toldani egy lépéssel — 
négy évtized múltán a kard tovább rövidült, s annak a bizonyos lépésnek a 
jogát is kétségbe vonták. Tehát a színház fennmaradásáért vívott igazi har-
cot nem 1945—1946-ban kellett megvívni. 

Az újságokban lecsapódó "közvélemény" hamar kipécézte a színház műsorá-
ban túlsúlyba került operettkultuszt. Önmagában ugyan jogos volt az erőtel-
jesebb prózai vonal reklamálása, a mindennapi tapasztalat azonban ezúttal is 
azt mutatta, a lényeges állami támogatás híján csak így lehet megteremteni a 
színház működéséhez szükséges anyagi feltételeket. Érdemleges bevételre csak 
a könnyebb fajsúlyú operettelőadásokon lehetett számítani. 

1946. január l-jén "Zsákutcában színjátszásunk" címmel interjút közöl az 
Erdély**1 című lap Szentimrei Jenővel. Záporoznak a kérdések: 
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" — Miért nem igazodik a műsor a megváltozott társadalmi igényekhez? Mi-
ért kell felhígítani ^csak felnőtteknek való* sikamlós operettekkel a szín-
ház munkatervét? Miért nem érkezik már meg a kormány által megállapított és 
még augusztus hónapban miniszterileg jóváhagyott állami támogatás?" 

Az igazgató nem tért ki a válasz elől: 
" — Mihelyt a közönség kenyér- és cukorjegyére hatóságilag megállapított 

áron pontosan megkapja fejadagját, mihelyt az élet- és vagyonbiztonság kifo-
gástalanná válik, mihelyt a város a polgárok fűtőanyag-szükségletét biztosí-
tani tudja, mihelyt az egy pár csizma és egy mázsa búza közötti egyensúly-
helyzet helyreáll, mihelyt a közönség nem felejteni és szórakozni, hanem ta-
nulni is jön majd a színházba, mihelyt rögzítik a pénz értékét és megjavul-
nak a közlekedési viszonyok és színházunkat is felveszik az állami költség-
vetésbe — addig a társulat üres házak előtt játszhat Shakespeare-t. Válto-
zás csak akkor jöhet, ha a közönség szellemi éhségsztrájkjába beleun és rá-
jön arra, hogy Shakespeare van olyan értékes színpadi szerző, mint Bús Feke-
te László és Erdélyi Mihály." 

Nagyon rövid időn belül kiderült, hogy külsőként könnyebb a színháznak 
magasztos programot szabni — mint belsőként, a színházi kormányrúdnál azt 
valóra váltani. Pedig a színház és vezetése nem maradt tétlen, megpróbálko-
zott a nemesebb fajtájú színdarabokkal is. Ez a kísérlet, ez a küzdelem 
azonban 1945/46 fordulóján csak nagyon szerény eredményeket hozott. 

"A mostani körülmények között megkíséreltük a lehetetlent. Kihoztuk Bánk 
bánt, Ludas Matyit, Dózsa Györgyöt. A sajtó és közönség mindhármat kitűnő 
előadásnak ismerte el. De a színház napi kiadása egymillió lej. Dózsa György 
két előadásának bevétele messze alul maradt az egymillión. A Ludas Matyival 
szintén így jártunk, vagy még rosszabbul, míg a Bánk bánnak csupán egyetlen 
előadása hozta be a napi kiadást. Ki kárpótolja a színtársulat kétszáz főnyi 
tagját a másfél hónap folyamán ilyenképpen elveszített hét és félmillió le-
jért? Ki kárpótolja azért a tizenhat napért, amikor az átköltözködés miatt 
nem játszhatott? És a pártnapokért? A györgyfalviak előadásaiért, melyek új-
ra négy napot foglaltak le az alig másfél hónapja megkezdett évadból? Egyes-
egyedül a közönség. Az a fejletlen ízlésű közönség, mely pénzéért egyelőre 
nem akar egyebet, csak önfeledten nevetni. Csak kilélegezni tüdejéből az 
egész hét gondját és nyomorúságait." 

Az igazgató nyilatkozata lehangoló volt, de б maga a reményt nem adta 
fel. Ez különösen akkor méltányolható, ha nem felejtjük, hogy például a ko-
lozsvári román Nemzeti Színház, akárcsak a bukaresti Nemzeti is — egymás 
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után váltogatta igazgatóit."^ Szentimrei maradt, nem futamodott meg, tudta, 
hogy neki még fontos teendői vannak: 

"Ezt a közönséget át kell nevelni. Három évet kérek erre. Hamarabb nem 
megy. Fognak önök ezzel a közönséggel még Az ember tragédiája és a Faust elő-
adásain is találkozni." 

Nem szükségtelen felidézni azt, amit az Erdély cikkírója az interjú szö-
vegéhez hozzáfűzött: "...nemcsak a közönségben kell keresnünk a hibát, nem 
csupán a színtársulat és színházlátogató egymás közti viszanyával van baj. 
Hogy ma új társadalmat neveljünk, új államot építsünk, az állam hathatós tá-
mogatására van legfőbb szükségünk. És nemcsak a kolozsvári Állami Színház 
balsorsa az egyetlen magyar panasz. Ott vannak iskoláink. A tanárok, tanítók 
még mindig nem kapják meg fizetéseiket. Előlegekből tengődnek, mert valahol 
elakadt a besorolásuk és valahol baj van." A cikk szóvá teszi az elfogadott 
költségvetés néhány pazarló kiadását új intézmények finanszírozására stb. 
"Inkább talán a meglévő intézmények részére kellene több pénzt kiutalni, 
hogy a mi kis erdélyi népi kultúránkat a demokrácia vonalán elindíthassuk. 
Az itt élő népek egyforma joggal, számarányuknak megfelelő igényekkel áll-
hatnak elő. A kisebbség szót — hála a dicsőséges Vörös Hadseregnek — eltö-
rölték. — Intézményeink részére sem kevesebbet, sem többet nem kérünk, mint 
amennyi jár. Az ország tizenhárom és fél százaléka magyar. Úgy a színházi, 
mint iskolai és egyetemi országos költségvetésből a 13 százalékot fordítsák 
a magyar intézmények céljára és akkor biztos kézzel, kemény akaratú munkával 
mi is előbbre vihetjük az ország szekere rúdját." 

12 
A Világosság még 1945 májusában szervezett ankétot az írók körében ar-

ról, hogy milyen legyen az erdélyi magyar színház. Molter Károly nézete: "Az 
írók vegyék kezükbe minél hamarabb a színházak irányítását..." (Ezt láttuk: 
Kolozsvárott megtörtént.); Nagy István — ki később az egyik legszektánsabb 
erdélyi író-politikus (vagy politikus író) ekkor még jól ítéli meg: "Nehéz 
feladat elé állítjuk színházainkat, de a demokrata állam minden támogatást 
biztosít és kell, hogy biztosítson a romániai magyar színjátszásunknak, akár-
csak a román színháznak." A színház demokratizálását követeli, de az általa 
javallt út már jelzi, milyen eszközöket akar igénybe venni: "Előtérbe kell 
hozni a még nevelhető fiatalabb színészeinket, az öregebbeket pedig nyugdíj-
ba kell küldeni, hamis álnépszínműves, álliberális, burleszkes, mindenáron 
tapsra pályázó operettfelfogásunkkal együtt." ... Ne hagyják magukat éppen 
e régi «.nagy színészek és rendezők-« színjátszásától elrontott közönségre hi-
vatkozva az elrontott közönségtől befolyásoltatni színházpolitikánkat..." 
Horváth István parasztköltő még türelmetlenebb: "A nyavalygós operett-féle-
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ségnek nincs helye a színpadon. De jaj annak a színésznek is, aki az eddigi 
nyálkás, magábatanult "úrilelket" kifejező játékát nem képes levetkezni s a 
legkomolyabb népi darabban is operettet játszik, ahelyett, hogy a nép igazi 
lelkét adná!" És ítélkezik Méliusz József i s , " akinek a felszabadulás utáni 
hónapok romániai magyar színjátszásáról nem sok pozitív mondanivalója van: 
Két darab kivételével a színház "sajnálatosan a reakció operett-kultúráját 
ápolta, ahelyett, hogy a legegyszerűbb eszközökkel, de hozzáfogott volna az 
újításhoz" — és szerinte az újrainduló hónapok színészetét egyéb bűnök is 
terhelik: "Jól tudjuk, milyen hatalmas nevelői tényező a színház. Éppen ezért 
joggal kérhetjük számon, hogy miért nem tükröződik a fasizmus elleni harc a 
színpadon is?" Szentimrei ekkor még osztozik egyik-másik fél véleményében, 
az operettet б is szívesen száműzné. 

De a tények előtt meg kellett hajolnia. Nem elég magasztos új eszméket 
számon kérni a színháztól, a színház működési feltételeit biztosítani kell, 
ha magasra akarjuk tartani a mércét. 

14 
1946. január 12-én újabb megbeszélést tartott a sajtó képviselőivel. 

Ismertette azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a színház foganatosít a mű-
vészi színvonal emelésére, a műsorterv javítására. A színház a hátralevő 
csonka idényre bérleteket bocsát ki, bemutató és napi bérleteket a következő 
öt hónapban 20-20 előadásra (ebből 10 prózai, 10 operett-előadás lenne). 

Csiky Gergely-, Zilahy Lajos-, Szigligeti-, Háy Gyula-, Balázs Béla-be-
mutatók szerepelnek a közeli tervek között, az erdélyi írók közül Nagy István, 
Berde Mária, Károly Sándor, Kiss Jenő, Asztalos István műveinek a bemutatóit 
ígéri. A román irodalmat Victor Eftimiu drámája képviselné, a világirodalmat 
pedig Tolsztoj, Gorkij, Thornton Wilder, Shaw, Pirandello, Shakespeare, 
Molière, Lessing egy-egy darabja. Az operettek mellett Gounod Faustját és egy 

másik operát szeretne előadatni, s a gyerekek számára két bemutatót tartana 
a színház. Izgalmas műsort ígért, de még nagyobb izgalmat keltett váratlan 
bejelentésével: "Az igazgatóság elhatározta egy kamaraszínház létesítését 
is, a piarista gimnázium dísztermében, ahol hetenként háromszor lesz előa-
dás..." Január végén nyitják egy Ady-esttel, amelyet Romain Rolland A szere-
lem és halál játéka követ Benedek Marcell rendezésében. És valóban: 1946. 
január 30-án Ady-esttel megnyílt a Kamara Színház. A sajtó az eseményt a 

15 
szükséges szellemi átalakulás tényeként értékelte. A kamara a színház igaz-
gatójának, Szentimrei Jenőnek és Benedek Marcell írónak a kezdeményezésére 
jött létre, és azt a célt szolgálta, hogy a kis létszámú kamaradarabok vagy 
előadói estek itt kerüljenek bemutatásra. Az Ady-est a helyi sajtóban meleg 
méltatásban részesült, s a közönség is megkapta a kritika részéről az elis-
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merést. ''Az első előadásra, mely mind hangulatában, mind ünnepélyességében 
megható volt, Kolozsvár közönségének színe-java jött el, s csaknem zsúfolá-
sig megtöltötte a piarista gimnázium színháztermét. A részletes méltatásból 
ezúttal kettőt emelnénk ki. "A legnagyobb elismeréssel kell adóznunk Takács 
Paulának, aki nemcsak telibe hangzó hanganyaggal, hanem kulturáltan és magas 
színvonalú művészettel szólaltatta meg a "Léda a hajón" című gyönyörű Ady— 
Reinitz dalt. Szeretnők, ha ez a kiváló művésznő minél többet szerepelne 
mint dalénekesnő, mert kétségtelenül bebizonyította, hogy művészetének ebben 
az ágában a legkiválóobat tudja nyújtani." A versmondók közül különösen Jan-
csó Adrienne tolmácsolásait dicsérték. A Kamara Színház a következő napra is 
tudott újat nyújtani: Benedek Marcell rendezésében Romain Rolland: Szerelem 
és halál játéka című darabját mutatták be. 

A kolozsvári színház sorsának alakulása a közönség és a magyar nyelvű 
sajtó figyelmének középpontjában áll. A Világosság, az Erdély és később az 
Igazság című napilapok, majd az Utunk című kéthetenként megjelenő irodalmi 
hetilap foglalkozik a színházzal. Közönség és a sajtó nézete nem mindig azo-
nos: a néző azzal voksol, hogy elmegy az előadásra, a színház iránti érzel-
meit kifejezi azáltal is, hogy sűrűn vagy ritkán vált jegyet. A kritikus 
gyakran ingerült, s olykor jogosan. Méliusz József például Sárközi György: 
Dózsa György című darabjának kolozsvári ősbemutatóján megszámolta a nézőket. 
A látvány nem volt valami szívderítő: "Ott láttuk Kurkó Gyárfást, az MNSZ 
elnökét és Oláh Pétert, a földműves-alelnököt, Benedek Marcell, Jékely Zol-
tán, Salamon László írókat, a zenei élet képviseletében Szegő Júliát, Halmos 
Györgyöt, Rohonyi Vilmost, a Dermata (cipőgyár) igazgatóját, egy szovjet ez-
redest, akinek a nevét nem tudtam, s rajtuk kívül még vagy száz megrendült 
magyar lelket, Sárközi György másodszor való megölésének tanúit." A darab 
mindössze három előadást ért meg, pedig a színészek a kritika szerint nem 
játszottak rosszul. Természetesen vannak ellenkező példák is. A Koldusdiák 
című Millöcker-operett 11-szer, a Bródy—Martos—Jacobi operettje, a Sybill 
14-szer, a Szerelmes diákok című Paul Laurent zenés vígjáték 12-szer került 
színre. 

A kritika esetenként nagyon eltérő módon reagált a színház produkcióira, 
elkerülhetetlenül napirendre került a sajtóban a színház és a kritika vi-
szonya . 

A kérdés lényegét nem a színháztól távol lévő írók fogalmazták meg, akik 
ugyan találóan mutathattak rá egy-egy részletkérdésre, de a színház egészé-
nek működéstani összefüggéseit nem láthatták. A lényegre egy fiatal gyakorló 
kritikus mutatott rá: "A kolozsvári magyar színház bírálása különösen nagy 
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óvatosságot követel. A következetes, célszerű és jóindulatú bírálat nálunk 
nemcsak kultúrpolitikai szükségszerűség, hanem a szó legszorosabb értelmében 
ettől függ színházunk egész sorsa, léte vagy nemléte. Abban pedig bizonyára 
mindnyájan egyetértettünk, hogy a magyar színjátszás fenntartásának biztosí-
tása Erdélyben sokkal döntőbb jelentőségű feladat, mintsem hogy feláldozható 
volna egyik vagy másik kritikus önmagáért való rosszmájúskodásának vagy akár-
mennyire ragyogó szellemeskedésének is. A kolozsvári magyar színházzal kap-
csolatban mindenekelőtt arra kell tekintettel lenni, hogy az elmúlt átmeneti 
színházi évad rendkívüli anyagi nehézségei színházunkat — önhibája nélkül — 
a művészet templomából szórakozóhellyé süllyesztette. Azt a közönséget, amely 
a művészi élmény keresése helyett ma csupán szórakozni jár a színházba, előbb 
fel kell emelnünk egykori színvonalára, sőt azon is túl, művészi igényeit ki 
kell fejlesztenünk, csak azután gondolhatunk arra, hogy ezt a színházat ki-
zárólag a tiszta művészet szolgálatába állítsuk. A színházi műsor egyik nap-
ról a másikra való átállítása a mostani fajsúlyú könnyű darabokról Shakes-
peare, Ibsen és hasonló koncepciójú drámai szerzők műveire, rövid időn belül 
színházunk anyagi csődjét okozná. A kritikus szigorúságának csak addig lehet 
helye, amíg a színház műsorpolitikájában vagy előadásainak művészi színvona-
lában nem tapasztaljuk a közönség fokozatos átnevelésére és a művészi emel-
kedésére való állandó törekvést. Mihelyt azonban ezen a téren — akár a da-
rab megválasztása, akár az előadás művészi kivitelének tekintetében — a leg-
kisebb fejlődést észleljük, bármilyen messze is álljon még az előttünk lebe-
gő végcéltól, kötelességünk minden erőnkkel támogatni színházunk sokszor ál-
dozatos erőfeszítéseit. Ezért fogadtuk örömmel és gáncsoskodás nélkül Flers, 
Caillavet és Rey valóban csekély irodalmi értékű társszerzeményét (Legszebb 
kaland, vígjáték, rendezte: Kőmíves Nagy Lajos), és ezért fogunk örömmel üd-
vözölni a jövőben is minden olyan darabot, bármilyen műfajhoz tartozzék is, 
amely a múlthoz képest egy újabb lépést jelent előre. Egyfelől tehát jóaka-
ratú építő szándékú bírálatra, másrészről pedig a kritika személyi érdeke-
ken túlmenően és a színház jövőjét szem előtt tartó megszívlelésére van 
szükség ahhoz, hogy az erdélyi magyar színjátszást fenntarthassuk, azzal az 

erős hittel és eredménnyel, hogy valamikor az igazi művészet igazi temploma 
, „17 lesz. 

Öröm is érte a színházat, nemcsak gond. A művészetügyi minisztérium ke-
retében működő színházi vezérigazgatóság 581/1946-os leiratában közölte, 
hogy jóváhagyták a színház kérését, mely szerint ezentúl a színház a koráb-
bi, csaknem hat évtizeden keresztül volt tagjának nevét veszi fel. Szent-
györgyi István a népi alakok megformálásával máig utol nem érhető eredménye-
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ket ért el, megkapta az örökös tagságot is. A színháznak nagy tisztesség, 
18 

hogy homlokán 1946 februárjától nagy művészének nevét viselheti. 
Ugyancsak februári örömhír az is, hogy a Hivatalos Lap (Monitorul Offi-

cial) 1946. február 4-i 29. száma hivatalosan kimondta, hogy rövidesen Ma-
rosvásárhelyen Állami Székely Színház nyílik, amelynek működési körzete Ma-
ros-Torda, Udvarhely, Csík, Háromszék, Nagyküküllő megyékre és Brassóra ter-
jed ki. A színház valóban rövid idő múlva, 1946. március 10-én Lehár ope-
rettjével, a Mosoly oroszágával nyitotta meg kapuit. A társulat tagjait Ba-

19 
logh Edgár és Szentimrei Jenő köszöntötte. Az is az örömök közé tartozott, 
hogy 1946. március 15-től kezdődően Kolozsváron a Magyar Művészeti Felügye-
lőség égisze alatt színvonalas heti műsorlap, a Színház és Mozi Műsor jelent 
meg, amely cikkeivel, színvonalas grafikáival jól szolgálta a színház és a 
közönség közötti kapcsolat javítását, a közönség pontosabb tájékoztatását. 
A lapot Benedek Marcell és Fáy Barna /Czeglédi Ete/ szerkesztette nagy gond-
dal, munkatársai között találjuk többek között Jékely Zoltánt és természete-
sen Szentimrei Jenőt. Û az, aki nem lankad, és valóban mindent megpróbál a 
színház munkájának javítása érdekében. Nem törték le az eddigi kudarcok, s 

a nehéz anyagi körülmények között sem veszti el a reményt. "Ha százszor kell 

is újra kezdenünk" című cikkének summázata: "Kísérletezők, ne riadjatok visz-
sza az első kísérlet balsikerétől. Újra és újra birokra kell menni az anyag-
gal. Ha százszor kell is újrakezdenünk, százszor is érdemes megpróbálkoznunk 

20 
vele. Magunkért, családunkért, fiainkért, unokáinkért." 

Közben a színház is — legalább műsorpolitikája szempontjából — konszo-
lidálja helyzetét. Március hónap folyamán rövid idő leforgása alatt két Shaw-
darab is bemutatásra kerül: 12-én a Warrenné mestersége, 22-én pedig Az ör-
dög cimborája. A Kamarában még februárban bemutatták "Robert Hitchinson an-
gol szerző": Ha élnének című 3 felvonásos színművét Marton Lili fordításában 
(valójában az idegen álnév mögött a fordítóként feltüntetett helyi szerző hú-
zódott meg), majd ugyanitt márciusban Somerset Maugham Szent lángját Harsá-
nyi Zsolt fordításában. Áprilisban a nagyszínház már valódi csemegével tud 
szolgálni: színre került Thornton Wilder: A mi kis városunk című drámája. 
A premier előtt Benedek Marcell, a fordító a darab viszontagságos magyaror-
szági sorsát ismertette. Vázolta, hogy miként jutott el a darab a Vígszín-
házban a bemutatóig: "Majdnem egy hét telt bele, amíg a külsőségek okozta 
meglepetés elült. A lapok kritikái, a főpróba közönségének szétsugárzó vé-
leménye — körülbelül egy hét leforgása alatt — kialakította a végleges 
közvéleményt. Amikor e sorokat írom, még joggal izgat a kíváncsiság: vajon 
hogyan néz szembe Kolozsvár a darab újszerűségével? Kolozsvár nem kisváros, 566 



de nem is elég nagy ahhoz, hogy egy hétig habozzék: tetszik-e neki egy darab 
vagy sem. Ha egy hét múlva jön rá, hogy tetszik, akkor a darabot már hiába 

21 
keresi a színlapon." Az előadásnak külön pikantériája volt, hogy Emilyt — 
vendégként — a színház egykori nagy tehetsége és sikeres színésznője, Fé-
nyes Aliz játszotta. 

A bemutató után Benedek Marcell fellélegzett, s rögtön kanyarintott egy 
22 

cikket "Egy kis derűlátás" címmel a heti műsorlapba. Ebből idézünk: "Ha 
elgondolkozom, hogyan kezdődött ez az évad... Kétheti kényszerszünet után, 
vagyis a böjt után, a tél-túl elkészült színkör homlokzatán a színház törté-
netének legfeketébb gyászlobogójával, előcsarnokában Janovics Jenő katafalk-
jával, a társulat tagjainak szemében a bánat könnyeivel és a bizonytalan jö-
vőt néző dermedt tekintettel... 

Igen, így kezdődött. És most előttem a statisztika, a szomorú őszi naptól 
a húsvéti rügyezésig. Mit végzett ez a magára hagyott szegény magyar művész-
közösség, amíg a Szentgyörgyi István nevét viselő Állami Magyar Színház lett 
belőle? 

A statisztika majdnem negyven bemutatót és felújítást foglal magában. El 
tudja képzelni a kívülálló, hogy színész-munkában mit jelent ez? 

Csak arról beszélek, amit közelről láttam: a drámai társulat munkájáról. 
Drámai előadás, ilyen kis közönségű városban, amilyenné Kolozsvár zsugoro-
dott, háromszor annyi próbát jelent, mint ahány előadást a legjobb esetben 
is remélni lehet. A színész — miközben este játszania kell — két-három 
szerepet is tanul, próbál egyszerre. És megtanulja. A kolozsvári színház es-
téinek nincs vidéki jellege. Legalább ami a színészek készültségét illeti. 

Más kérdés a darabok kiállítása. Láttam, milyen nehézségeket okoznak a 
legprimitívebb kérdések is. A közönség mulatna, ha elárulnám, milyen problé-
mák meredtek ránk a Mi kis városunk bemutatója napján, öt órával az előadás 
megkezdése előtt. És ennek a darabnak nincsenek díszletei, kellékei. 

Mégis bemutattunk — a Kamara színházzal együtt — tizenkét irodalmi ér-
tékű színdarabot. A közönség megbukott néha, a színház nem. Emelkedett az 
operett előadások színvonala is: a zeneileg kis igényű közönséget is megpró-

22 
bálta a színház nagyobb igényekre nevelni." 

Április 15-én megjelent a hivatalos közlönyben a rendelet a "Szentgyör-
gyi István" Állami Magyar Színház igazgató bizottságának kinevezéséről. Az 
igazgató bizottság főként a színház gazdasági ügyeinek vezetésében hivatott 
a színháznak segíteni. A bizottság elnöke a színház igazgatója, Dán István 
alpolgármester, Lantos Béla drámai színész, Mócsi Károly dr. ügyvéd, jogta-
nácsos, Hadházy Sándor magyar tantestületi felügyelő, Tiboldi Zoltán, a szín-
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23 ház gazdasági főnöke. Az intézkedés a színház állami jellegét volt hivatva 
megerősíteni. További eredmény az 1946. április 9-én kiadott 85. számú tör-
vény, amely rögzíti, hogy a drámai és zenei oktatást a kolozsvári Magyar Ze-

24 
neakadémia látja el. Az intézmény 17 kinevezett tanárral működik. 

Mi volt a helyzet 1944 után a többi színház portáján? A magyar színházi 
élet leghamarabb Kolozsvár után Nagyváradon, Szatmáron és Aradon éledt fel. 
Nagyváradról már 1945 januárjában azt jelentik, hogy végre feltűntek a nyom-
tatott színházi plakátok, korábban a nyomdák működése miatt kézzel írott 

25 
plakátokon adták tudtul a soron levő előadásokat. Tehát: 1945 januárjában 
a színház — a műszakiakkal együtt — 110 tagot számlál, s az egységrendszer 
alapján a legnagyobb egyetértésben működik. A társulat igazgatója Szabó Er-
nő, a tagok között találjuk többek között Nagy Gizit, Szögi Aranyt, Hamvay 
Lucyt, Borsos Mancit és másokat. Az igazi sikert itt is az operettek jelen-
tik (Mágnás Miska, Legénybúcsú stb.), s 1945 tavaszán a prózai részleg is 
erősítést kap: a színházhoz szerződik a budapesti Belvárosi Színház tagja, 
Simon Zsuzsa és férje, Mányai Lajos. Talán az б érdemük is, hogy Seribe Egy 
pohár víz és Paul Geraldy Szeretni című darabjai mellett színre kerül Háy 

26 Gyula Magyarországon és Romániában még nem játszott darabja, a Németek. 
Szatmárról 1945 februárjában érkezik értesítés arról, hogy kaput nyitott a 

27 
színház. Telt házak előtt játszanak a színészek, a bevételből tűrhetően 
megélnek, mivel egyéb jövedelmük nem lévén, a színészek — csakúgy, mint 
Nagyváradon — konzorciális alapon játszanak, s azt játszanak, amiből bevé-
telt remélhetnek: operettet (Zimberi-zombori szépasszony, Mágnás Miska, 
Becskereki menyecske stb.). Megélhetés szempontjából az is előny, hogy mind-
össze 27-en vannak. "Egyelőre az a lényeg, hogy Szatmáron is megindult az 
élet, ha már a színház játszhatik." 

27/а 
Aradon munkásszínház alakult román és magyar tagozattal. Mintha ki-

estek volna az erdélyi vérkeringésből, az első években alig esik róluk szó. 
A magyar tagozat vezetője Jenei Ottó, aki — a többi színházhoz hasonlóan — 
operettet játszat társulatával. 

Marosvásárhelyen akkor kezdődött el a munka, amikor a többi színháznál 
már hónapok óta működött a színház, 1946 februárjában. A vezetők nem voltak 
könnyű helyzetben, hiszen a színészek java része már a többi színháznál volt 
szerződésben. Viszont a Magyar Népi Szövetség a kolozsvári színház mellett 
elsősorban ezért a színházért vetette magát harcba. A Székely Színház telje-
sen új konstrukció: a Székelyföldnek korábban sohasem volt állandó színháza. 
Az idő rövidsége, a társulat összetétele itt sem tett lehetővé rögtön elmé-
lyült munkát. Az 1946. március 10-i bemutató után is operettek következtek 568 



(Iglói diákok, Érettségi, Luxemburg grófja, Doktor úr, Csárdáskirálynő, Fran-
cia szobalány). Az egyetlen kivétel Zilahy Lajos: Hazajáró lélek műsorra tű-
zése, amit Kovács György vendégként történt meghívása tett indokolttá. Ter-
mészetesen a Kolozsváron már ismert támadások itt sem maradtak el, célpont: 
az operettcentrikus műsor. Tompa Miklós igazgató bátran magyarázta bizonyít-
ványát: "Boldogan vállalom ma az ilyen darabok rendezését, amelyeket eddig 
pedig még soha meg sem néztem. Vállalom, mert — bármilyen furcsán hangzik 
is — hiszek abban, hogy a jövő érdekében teszem. A mi színházunk mondhatni 
a semmiből, az emberek lelkesedéséből indult meg. Színházat pedig pénz nél-
kül nem lehet csinálni. Ezt a csonka évadot mi pénzszerzésre szántuk s mond-
hatom, nem sikertelenül. Semmiféle felszerelésünk nem volt. Nekünk nemcsak a 
színészek fizetését kellett előteremteni, hanem állandóan nagy összeget kel-
lett befektetnünk. Mindenekelőtt korszerűsítettük a színpadot, ruhatárat, 
kelléktárat és világító eszközöket szereztünk be. Ha műsorunk nem is fedi 
elképzeléseinket, s ha a művészet szempontjából munkálkodásunk ma nem te-
kinthető még eredményesnek, ezzel szemben állíthatom, hogy színházunk anyagi 
alapjait meg tudtuk teremteni, s a következő évadban már művészeti szempont-
ból is fel fogjuk tudni verekedni magunkat. Ebben legjobb támogatónk a ma-
rosvásárhelyi közönség. Több mint 1500 bérlőnk van, s a bérlők nagy része 
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követeli a jó prózát." 

1946. május 30-ra a Magyar Népi Szövetség vezetősége Kolozsvárra össze-
29 

hívta értekezletre az erdélyi magyar színházak vezetőit. Elsősorban a ja-
tékterület elhatárolásáról, a koncesszióról, az állami támogatásról, a szer-
ződtetésekről és a műsorpolitikáról akartak tárgyalni. Valamennyi színház 
küldött képviselőket az értekezletre, az aradi kivételével, az aradi igazga-
tó udvarias levélben együttműködéséről biztosította a magyar színházakat.5*1 
Balogh Edgár már az értekezlet első napján javasolta, hogy nyilvánítsák ki 
az erdélyi magyar színjátszás közügy voltát, valamint azt, hogy minden szín-
házzal kapcsolatos ügy a Magyar Népi Szövetség égisze alá tartozik, és a 
színházak és az MNSZ között az érintkezést a Magyar Művészeti Vezérfelügye-
lőség bonyolítja le. A szatmári színház kiküldöttje elmondta, hogy színhá-
zuk a Szaktanács színháza, nem állami színház, dotációval nem rendelkezik. 
Kérte az értekezletet, hogy jelölje ki a szaktanács és az MNSZ együttműkö-
désének módját, jelöljenek ki közös bizottságot a színház vezetésére. Farkas 
Sándor a nagyváradi színház megbízott igazgatója is helyeselte a központosí-
tás gondolatát, annál is inkább, mert a váradi színház válságos helyzetbe 
jutott. Az értekezlet a megtárgyalt javaslat alapján leszögezte, hogy a Ro-
mániában működő valamennyi magyar színház az MNSZ hatáskörébe tartozik, an-
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nak védelme és ellenőrzése alá helyezi magát, természetesen az állam demok-
ratikus alapokon nyugvó felügyeleti jogának tiszteletben tartásával. A már 
működő Magyar Művészeti Vezérfelügyelőség az a szerv, amely az MNSZ központ-
ja és a felsőbb művészetügyi hatóságok között fenntartja az érintkezést, kép-
viseli a magyar színjátszás kívánságait a minisztérium felé, és érvényesíti a 
minisztérium demokratikus utasításait és követelményeit a színházakkal szem-
ben. Új színtársulat létesítését célozó engedélyt a minisztérium csak a művé-
szeti felügyelőség előterjesztése alapján adjon, a felügyelőség javaslata 
alapján jelöljék ki az egyes színházak körzetét és állomáshelyét. Kérték, 
hogy mindazokból a juttatásokból, melyekkel a művészetügyi minisztérium ren-
delkezik, a magyar színházak és művészeti intézmények a lakosság számarányá-
nak megfelelően részesedjenek.**" 

Számos kérdésben sajnos ez az értekezlet sem (amelyet először színházi 
32 

kongresszusnak harangoztak be) hozott megnyugtató döntést. Nem rendezte a 
színészi bérek kérdését, nem döntött az egyes színházak együttműködéséről 
— holott mindkettő nagyon fontos probléma. Belső zűrzavart és ellentéteket 
váltott ki az, hogy például az aradi igazgató Nagyváradon nagyobb gázsi ígé-
retével toborozta a tagjait, s Tompa Miklóst is azzal vádolták, hogy maga-
sabb honoráriumok reményében bírta átszerződésre a nagyváradi színház négy 
vezető színészét. Ezért már világossá vált június végére, hogy a nagyváradi 
színház vezető színészeitől megfosztva bizonytalanná vált helyzetben foghat 
a következő évad megszervezéséhez. A színészek átszerződtetése annak elle-
nére történt, hogy a nagyváradi Szakszervezeti Tanács kimondta, hogy a szín-
ház régi gárdájából senkit elengedni nem lehet. Tompa Miklós tiltakozott az 
őt ért vádak ellen: "Felelősségem tudatában kijelenthetem, hogy ezekből a 
híresztelésekből egyetlen szó sem igaz. A Székely Színház senkinek nem ígér 
fantasztikus összegű gázsikat, egyszerűen azért, mert nem ígérhet, mert 
nincs arra fedezete. Ellenben azt hiszem, nekünk éppen úgy jogunk van, mint 
a többi színháznak arra, hogy ajánlatot tegyünk a színészeknek, s az már 
tisztán rajtuk múlik, hogy melyiket fogadják el az ajánlatok közül. Nem tu-
dok arról, hogy olyan rendelkezés lenne, amely megtiltja valamelyik színész-
nek, hogy az egyik társulattól a másikhoz szerződjék. Többet semmi esetre 
sem ígérek a színésznek, mint más színház. Eddig mintegy hét olyan élvonal-
beli színészről lehet szó, akikkel körülbelül megegyeztem a jövő évadra. Azt 
viszont mindenkinek be kell látnia, hogy nekünk is élnünk kell és ennyi első 
vonalbeli színészre nekünk is szükségünk van." Kinek volt igaza? A helyzet 
paradox voltára rámutat egy későbbi tudósítás: "Az erdélyi színházakban meg-
kezdődtek a jövő évi szerződtetések. A színigazgatók kolozsvári összejövete-
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le alkalmat nyújtott a tagok kölcsönös kicserélésére. A színészek közt ezzel 
kapcsolatban valóságos "vásárhelyi láz" ütött ki. Egyre több vezető színész 
költözik — a hírek szerint — a székely fővárosba. Szakkörökben úgy is emle-
getik Vásárhelyt, mint az "ígéret földjét", hiszen olyan havi fizetésről is 
hallani, melyből egy rend férfiöltöny csináltatása is kitelik (... szövettel 
együtt). Tessék kiszámítani!"" 

A kolozsvári színház a "Kamarában" bemutatja a kortárs román szerző, 
Victor Eftimiu Ember, aki látta a halált című vígjátékát. A darabot Jékely 
Zoltán ajánlotta a nézők figyelmébe." A szerző, aki egyben a "Román—Magyar 
Társaság" elnöke is, Budapesten sem ismeretlen, hiszen a harmincas években 
játszották ott egy másik darabját, és ezen a színpadon sem először van je-
len. Korábbi jelentkezése Kádár Imre háború előtti igazgatói éveiben tör-
tént. Az előadást öt ízben ismételték meg, sajnos a piaristák színpadán ez 
volt az utolsó bemutatásra került darab. 

1945. június 19-én a Világosság cikket közölt, Van operánk! címmel. A 
lelkesedésre az adott alkalmat, hogy bemutatták magyarul Smetana Az eladott 
menyasszony című operáját. A legfontosabb énekes szerepeket Takács Paula, 
Lőrincz Zsuzsa, Szanati József, Márki Alfréd, Horváth József alakították — a 
hiányzó többi énekest prózai színészek formálták meg. Hiába a nagy öröm — 
ez egyszeri volt. A társulat összetételében az operaénekesek az elenyésző 
keveset alkották, akik nagy operák előadására nem elegendőek. Továbbiakban 
a sűrűn műsorra tűzött operettekben vették hasznukat, az opera csak vágyálom 
maradt. Nos, most majdnem egy évvel később mégiscsak csoda történt. 1946. 
június elején bemutatásra került Puccini Tosca című operája Horváth József 
rendezésében. "Hosszú fáradozások eredményeképp megszületett az első opera-
est a ?> Szentgyörgyi Színházban«. A társulat négy operaénekese — Horváth Jó-
zsef, Takács Paula, Lőrincz Zsusa és Szanati József — már hónapok óta meg-
tett minden lehetőt, hogy az operaelőadás létrejöjjön. Minden próbálkozásuk 
elé eddig azonban a nehézségek végeláthatatlan sorozata gördült. Éppen ezért 
nem lehet eléggé dicsérni Horváth József kitartását, aki nem csüggedve, úgy-
szólván egymaga teremtette meg ennek a kilátástalannak látszó kezdeményezés-
nek az előfeltételeit. Megfelelő zenekar, kórus, tenorista és — főleg — 
karmester nélkül a legnagyobb felkészültség és jóakarat mellett sem lehetett 
eredményt várni. És mégis. Nemcsak zavartalan előadást sikerült biztosítani, 
hanem meleg sikert, többszörös vasfüggönyt, ami újabban az operettnél is 
ritkaságszámba megy. A kolozsvári színkör falai között — ahol alig-alig 
hangzott el egy-egy operaelőadás — hosszú idők óta ez volt az első opera-
est. — Az évad kétségkívül legnívósabb előadásának létrejöttéért külön el-
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ismerés illeti a román operaház tagjait — elsősorban A. Almasanut és Gh. 
Pavel karmestert — , akik készséggel jöttek kisegíteni magyar kollégáikat."37 

A színház a Toscával nem merítette ki egyetlen operai meglepetését. Június 
végén két kis dalmű került a közönség elé. "Egyiknek szerzője Gluck, korai 
ősatyja a drámai színpadi zenének..." Tőle Május királynőjét mutatták be, 
mellette egy erdélyi művet is, a kolozsvári Delly-Szabó Géza Pater Guardian 
című egyfelvonásos operáját. Szerzője évtizedekkel korábban írta, néhai er-
délyi költőnek, Bárd Oszkárnak szövegkönyvére. "Töviről hegyire erdélyi ez a 
mű, mert itt játszódik le a története, a ferencesek zárdájában." A Szent-
györgyi Színház kamaraopera bemutatója elé című cikk szerint "a kamaraopera 
jövője e két dalmű sorsától függ: ha lesz irántuk érdeklődés és megértés ... 
akkor a színház vezetősége a jövő évadban tovább mehet ezen az úton és előre 

38 
átfontolt zenei műsortervet dolgozhat ki..." 

Rövid idő múlva, július 8-án lezárult az 1945/'46-os kolozsvári színházi 
évad. Az évad tanulságait Szentimrei Jenő Kapuzárás című cikkében foglalta 
össze: "Csúcsteljesítményekre nem törekedtünk, de annál inkább becsületes 
teljesítményekre. S felmutathattunk néhány bemutatót, melyekre kívülünk az 
egész magyar nyelvterületen senki sem vállalkozott, illetve csak a mi pél-
dánkon felbuzdulva mert vállalkozni. Alkalmat adtunk a szárnybontásra néhány 
fiatal tehetségnek és mi örültünk legjobban, hogy megcsillogtathattuk a bi-
zalmatlanok és kétkedők előtt a jövő reménységét. Színészt, zeneszerzőt in-
dítottunk el, fordítóknak, vendégrendezőknek adtunk munkát és alkalmat ké-
pességeik kipróbálására: Úgy hisszük, ezzel ráléptünk az útra, mely egyetlen 
állami magyar színházunkat színpadi kultúránk minél eredményesebb kiteljesí-

39 
tésére kötelezi." Méliusz József is megenyhül az évad végére: "Kétségte-
len, hogy színházunk nem tudott eleget tenni eszményi követelményeknek. De 
kétségtelen az is, hogy olyan nehézségekkel kell megbirkóznia Szentimrei Je-
nőnek — az állami színház kivívása, múltbeli örökségek a színtársulatnál, 
az átnevelés problémája — , amelyeknek puszta vállalása is már merő hősies-
ség... De igazságtalanok volnánk, ha nem találnánk elismerő szavakat színé-
szek és rendező olyan teljesítményére, mint például a Ludas Matyi, Tiszazúg, 
Az anya, A mi kis városunk, Szerelem és halál játéka, Warrenné mestersége és 
Az ördög cimborája... A közönséggel szemben megengedtem magamnak egy-két go-
rombaságot a sajtóban. De az idény elejétől a befejeztéig a közönség ízlése 
is kétségtelenül javult valamennyit..."^7 Az Utunkban Szabó Lajos hosszú 
cikkben elemzi az évad tanulságait: "Az a színház, amelyik egy nem egészen 
teljes színiévad alatt majdnem kizárólag a saját erejéből színre tud vinni 
46 darabot, többre képes. Nem mennyiségileg, mert az már lehetetlenség... 
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de minőségileg. Természetesen csak akkor, ha nemcsak a közönségre kell tá-
maszkodnia, hanem az államosítással járó jogos, a kolozsvári Román Állami 
Nemzeti Színház (prózai tagozat) szubvenciójának megfelelő támogatásban ré-
szesül. Ez a támogatás vagy megilleti, tehát jogos és akkor ki kell harcol-
ni, vagy nem, akkor viszont ne áltassuk magunkat azzal, hogy állami magyar 
színházunk van."41 Szabó Lajos — Méliusszal ellentétben, aki a múlt hagyo-
mányait ekkor még koloncnak tekinti — a hagyományok ápolását kéri számon, 
több magyar darabot, köztük klasszikusokat szeretett volna látni a kolozsvá-
ri színpadon, és figyelmezteti a vezetőséget, hogy a Szentgyörgyi István 
Színház tulajdonképpen az erdélyi magyarság nemzeti színháza. "A színpad nem 
szegődhetik a napi politikai eszmék szószékévé. Irányított műsorával is csak 
a tiszta haladó szellemet szolgálhatja. Azt viszont szolgálnia kell erős mű-
vészi hittel." Nem sokáig olvashatók az övéhez hasonló, rövidesen eredneknek 
minősített eszmék a romániai magyar sajtóban. Hozzáértéssel tapint rá a szín-
ház gyenge pontjaira, de észreveszi a pozitív tendenciákat is, és várakozó 
optimizmussal fejezi be fejtegetéseit: "A színház új hajlékba költözött, me-
lyet otthonává kellett tennie, be kellett melegítenie. A színház és közönség 
kölcsönösen kereste egymást. Majdnem egy évad ment rá, amíg találkoztak." 

A Világosság is hosszabb cikket szentel az évad értékelésének.42 "Öröm-
mel jelentjük végül, hogy színházunk előadásait úgy a szovjet városparancs-
nokság, valamint a demokratikus román hadsereg tisztjei, de maga a román kö-
zönség is szívesen látogatták. Színházunk és a Román Opera, valamint a Nem-
zeti Színház tagjai között a legszívélyesebb kollegiális viszony alakult ki. 
Egy ízben Livezeanu Octavian művészeti államtitkár és Negreanu, a színházak 
vezérigazgatójának helyettese is megjelent egyik előadásunkon és a látottak 
felett elismerésüket fejezték ki." 

Protokollban nem volt hiány, az állami támogatás, a pontos, előre megha-
tározott szubvenció azonban késett. 1946. június 2-án Kolozsvárra gyűlt ösz-
sze országos értekezletre a Magyar Népi Szövetség központi jogi és közigaz-
gatási bizottsága. Amit Kurkó Gyárfás az értekezleten kijelölt, a színházra 
is vonatkozott: "Olyan intézményes jogvédelmet kell kiépítsünk, amely meg-
könnyíti nemcsak magyarjaink helyzetét egyénenként, hanem intézményeink és 
egész magyarságunk intézményes biztosításáról gondoskodik. Mi sohasem épít-
hettünk arra, hogy valaki kívülről intézze el a mi saját bajainkat."43 

Júniusban Szentimrei Jenő Bukarestben járt, hogy illetékes kormányzati 
tényezőkkel tárgyaljon az elmaradt szubvenció ügyében, s ugyanakkor tájékoz-
tatta a művészeti minisztériumot a Kolozsváron lezajlott magyar színigazga-
tók és vezetők határozatairól és javaslatairól. Kérte a költségvetésbe beál-
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lított állami segély méltányos felemelését, az elmaradt segély pótlását s a 
költségvetési év fedezetlen hiányaként kimutatott 13 millió lej kiutalását. 
"Ralea miniszter a' magyar művészeti felügyelőség hatáskörét és anyagi alap-
jait megállapító törvényrendelet több mint fél év óta húzódó közzétételét 
kilátásba helyezte ugyan, de az évi 120 millió lejben megállapított államse-
gély felemelése iránti kérelmét elutasította. Ezért szükséges a tárgyalások 
folytatása. A szubvenció összegének nagyságától függ ugyanis, hogy milyen 
mértékben válik szükségessé a társulat leépítése és az e célra kért előleg 
nagyságától függ a tagok egy havi fizetése, a nyári szabadsága, melyre a tár-
sulat két évi szakadatlan munka után derekasan rászolgált" — jelentette ki 

44 
az igazgató. Azt is publikussá tette a tagok előtt, hogy a mindössze havi 
tízmillió lejben megállapított államsegély a színház havi kiadásainak nyol-
cadrészét sem fedezi. Összehasonlításul elmondotta, hogy a kolozsvári Román 
Nemzeti Színház évi 750 milliós támogatásban részesül, a Román Opera állam-
segélye az 1 milliárd lejt is meghaladja. A társulati ülés megvitatta az 
igazgató beszámolóját, többen hozzászóltak és az a vélemény alakult ki, hogy 
a rendeletileg biztosított — a román színházakkal szembeni — egyenlőségről 
a kolozsvári magyar színház sem mondhat le, és a jogos igényeinek kiharcolá-
sa érdekében küldöttségileg fordul támogatásért a Magyar Népi Szövetséghez 
és a többi demokratikus szervhez (pl. ODÁ-hoz), ezért egy színészből, egy 
műszaki munkásból és az igazgatóból összeállított küldöttség utazik Bukarest-
be, hogy az illetékes tényezőket a színház helyzetének komolyságáról meggyőz-
ze. Időközben a művészetügyi minisztert washingtoni nagykövetnek nevezték ki, 
így helyette Dinu Negreanu vezérfelügyelő-helyettessel tárgyalt. A tárgyalá-
sok nem vezettek eredményre, ezért kért kihallgatást dr. Petru Groza minisz-
terelnöknél. A miniszterelnöki kihallgatásról a következőket mondta vissza-
térése után, július végén Kolozsváron az igazgató: "Fájdalmasan tapasztal-
tuk, hogy a Kolozsvári Állami Színházat egyes bukaresti fórumokon még mindég 
olybá veszik, mintha csak államilag szubvencionált magánszínház volna. Az is 
kitűnt, hogy ebből a tényből származnak azok a félreértések, melyek a költ-
ségvetés megállapításánál következetesen felmerülnek. Éppen e félreértések 
eloszlatása céljából kértem kihallgatást Groza miniszterelnöknél, annál is 
inkább, mert augusztus elseje az az időpont, amikor az ilyen tévedések a 
költségvetésből kiküszöbölhetők. /.../ Bemutattam a miniszterelnöknek a szín-
házi költségvetést, melyből kitűnik, hogy az április l-jén megállapított ál-
lami támoga'tás a színház személyi szükségleteinek kéthavi fedezésére sem 
elegendő. A miniszterelnök határozottan leszögezte, hogy б és kormánya meg-
másíthatatlan akaratából létesült kolozsvári állami magyar egyetemnek és 
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színháznak a többi hasonló intézménnyel való egyenjogúsításáért a jövőben is 
mindent meg fog tenni. Suciu nemzetiségi vezértitkárt utasította, hogy az il-
letékes pénzügyi és művészetügyi államtitkár társaságában keresse fel őt, 
hogy a benyújtott kérvényeket a kapott információk alapján intézhessék el. 
Minden remény megvan, hogy Groza miniszterelnök határozott közbenjárása vég-
re tisztázza a vajúdó állami magyar intézmények, köztük a Szentgyörgyi Szín-
ház helyzetét.. 

A Magyar Népi Szövetség idejében felismerte a színházi kérdés fontossá-
gát, és határozatilag kimondta, hogy a Romániában működő valamennyi magyar 
színház, színtársulat az MNSZ hatáskörébe tartozik. Ezt könnyebb volt elha-
tározni, mint a határozatnak érvényt szerezni. A garanciák megteremtése a 
jövő feladata maradt. 

(1988) 

J e g y z e t e k 

1. Világosság, 1945. november 17. 
2. Janovics Jenő munka közben halt meg: megnyitó beszédét írta, amelyből a következő szöveg 

készült el: "A mai napon a 153 éves kolozsvári színház történetében új fejezet kezdődik. Mély 
hittel vallom, hogy ez az új fejezet nem lesz méltatlan a másfél százados dicsőséges, gazdag 
múlthoz. A kultúra szabadságának abban az új légkörében, amely a nagy világégés romjai fölött, 
diadalmas erőre kapott, minden joga, lehetősége megvan, meg kell hogy legyen a magyar színé-
szetnek arra, hogy gátlás nélkül szolgálhassa anyanyelvén nemzeti művelődését, amely azonban 
csak akkor igazi érték, ha általános emberi haladásnak szerves része. 

Hiteles tanú áll itt Önök előtt. Ez a tanú ismeri a múltat, hiszen a 153 éves történetből 
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S Z E R D A H E L Y I Z O L T Á N 

ÉRTÉKÁLLANDÓSÁG - AVAGY AZ ÖNKOMPILÁCIÓ DILEMMÁI 

(Bori Imre—Körner Éva: Kassák irodalma és festészete) 
Magvető, Budapest, 1988. II., átdolgozott kiadás 

A hazai avantgárd vezérének, Kassák Lajosnak kijáró tudományos érdeklő-
dés először a déli határainknál lévő vajdasági Bori Imre tollán érett tel-
jességre törekvő pályarajzzá. Az irodalmár kezdeményezőkészségét, bátorságát 
mindmáig példaként említhetjük: a méltatlanul háttérbe szorított magyar 
avantgárd legjelesebb alkotójáról szóló tanulmány ugyanis — tévedéseivel 
együtt — egy komplexebben látó, valós értékeinket gondosabban számba vevő 
irodalomtudomány igényét is közvetítette akkortájt. Bori ezt a Körner Éva 
műtörténésszel közösen írott 1967-es könyvet azonban nem tekintette végérvé-
nyes, lezárt műnek, miként erről a további kutatásai nyomán megjelentetett 
"A magyar irodalmi avantgarde" úttörő jelentőségű könyvsorozata, különösen 
annak III. kötete is tanúskodik (Bori Imre: Az avantgarde apostolai, Füst 
Milán és Kassák Lajos. Symposion könyvek 27. Újvidék, 1971). 

Ezen későbbi kiadásban a szerző már számos tekintetben kiteljesíti s 
egyben pontosítja korábbi kutatási eredményeit. /Több helyet szentel itt a 
kassáki indulás körülményeinek, sa költőnek a munkásirodalomhoz, majd a 
"holnaposokhoz" való kötődésének nyomon követése mellett egyúttal lírai és 
prózai művek sorával mutat rá a tőlük elválasztó különbözőség kezdettől meg-
lévő s fokozatosan felerősödő jeleire is. A magyar irodalmi hagyomány tisz-
teletével összhangban kialakuló kassáki öntörvényűség bizonyítékainak meg-
győző felvonultatása az idő tájt mintegy érvként is szolgált a hazai avant-
gárd fő alakjának művészetét gyökértelenséggel, idegenséggel, eredetietlen-
séggel vádoló különféle nézetek ellenében./ 

Mindezen érdemes előzmények ismeretében vártuk tehát érdeklődéssel a 
Kassák-centenáriumra beígért (s az időponthoz képest sajnos eléggé megké-
sett) alapmű újólag átdolgozott kiadását is. Várakozásunkat csak fokozták az 
utóbbi években megélénkülő hazai avantgárd-kutatások, melyek gyümölcsei rész-
ben szintén mostanára, a századik születésnapi emlékünnepségek idejére értek be. 
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Kérdésünk: mennyiben egészült ki, módosult — akár az újabb kutatási 
eredmények, viták hatására — az e területen előfutárnak tekinthető Bori Im-
re véleménye, miképpen gazdagították a most felbukkant adatok-elemzések ko-
rábbi munkája átdolgozott változatát? (A könyv művészettörténeti részével e 
helyütt nem kívánunk foglalkozni, csupán megjegyezzük: Körner Éva a terüle-
tét érintő aktuális kutatási eredmények tükrében átdolgozta, módosította, ár-
nyalta korábbi véleményét. Igaz, írása a fő csomópontokat illetően lényegé-
ben nem szorult változtatásra; a javítások-finomítások inkább a részterüle-
tekről kapható információinkat árnyalják, pontosítják.) 

Rögtön elöljáróban leszögezhetjük: újdonságot feltételező várakozásunk 
az irodalomtörténeti tanulmányt illetően nem, ill. csupán részben elégülhe-
tett ki. Az átdolgozott változat ugyanis láthatóan nem az újabb tudományos 
teljesítmények hatókörében történő önmegmérettetést tekinti feladatának. A 
kötet így tulajdonképpen csupán Bori megelőző két munkája vonatkozásában je-
lent változást, amennyiben az új kiadást valójában amazok anyagából összeál-
lított harmadik variációnak kell tekintenünk." Mindazonáltal — a mintegy húsz 
éve ható előzmények nyilvánvaló értékei következtében — úgy véljük, minden-
képpen hasznos lehet az önkompiláció folyamatának nyomon követése, az újólag 
megváltozott hangsúlyok feltérképezése. 

Már az indításnál olyan tanulsággal találkozunk, melyből a szerző idő-
közben módosult véleményére következtethetünk. Az alapmű bevezetése innen 
ugyanis teljes egészében elmarad (ugyanez a helyzet a végszóként közölt 
"Utószó helyett" címet viselő rövid elmélkedéssel). Ezekben a függelékekben 
Bori még Kassák mozgalmának művészi eredetiségét, jelentőségét, up-to-date 
voltát épp a Nyugattal szemben, mintegy annak korszerűtlenségét, a világhá-
ború napjaira szerinte nyilvánvalóvá váló "esztétikai süketségét" hangoztat-
va emeli ki (ehhez a gondolathoz a befejezésnél ismét visszatér). Valljuk 
meg: ha a hazai avantgárdot a szaktudomány részéről ért mellőzések ismereté-
ben érthető is az irodalomtörténész némiképp egyoldalú, sarkított fogalmazá-
sa, a másik oldalról mégis jogosan hívta ki az árnyaltabb összevetést, érté-
kelést számon kérők kritikáját. Ezen sokat vitatott részeknek az új válto-
zatból történő elhagyásával tehát csak nyert a kötet, hisz azáltal, hogy a 
véleményalkotás súlypontja a konkrét műelemzésre-értékelésre irányul — egy-
értelműbben domborodnak ki annak valós érdemei is. 

Az új kiadás soron következő részei — Kassák futurista, expresszionista, 
dadaista, szürrealista korszakának elemző bemutatása — e felvezetés után már 
nyugodtan támaszkodhatott teljes egészében az első, 1967-es szövegre. Az ér-
tő szövegelemzések dacára itt mégis jelentkező hiányérzetünket azzal indokol-
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hatjuk, hogy a szakirodalomban bőségesen taglalt — s a művészi kibontakozás 
szempontjából létfontosságú — Kassák-viták hatása, jelentőségének felmérése, 
valamint a Kassák-kör nemzetközi viszonyrendszerének értékelése e fejezetek-
ből szinte teljesen elmarad. Bori értelmezésében is logikusan vezet el aztán 
a "Ma" elméleti írásaiban kifejtett "kollektív individuum" fogalma (melynek 
megvalósítását az aktivizmus elmélete ígéri) — emberi-etikai igazságtartal-
ma, jövőbe mutató tendenciái ellenére — a Tanácsköztársaság vezető erejével, 
a KMP-vel történő szakításig. "Egy politikai maximaiizmus nagysága és gyön-
gesége egyszerre kínálja fel magát így Kassák tanulmányában és életpályája 
vonalában" — összegzi józanul az irodalomtörténész e tragikus és feloldha-
tatlan ellentmondást. 

A Tanácsköztársaság bukását követő emigrációs időszak válsághangulatából 
kinövő, s azt meghaladó új művészi korszak — mely a dadaista, majd a szür-
realista alkotási mód mellett mindinkább az akkortájt formát öltő stabilitás, 
a konstruktivizmus alapjaira támaszkodik — fokozatosan Kassák életprogram-
jává válik. Igazat kell adnunk a monográfia szerzőjének abban, hogy a válsá-
gon felülemelkedni akaró művész emberi-etikai révbe jutását kifejezésre jut-
tató önérzetes, a külvilág helyett immár önmagára, az emberre figyelő atti-
tűd Kassákot eztán már egész pályáján végigkíséri. Bori ezt, a szürrealizmus 
"illogikus" természetét a konstruktivizmus teremtő ihletével, a mozgást a 
statikával egyensúlyba hozó új emberi-költői korszakot annak indulásánál, a 
képversek környezetében, ill. az 1926-os "Tisztaság könyve" köteténél ragad-
ja meg. Az ezt követő, s az "Egy ember élete" jelentőségével foglalkozó fe-
jezet azután már ismét különbözik az első változatban rögzítettől: elkerüli 
annak helyenként egyszerűsítő, sommás megállapításait (pl. a regény politi-
kumát illetően), s ebben a második, az Újvidéken megjelent tanulmány értel-
mezésére támaszkodik. (A legújabb elemzések tükrében is megállapíthatjuk: 
jogosan érzékel cezúrát az irodalmár érzékenysége a regény első, "belső" 
történetet ábrázoló s a második, immáron "külső" történetté vált részei kö-
zött.) 

Mindkét nyomtatott elődjétől különbözik némileg a tanulmány következő fe-
jezete, mely Kassáknak a 30-as években alkotott művészeti és politikai írá-
sait taglalja. A művész elméleti-politikai fejlődése szempontjából a leginkább 
figyelemre méltó a "Napjaink átértékelése" címen 1934-ben kiadott (korábban a 
"Munka" folyóiratban publikált) cikkgyűjtemény, melynek elemzésénél Bori, saj-
nálatosan, a szűkszavúbb első változatra támaszkodik (az annál némiképp alapo-
sabb újvidéki átdolgozással szemben). Amivel a szerző itt adósunk marad, arra 
újabb szakirodalmunk alapos eszmetörténeti és politikai helyzetelemzés ered-
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menyeként már rámutat: "A Napjaink átértékelése mindenestül az értelmiség út-
keresésének és hűségének európai szintű példája..." (Szabolcsi Miklós). 

Bár a következőkben az újvidéki kiadásból ideiktatott "Konstruktivizmu-
sa" c. fejezet már alaposan és lényegretörően kiegészíti a Kassák élet- és 
művészetszemléletének alakulásáról korábban írottakat (elsősorban "Az új mű-
vészet él" c. Kassák-tanulmányra támaszkodva), mégsem hiánytalan a kép. En-
nél az izmusnál a legszembeszökőbb ugyanis "a deklarált esztétika megszegé-
se" (Csaplár Ferenc), mely Kassáknál a realizmushoz való közeledésben nyil-
vánul meg (mind a lírai, mind a prózai művekben). Ezen folyamat elemző nyo-
mon követése ezért is jelenthetett volna szakirodalmi szempontból is nóvumot, 
nyereséget. 

A befejezést megelőző két részben Bori újfent az első kiadás anyagához 
nyúl vissza. Sajnálhatjuk ezt azért, mert a Kassák harmincas évekbeli prózai 
műveinek tárgyalását kitűző oldalak még az újvidéki kiadásban közölteknél is 
sematikusabb véleményt hordoznak (amaz ugyanis legalább a dogmatikus moszk-
vai nyilatkozattól — "A magyar proletárirodalom platformtervezete" — való 
elhatárolást elvégezte). Az újabb értelmezések fényében ugyanis semmiképpen 
nem tartható az az álláspont, mely Kassák 1928-tól (a "Napok, a mi napjaink"-
től) 1945-ig (a "Kis könyv haldoklásunk emlékére" kötetéig) húzódó prózaírói 
korszakának műveit egyoldalúan tézisregényeknek nevezi. Az életrajzi indít-
tatás meghatározó és elhatároló jelentőségének felismerésén túl (mely gyak-
ran az esztétikai értéket is meghatározza), mindenképpen megemlítendő itt 
egy lélektani prózai vonulat is (melyben már az individuum szerepére esik a 
fő hangsúly). 

A tanulmány záró, utolsó fejezetével kapcsolatban — mely elsősorban a 
költői fejlődésnek a harmincas évektől a művész haláláig ívelő töretlen vo-
nalát húzza meg — szintén hiányérzetünknek kell hangot adnunk. Igaz, költői 
művek elemzésének sorával ad meggyőzően itt számot Bori Kassák e korszakának 
— mely az "elmondom életemet" költői helyzetét exponálja — sajátosságairól. 
A belső értékeknek, az intenzív élmények világának utat nyitó új periódus 
(melyet találóan minősített Sőtér István "alapvetően szigorúnak, egyszerűnek 
és tisztának") valóban korszakhatár Kassák művészetében. (Különösen igaz ez 
a hatvanas években született "őszikékre", melyekben az élet hétköznapi örö-
meinek vallomásos megjelenítését addig nem tapasztalt színekkel, intenzitás-
sal hatja át az öregkor bölcsessége.) Oe aminek legalább a felemlítését el-
vártuk volna — ha másért nem, a mostanság kiadott "Szénaboglya" apropóján —, 
az arra a hatéves, Kassákra kényszerített hallgatásra vonatkozik, melynek 
idején (az ötvenes években) nem csupán művészileg, hanem egzisztenciális sí-
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kon is kétséges volt, hogy lesz-e folytatás, a megkezdett s méltón kitelje-
sített életútnak végső, bölcs összegzése. 

A fentiekből is kitűnik, hogy az új, átdolgozott kiadásnak már az előz-
ményekkel történő összevetése során sem juthatunk egyértelmű következtetés-
re, hisz a sok szempontból alaposabb, árnyaltabb újvidéki kiadás szövegéhez 
a kelleténél talán kevesebbszer nyúlt vissza a szerző. A kortárs kutatások 
eredményeinek hasznosításával kapcsolatosan szintén csupán a sajnálkozás 
hangján szólhatunk. A monográfia megújított kiadása ugyanis teljes mértékig 
negligálja az újabb Kassák-szakirodalmat. Nem tarthatjuk kívánatosnak ezt 
főként azért, mert az utóbbi években örvendetesen felszaporodó avantgárd-ku-
tatások a mozgalom vezéregyénisége művészetének is — a konkrétan értékelhe-
tő kutatási eredményeken túl — a korábbinál árnyaltabb, komplexebb megköze-
lítéséhez adnak példát. Ezek hasznosítása — úgy véljük — semmiképpen nem 
ment volna e monográfia kárára. 

Mindezen hiányosságok dacára Bori Imre könyvének új kiadását mégis fel-
tétlen nyereségként kell elkönyvelnünk. Ez a változat ugyanis mindkét koráb-
binál teljesebb, komplexebb képét adja Kassák művészetének. S ami egyben az 
akkori munka úttörő voltán túlnövő értékeit is bizonyítja: Bori műelemzésein 
s a belőlük kibomló írói pályarajz fő vonulatain csak kevéssé fogott az idő, 
az ott kifejtett gondolatok java része ma is igaz, helytálló. 
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