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BOTKA FERENC (Budapest) 

Déry Tibor „peregrinációs" évtizedeiből 
Párizs, 1923-1925 

Még nem irodalomtörténeti evidencia ugyan, de már nem szükséges 
bonyolult és részletező bizonyítás ahhoz, hogy kimondjuk: huszadik századi 
politikai emigrációink szinte valamennyi hulláma egyben magában foglalta 
az egykori peregrinációk feladatait: a világban való tájékozódás s a meg
szerzett ismeretek hazai közvetítésének a szándékát. 

Húszas évekbeli bécsi emigrációja alatt például Kassák Lajos a koráb
biaknál hatékonyabban tájékozódik az európai avantgárd egymást váltó 
irányzatai között. Újraindított folyóirata, a MA a német, a francia vagy a 
holland kísérletekkel egyidejűleg mutatja be a dadaizmus, a szürrealizmus, 
a konstruktivizmus eredményeit.1 A korábban túlnyomórészt az expresszio-
nizmusra korlátozódó szerkesztői kapcsolatai jelentősen kitágulnak. A berli
ni Der Sturm és a Die Aktion című folyóiratok hirdetései mellé már 1922-
ben újak társulnak: a párizsi L'Esprit Nouveau, a La Vie des Lettres, az 
akkor induló De Styl, a brüsszeli Qa Ira, a zágrábi Zenit. A szerkesztő 
gyors tájékozódási készségét dicséri, hogy egy évvel később figyelme már 
Kurt Schwitters Merz, Enrico Prampolini Noi, El Lissitzky G, s a De Styl 
mellett a holland Het Overzicht kezdeményezéseire is kiterjed. A MÁnak 
ezeket az évfolyamait forgatva az új európai művészet középpontjában érez
hetjük magunkat; egyidejűleg élve át a lélek mélységeit vallató szürrealista-
és a modern technika racionalizmusát idéző konstruktivista törekvések von
zásait. Tegyük hozzá: a művészet olyan korszerű, komplex felfogásában, 
amely egységes egészként értelmezte az irodalom mellett a festészet, a 
szobrászat, az építészet, a színpad, a zene és a mozgóképek egymás mellett 
létező és egymás eredményeit kölcsönösen feltételező s felhasználó világát. 

Az már csak természetes, hogy mindez Kassák saját műveiben — a 
versekben és a melléjük ekkor társuló képarchitektúrákban — is visszatük
röződik; amelyek magukba olvasztják a megismert irányzatok minden lé
nyegesnek tetsző elemét. Nem is szólva arról a további peregrinációs vonat
kozásról, hogy utolsó bécsi évei alatt Kassák prózában, az Egy ember élete 
első köteteiben közvetlen formában is megörökíti azokat az élményeket, 
amelyeket az első világháború előtti vándorlásai során szerzett, s amelyek 
európai szintre emelték az egykori lakatosinas művészi szemhatárát.2 

Hasonló tanulságokkal szolgál az 1922 áprilisában Párizsba érkező 
Illyés Gyula pályakezdése is,3 amelyet a Hunok Párizsban című regényében 
örökített meg. S amellyel kapcsolatban utóbb közvetlenül is megfogalmaz
za: „Mi voltaképp majdnem mint autodidakták kerültünk Párizsba. . . így 
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kultúránk minden alkatrészét Párizsban szereztük meg".4 Az itt eltöltött 
négy év alatt a 19—23 éves ifjú a diáksors, a munkássors és a művészsors 
hétköznapjaiban forogva érett emberré és íróvá.5 Oly módon, hogy egészsé
ges kezdeményezéssel keresett közvetlen kapcsolatot a francia avantgárd 
nagyjaival. Előbb azokkal, akiket már korábban (nagyrészt a MA számait 
forgatva) ismert, az Action című folyóirat körével (elsősorban Marcel 
Sauvage-zsal, Jean Cocteau-val, Tistan Tzarával), utóbb viszont az avant
gárd legújabb hullámának, a szürrealizmusnak a képviselőivel.6 

Már-már Max Ernst híres, a kölni Ludwig Múzeumban látható A bará
tok találkája (1922) című csoportképére emlékeztet az a mód, ahogy önélet
rajzi regényében az „újperegrinus" az 1924-ben hivatalosan is irányzattá 
szerveződő törekvések íróképviselőit bemutatja.7 Az alkalom: Anatole 
France temetésének, illetve annak az Egy Hulla címmel közzétett röplapnak 
az ismertetése, amelyben a kör tagjai: Louis Aragon, Andre Breton, Paul 
Eluard, Philippe Soupault, Joseph Delteil, Pierre Drieu, La Rochelle kis, 
nyilatkozatoknak is beillő felhívásokban tagadják meg távozó és „klasszi
kussá" vált elődjüket. Ebben a formában előlegezve meg azt a néhány hó
nappal később közzétett — és André Breton által megfogalmazott — Szür
realista kiáltványt, amelyet azóta a mozgalom történetét összefoglaló min
den valamirevaló kézikönyv újraközöl.8 

Hogy pályája kezdetén — e kapcsolatok hatása alatt — maga Illyés is a 
szürrealizmus elszánt hívévé vált, azt nemcsk a MÁban közölt fordításai,9 

hanem ekkor írt s utóbb a budapesti Dokumentumban megjelent versei is 
bizonyítják.10 (Hogy köztük jónéhány politizáló költemény is akad, az nem 
mond ellent e vonzásnak, hiszen ez idő tájt a szürrealizmus számos képvise
lője közvetlenül is kapcsolatban állt a negyedik rend politikai mozgalmai
val.) 

Ha van valaki, akinek életpályája kapcsán az emigráció-peregrináció 
összefüggése teljesen egyértelműen kimutatható, az Kassák és Illyés mellett 
mindenekelőtt Déry Tiboré. S nemcsak azért, mert emigrációja — kisebb-
nagyobb megszakításokkal — valamennyi sorstársánál tovább tartott, hanem 
azért is, mert emigrációjában az író maga is alapvető fordulatot, „cenzúrát" 
lát, amely írásművészetét és gondolkodásmódját is megváltoztatta.11 A 
kinnlét első évében, Bécsben kerül sor arra, hogy Déry megismerkedjen a 
magyar avantgárd születésével, hogy mérlegre tegye — a maga mércéje sze
rint — A Tett és a MA irodalmát;12 s ezzel egyidejűleg megismerkedjen a 
dada új, berlini jelentkezésével,13 tisztázza kapcsolatát az új kifejezésmód
dal. 

A következmény meglehetősen furcsa és ellentmondásos. Miközben 
hideg észérvekkel megkérdőjelezi az expresszionista képalkotás hatékonysá
gát és igyekszik elhatárolni magát a dada ziláltságától, maga is belekerül az 
avantgárd sodrába, s elődeihez hasonlóan elindul az expresszionizmustól a 
dadán át a szürreálisztikus kísérletekig. Különösen sokat jelentettek e 
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kaland végigvitelében a Bécsben és Berlinben megismert művészbarátok: 
Bernáth Aurél, majd Moholy Nagy László, akinek ekkori művei, az üveg
architektúrának nevezett konstruktivista kompozíciók észrevehető hatást 
gyakoroltak Déry költeményeinek bizonyos tartalmi elemeire, sőt 
megszerkesztésükre is.14 

1923-at írunk. Szerzőnk már túl van a hontalanság, az emigráció létél
ményét általánosító Országúton című regényének megírásán,15 új versei az 
avantgárd európai színvonalán állnak, s Kassák — a mozgalom hajdani bí
rálóját — a MA vezető munkatársai közé fogadja.16 

Ám a vándor nem nyugszik. Az év második felére feléli a volt bécsi 
bérlakásért kapott tekintélyes lel epést. A Budapesten maradtak segítségét is 
igénybe véve — új kalandra készül, Párizsba, a szürrealizmus szülővárosá
ba. 

Dolgozatunkban Déry peregrinációjának ezt az 1923 szeptemberével 
kezdődő és 1925 végéig tartó — s eleddig eléggé hiányosan ismert - idősza
kát kívánjuk néhány ismeretlen filológiai adalékkal kiegészíteni.17 

A párizsi két és fél évről szóló ismereteink nemcsak hézagosak, hanem 
homályosak is. Hiszen önéletrajzi írásaiban és egyes interjúiban maga az ér
dekelt is meglehetősen ellentmondásosan nyilatkozott, s többnyire nem iro
dalmi élményeit, hanem „polgári foglalkozását", bélyegkereskedői tevé
kenységét hangsúlyozta; azt, hogy annyi év után itt volt képes a legfolya-
matosabban egyfajta — s a családja által elvárt — „normális" pénzkeresettel 
lekötni magát. A meghatározó párizsi élményt azonban — Illyéshez hason
lóan — utólag ő is a szabadságban látta.18 Az élet, főleg a művészet egyéb 
vonatkozásai — több évtizednyi távlatból — valahogy a tudat mélyére hú
zódtak vissza. „Nem gyakoroltam íróságomat; nem emlékszem . . ., hogy a 
megélhetés gondjain kívül bármi komoly dolog foglalkoztatott volna" — 
mondja egy 1974-ben készült interjúban.19 S csak a további kérdések nyo
mán ismeri el, hogy már kortársként is olvasta a szürrealista költők műveit, 
s hogy a Párizsban megismert fiatal pályatárs, Illyés Gyula közvetítésével 
néhány francia költővel, Ivan Góllal, Tristan Tzarával és Philippe Soupaul-
lal is kapcsolatba került.20 Ám találkozásai — többek között az Illyés által 
franciára fordított A nagy tehén elhelyezésének, megjelentetésének — rész
leteire azonban már nem volt képes — közel nyolcvanévesen — visszaemlé
kezni. 

Az irodalomtörténész számára ez a sajátos „emlékezetkihagyás" annál 
inkább ingerlő, mert hiszen Párizst követően Déry életében egy gazdag és 
termékeny év következik Perugiában, az Óriáscsecsemő, A kék kerékpáros, 
A kis család vagy mit eszik reggelire című színművek és számos költemény 
megírásával, az alkotókedvnek egyfajta gejzírszerű kitörésével, amely — 
megítélésünk szerint — elképzelhetetlen valamiféle erőgyűjtés, az élmények 
és benyomások szellemi akkumulációja nélkül.21 
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Filológiai nyomozásunkhoz a párizsi időszak egyetlen nyomtatott élet
rajzi vonatkozása — egy, az íróval készített és a Párisi Újság 1923. decem
ber 11-i számában megjelent interjú22 — is biztatást nyújtott, hiszen abból 
egyértelműen kitetszik, hogy a boltiszolgának állt költő továbbra is ír; hogy 
az érdekelt úgy érzi: „a modern versforma már valamennyire kialakult ben
ne", s hogy a külső körülmények alapjában véve nem zavarják az alkotó 
munkában. 

Ilyen ígéretes bevezető után vettük kézbe Dérynék a Budapesten élő 
édesanyjához írt — és utóbb a Petőfi Irodalmi Múzeumba került — német 
nyelvű levelezését, amely korábban is és a későbbi években is számos iro
dalmi vonatkozást tartalmazott. A dolog biztatóan indult. Az első ránkma
radt — 1923. október 18-a utáni — párizsi híradás23 például arról 
tájékoztat, hogy Déry már tartózkodása első hónapjaiban felkereste a két 
nyelven is, németül és franciául is író Ivan Gollt; hogy feleségével, Olgával 
meghívást kapott „egy helyi irodalmi híresség" (?) heti „fogadására"; hogy 
„fantasztikus regényének" (feltehetően a Panoráma 1922. évfolyamában 
publikált A menekülő embernek) az elhelyezése ügyében felvette a 
kapcsolatot egy kiadóval; s hogy ezzel egyidejűleg nyelvileg is készül a 
franciákkal való szélesebb ismerkedésre. Végül a levél ahhoz is hozzásegít 
bennünket, hogy időben körülhatároljuk az Illyés Gyulával már említett 
ismeretséget.24 Az „egy itteni magyar irodalmár "-ként említett költővel 
ugyanis — a beszámoló szerint — már ekkor, 1923 októberében 
összeismerkedtek, s az — így a levél — hozzálát az idősebb pályatárs 
„néhány" költeményének a lefordításához. Hogy ez a „néhány" vers 
valójában véve csak A nagy tehén szövege lehet (amelyet a levél szerint 
majd Ivan Goll fog korrigálni), azt az a körülmény látszik alátámasztani, 
hogy Dérynék — jelenlegi tudomásunk szerint — ez az egyetlen verse, 
amely ez idő tájt franciául a La Revue Européenne 1924. 21. számában 
megjelent25 — s amelynek fordítására maga Illyés is visszaemlékszik.26 

A mamának írt következő, 1923 október végén írt levélből megtudjuk, 
hogy a költő néhány francia írót is megismert — „a legjobbak közül". Saj
nos azonban nevekről nem esik a továbbiakban szó. (Új ismerősei közül 
név szerint a szerző csupán a grafikus Albert Gleizest említi — az 
akkoriban Párizsba érkező régi jóbarát, Tihanyi Lajos társaságában.) 

Talán nem érdektelen még idemásolni a levélnek azt a passzusát sem, 
amely a költői alkotókedv és módszer változatlan fellendülését bizonyítja. 
„Meglehetősen sokat dolgozom saját magamnak, de nem expresszionista 
módon, mivel Waldenhez (ti. Herwalth Waldenhez, a Der Sturm szerkesz
tőjéhez — B. F. megj.) és társaihoz semmi más nem fűz, mint hogy folyó
iratában publikálok."27 

1924 elejétől azonban a levelek meglehetős csalódást okoznak. Beszá
molóikból sajnos szinte teljes egészében eltűnnek az irodalmi és művészi 
vonatkozások. Feltehetően azért, mert írójuk — az anyagi „biztonságért" 
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folyó szorgoskodások közepette — tudatosan háttérbe szorította ezirányú ér
deklődését. (Kivételként egyedül az 1924 októberi beszámolót tudjuk meg
említeni, amely rögzíti, hogy feleségével Déry az akkor már design-nal is 
foglalkozó Robert Delaunay műtermében tett látogatást.) A francia főváros
ból jövő postát túlnyomórészt terjedelmes üzleti beszámolók töltik ki: vá
sárlásokról, utazásokról, eladásokról, kamatokról, értékpapírokról, valuta
kurzusokról. . . Ez a felszín. Minden tárgyszerűnek, száraznak látszik, ám, 
hajói odafigyelünk, a közömbös megfogalmazásokból is kiérezhető a „kény
szermunkát" végző őrlődése a „hivatal" és a „hivatás" között. Vallomásér
tékű az a stilisztikai apróság, hogy a beszámolók a „dolgozni" igével kizá
rólag az írói munkálkodást jelölik. S hogy a tavasz közeledtével írójuk már 
alig várja a „szezonok" befejezését (a bélyegbörze általában novembertől 
májusig tartott), amelyek után végre „saját" ügyeivel foglalkozhat. S 1925-
ben már arról ábrándozik, hogy várható üzleti „haszna" olyan kedvezően 
alakul, hogy annak felhasználásával biztosít magának egy független évet, 
amikor végre-végre önmagának „dolgozhat". (De micsoda kínlódásszerű üz
letecske is volt ez a taposómalom, amelynek alaptőkéje — még az anyagi se
gítséget is beleszámítva! — mindössze 1500 dollárt tett ki, a „forgatás" ab
ban állt, hogy a Párizsban viszonylag olcsón felvásárolt német, belga vagy 
holland bélyegeken a házalásra kényszerülő Lipcsében, Berlinben, Brüsz-
szelben vagy Amsterdamban adott túl, valamelyest elfogadható haszonnal.) 

A meglehetősen nehezen kibogozható — s talán 1925-ben valóban meg 
is fogyatkozott — párizsi irodalmi kapcsolatok tisztázásához — a mamának 
szánt „lakkozott" beszámolókon kívül — nemrég a véletlen egy rendkívül 
látványos fogódzóhoz is hozzásegített. A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött 
hagyaték feldolgozása során ugyanis kezünkbe került az író 1924-ből szár
mazó notesze — mindazoknak a nevével és címével, akik ekkor számára 
fontosak voltak, vagy lettek. . . 

A valóságos kincsesbányának számító adattár számos összefüggés fel
fedésére ad alkalmat. Mindenekelőtt arra érdemes felfigyelnünk, hogy Déry 
milyen gondosan őrizte korábbi kapcsolatait. Pontosan jegyezte mind az ott
honmaradtak, így Babits Mihály, Füst Milán, Horvát Henrik, Mihályi 
Ödön, Nagy Lajos, Nagy Zoltán és Osvát Ernő, mind a Bécsben élők: Bar-
ta Sándor, Kállai Ernő, Kassák Lajos, Lengyel József, Reiter Róbert ada
tait. Meglepő, hogy ismeretségi körén belül milyen sok a képzőművész: 
Bernáth Aurél, Ferenczy Béni, Moholy Nagy László, Medgyes László, Ti
hanyi Lajos, Vértes Marcell. S ez utóbbi három névvel máris a párizsi 
„magyar kolóniában" vagyunk. Bölöni György, a bélyegkereskedő Diner-
Dénes, a munkásszínjátszók proletkult műhelyében tevékenykedő Aczél 
Pál, az egykori népbiztos-helyettes, Fazekas Sándor, az újságíró Hajnal 
László, az ugyancsak a mozgalom vonzásában ténykedő Szegi Pál szerepel 
ehelyütt, s természetesen Illyés Gyula, akinek a notesz két lakáscímét is 
megörökíti. 
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Az új kapcsolatokat kutató természetesen a francia vonatkozású bejegy
zéseket keresi. Ezekből is akad bőven: a szerkesztőként és költőként is is
mert Nicolas Beaudouin, Jean Cocteau, a már említett Albert Gleizes, Ivan 
Goll, a spanyol Vincente Huidobro, a festő és grafikus Ferdinand Légér, A 
nagy tehén francia fordítását közzétevő Philippe Soupault, Tristan Tzara és 
Paul Vaillant-Couturier, a L'Humanité szerkesztője. A névsorból ezúttal is 
erősen kitetszik Déry képzőművészeti érdeklődése, ám a meglepetést ezúttal 
a címjegyzék mögött meghúzódó „konzervativizmus" okozza: az ugyanis, 
hogy az új ismerősök között — Soupault kivételével — egyetlen igazi szür
realista sincs. A Párizsba érkező érdeklődésének homlokterében — hosszú
hosszú hónapok múltával is — szinte kizárólag azok állnak, akiket a MA 
korábbi évfolyamaiból megismerhetett. . ,28 S tulajdonképpen ugyanehhez a 
„konzervatívizmushoz" jutunk, ha Déry noteszének szerkesztőségi vonatko
zásait vizsgáljuk: a Bécsi Magyar Újság, a kolozsvári Ellenzék és a Keleti 
Újság, a budapesti Kékmadár és a berlini Der Sturm mellett egyedül a 
L'Esprit Nouveau és a L'Humanité címei jeleznek új érdeklődést (vagy 
akár kapcsolatot).29 

S ha már az „illúziórombolásnál" tartunk, tegyünk a megismertek 
mellé még egy adalékot, amely az érdekelt „konzervativizmusáról" tanús
kodik. Az írónak egy tréfás hangú leveléről van szó, amely az Illyés-hagya
tékban maradt fenn, s amely feltehetően ugyancsak 1924-ből kelteződik.30 

Címzése ugyanis a Búdé utcába szól, Illyés Gyula első önálló lakásába, 
ahová ő csak párizsi tartózkodásának második felében költözött.31 

A sajátos, szabadversben írt levélből terjedelmi okok miatt csak 
ízelítőt tudunk adni e „Kedves Illés úr! Hűséges barát!" kezdetű 
„episztolából", amely ilyen tréfával-elegy „fennkölt" sorok kíséretében 
küldi a címzettnek legújabb elmeszüleményét: 

„Múzsám acélkeze [s itt egy jobbra mutató kéz rajza következik — B. 
F. megj.] torkon ragada s szabadulni tőle nem tudok 
már csak költői lihegésre nyílnak, ím! mézből font ajkaim . . . 
(Mellékelt papyrusok azon oázist ábrázolják, 
melyen ellegelhetsz, hűséges barát és páfrány evő! 
25—30 percig) s utána: [ismét egy rajz következik — B. F.] 
ily kerekre hizlalt ábrázattal sírsz és vigadsz majd 
a Búdé uccában, hol sorsodat ápolod! 
Könnyeidből majd juttass el nekem is egy kanálnyit 
s mosolyodból egy szivárványt, 
hogy újult erővel faraghassam dalaimat 
az elvtársak nemesítésére. . ." 

Kár lenne száraz és részletező didaxissal agyoncsapni e kamaszos jó
kedvvel teli hangulatot. „Tanulságul" azonban egyet mégiscsak hozzá kell 
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tennünk. Azt ugyanis, ami szöges ellentétben áll a levélíró kései emlékeze
tével; amely például ilyeneket állít: „Kapcsolatunk tisztán személyes barát
ságként indult, mozgalmi életéről például semmit sem tudtam. . ,"32 Levél
idézetünk nemcsak azt tanúsítja, hogy Illyés „mozgalmi életével" Déry na
gyon is tisztában volt, hanem azt is talán, hogy ő maga is a címzett prolet-
kultos vonzalmainak a hatása alá került. (Mindennek valószínűsítését Déry 
noteszének a L'Humanitére és szerkesztőjének címére vonatkozó bejegyzé
sei is alátámasztják.) 

Mindez persze még így is csak feltételezés, a kérdést a levélhez mellé
kelt írás szövege döntené el. Ennek kézirata azonban, sajnos elveszett. 

Mint ahogy, sajnos, nem áll rendelkezésünkre a Párizsban töltött közel 
két és fél év egyéb költői termése sem. A vizsgált időszakból mindössze két 
költeményről tételezhető fel nagy valószínűséggel, hogy Párizsban keletke
zett; azokról ugyanis, amelyek — Városi éjszaka, illetve Városi képek cím
mel — a MA 1924-es évfolyamában jelentek meg (február 20-án, illetve jú
lius l-jén). 

S e „termés" bővítésében a hagyatékban fennmaradt verskéziratok sin
csenek segítségünkre. Játékos, szürrealisztikus hangvétele alapján szívesen 
ütnénk rá a „Made in France" bélyeget a Paris! Néhány strófa az üvegfejű 
borbély életéből című poémára, amely még címében is a francia fővárosra 
hivatkozik. Ám gép iratának papírja, de legfőképpen betűtípusa és a máso
láshoz használt türkizkék indigó színe egyértelműen a Perugiában keletke
zett művek közé sorolja. (Ilyen típusú és ilyen jellegzetes türkizkék betűk 
őrzik ugyanis a híres 700 éves Szent Ferenc vagy az Assisi-i film című 
„versforgatókönyvet" s a többi olaszországi költemény, A felhőállatok, az 
Olasz Tavasz, A hold, Az üvegsziget stb. szövegeit.) 

Meglehetősen lehangoló és elszomorító kép. A mikrofilológia sem a 
mamához írt levelek, sem az ismerősök címjegyzéke, de még az Illyéshez 
írt szabad verses episztola segítségével sem igazolja vissza azokat a megle
hetősen általánosan elterjedt elképzeléseket, melyek szerint Párizs: a szür
realizmussal való termékeny összetalálkozás időszaka lett volna Déry alko
tói pályáján. 

S a további jelzések még nagyobb óvatosságra intenek. Nemcsak arról 
van szó, hogy a fent említett Városi képek, SL Város éjszaka költői képsorai, 
dikciója és belső építkezése Déry költészetének 1923-ban kialakult és első
sorban Moholy Nagy László képarchitektúráinak ösztönzéseit viszik to
vább,33 hanem arról is, hogy a kortárs Illyés Gyula egy kései tanúsága sze
rint „a hajdani párizsi lámpák alatt, két dadaista találkozó közt" Déry Tibor 
egyenesen Arany Jánost szavalt volna neki. Az idegen nyelvi környezetben, 
úgy tetszik, a magyar költészet klasszikusaihoz nyúlt vissza, hogy erőt me
rítsen saját költészetének megmaradásához és megújításához. Bármennyire 
meglepőek, mégis hitelesnek kell tartanunk Illyés párizsi tanúvallomásának 
további részleteit, melyek egyenesen azt állítják: „Hogy mint kell rajongani 
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Aranyért, Berzsenyiért, Csokonaiért, a nemes dagályt Dérytől kaptam 
el. . ."34 

Mindez azonban az igazságnak csak az egyik oldala. A „szezonvégek" 
után s az üzletelések szüneteiben minden bizonnyal bőven jutott még ideje a 
Merkúrral hűtlenkedő költőnek a modern francia irodalomban való tájéko
zódásra is. Ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka Arthur Rimbaud költe
ményeinek az az ugyancsak a Déry-hagyatékban található okkersárga köte
te, amelyet az érdekelt a „hűséges barát"-tól kapott, annak sajátkezű egész
vászon kötésében.35 A szürrealizmus egyik őseként tisztelt Rimbaud költe
ményeinek ez a példánya a maga anyagi valóságában látszik alátámasztani 
Dérynék azt a kijelentését, mely szerint a francia irodalomra, a szürrealiz
musra vonatkozó ismereteit elsősorban könyvekből merítette.36 Bár ugyan
akkor bizonyos apró jelek arról is tanúskodnak, hogy állítólagos félszegsé-
ge miatt kerülte volna az írók társaságát. Philippe Soupault magnóra mon
dott visszaemlékezései egy élénk szellemű és jó vitakészségű társalgót idéz
nek elénk.37 

Az elmondottak összegezése még mindig nagyon „levegősen" és vázla
tosan körvonalazza ugyan Déry 1923—25-ös párizsi tartózkodásának részle
teit, ám így is kitetszik, hogy ezek az évek elsősorban csak — egy hosszab
ban elhúzódó — tájékozódás időszakaként jellemezhetők; nem a szürrealiz
mussal való közvetlen és heveny kimenetelű találkozásé, hanem csupán a 
találkozásra való lassú és áttételes felkészülésé. Déry magatartását 
egyébként sem jellemezte az új jelenségre való gyors reagálás. Sokszor 
Rousseau módján csak utólag, vagy éppen megkésve, „lépcsőházban" és 
távozóban jut el a helyes válaszokhoz. De a szürrealizmussal való elhúzódó 
ismerkedésébe — a fenti „effektuson" kívül — feltételezhetően az is 
belejátszott, amit a mamának írt levelek is jeleznek: nevezetesen, hogy 
1924—1925-ben valóban kevesebb ideje jutott kedvenc szenvedélyére. Élete 
„szürrealista kalandja" ezért — megítélésünk szerint — későbbi keletű; 
kiteljesedésre csak az író emigrációjának perugiai szakaszában kerül sor. 

Dolgozatunk „ajánlásában" ezért némiképpen vitába kell szállnunk 
mindazokkal — mindenekelőtt Bori Imrével38 —, akik Déry szürrealizmusát 
1926-nál korábbra keltezik, s az író szürreálisztikus gesztusaira hivatkozva 
e találkozást már 1922—23-tól tételezik. 

Úgy tetszik, ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint az úgyne
vezett Proust-hatások esetében, amelyekről az érdekelt a következő szelle
mes megállapítást tette: „előbb voltak 'prousti' hajlandóságaim, hogysem 
Prousttal megismerkedtem volna".39 A groteszk, a dolgokat és összefüggé
seket újszerűen felszikráztató logikai „bakugrások", a fantasztikum, a freu
dizmus felfedte tudatáram és tudattalan s az ún. „nyelvi automatizmus" 
iránti vonzalom elemeiben már azelőtt is jelen volt Déry művészetében, mi
előtt mindezzel a szürrealizmus tételszerűen kifejtett programjában vagy az 
irányzat képviselőinek műveiben közvetlenül is megismerkedett volna. (Bár 
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az is igaz, hogy miután a következő években ez a szellemi szembesülés 
ténylegesen bekövetkezik, egy időre Déry is beáll a szürrealizmus tudatos, 
szellemi fegyvereit elméletileg is forgató hívei és művelői közé.) 

Mindennek — nemkülönben a Párizsból való távozás különféle művek
ben különféleképpen előadott életrajzi vonatkozásainak40 — a részletező ki
fejtése már egy következő tanulmány feladatai közé tartozik. 
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CSILLAG ANDRÁS (Szeged) 

Amerika sajtókirálya — Pulitzer József (1847 — 1911) 

Az egyetemes újságírás nagy alakja, a reformtörekvéseiről híres ameri
kai lapkiadó politikus, a világszerte elismert Pulitzer-díj alapítója nyolcvan 
éve halott. De szelleme a demokráciákban ma is él. . . Magyar származású 
volt, ám tevékenységének megítélése az eltelt nyolc évtized alatt idehaza 
hullámzott, jóllehet munkásságát szülőföldjétől távol, mindvégig az Egye
sült Államokban fejtette ki. 

Árnyaltabb megítélés 
Még életében és a halálát követő években-évtizedekben hírlapírók és 

más hazai szerzők általában kritikátlanul és felszínesen írtak róla. Olykor 
szinte térdre borulva, alázatosan néztek föl rá, mint valami legendás alakra. 
E csodálat elsősorban a szegény kivándorlóból lett milliomos gazdagságá
nak, illetve az önerejéből felemelkedő „self-made man" bámulatos karrier
jének szólt. Majd olyan korszak következett, amikor a hivatalos sajtóber
kekben elítélően illett Pulitzert emlegetni, ha ezt a nevet egyáltalán ki merte 
valaki ejteni. Tudományos értékelés Magyarországon nem született róla; s 
ez volt az az időszak, amikor a lexikon is sommásan szenzációhajhászként 
jellemezte a modern újságírás nagymesterét. Egy politikai hetilapunk befo
lyásos főszerkesztője még 1984-ben is óva intett attól, hogy bárki „követen
dő példaképnek" tartsa, sőt „gátlástalan revolver-zsurnalisztának" minősí
tette Pulitzert. . . 

A nyolcvanas évek közepétől azonban már senki nem talált 
kivetnivalót életművének elismertetésében. Kismonográfia jelenhetett meg 
róla (melynek bemutatóján az USA nagykövete is ott volt), s Makó városa 
1987-ben dombormű leleplezésével, 1990-ben pedig posztumusz 
díszpolgárrá avatással adózott neves szülötte emlékének. Ma már egyre 
szélesebb körben ismert idehaza is Pulitzer neve és magyar származásának 
ténye. Új fejleményként a magyar sajtó reprezentánsai egy nevével 
fémjelzett díjat (Pulitzer Emlékdíj) is elnyerhetnek már, melyet első ízben 
1991-ben osztottak ki hazánkban. Nem mindennapi pályafutásáról a Magyar 
Televízió többször sugárzott összeállítást az utóbbi időkben. 

Amerikában persze fogalom Pulitzer neve, hiszen 1917 óta évről évre 
odaítélik az általa alapított díjakat a legjelesebb újságírói, irodalmi és zene
szerzői teljesítményekért, ami a kulturális életben országos eseménynek 
számít, a nyerteseknek pedig életre szóló rangot, tekintélyt és megbecsülést 
biztosít. A századfordulón Pulitzer az USA vezető napilapjának (The 
World) élén, annak főszerkesztőjeként és kiadójaként tett szert hírnévre, 
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miközben a demokráciáért, társadalmi reformokért küzdött. Politikai füg
getlenségét mindvégig megőrizte, s a sajtószabadságot a demokrácia leg
alapvetőbb követelményének tartotta. Elveit, szerkesztői stílusát az újságíró 
nemzedékek azóta is követendőnek tekintik a tengeren túl. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a zsurnalisztika egyetemi szintű oktatásának bevezetésé
ben is: adománya tette lehetővé az önálló újságírói kar létrehozását a New 
York-i Columbia Egyetemen (1912). Makó leghíresebb fia volt egyébként 
az első magyar származású képviselő, aki helyet foglalhatott az Egyesült 
Államok Kongresszusában immáron több mint száz esztendővel ezelőtt. 

Csoda-e hát, hogy 1989. évi budapesti látogatása alkalmával maga 
George Bush, az USA elnöke is tisztelettel adózott hazánkfia emlékének mi
közben a demokrácia útjára lépő társadalmunkat így biztatta: „. . .Magyar
ország legértékesebb erőforrása: népe maga. Minden ember maga a végte
len lehetőség, s amire az egyéni tehetségek összessége képes, abban rejlik 
nemzetük jövője". S ehhez később két nevet tett, két kiemelkedő magyar te
hetségét: Bartókét és Pulitzerét. . . 

Gyermekévek Makón és Pesten 
Magyar származását soha nem tagadta, bár nem is igen hangoztatta. A 

körülmények úgy hozták, hogy szinte minden kapcsolata megszakadt szülő
földjével, hiszen tizenhétéves fejjel vándorolt ki, teljesen új életet kezdett, s 
már mint ízig-vérig amerikai kamatoztatta tehetségét. Apai ágon ősei Dél-
Morvaországból bevándorolt zsidó kereskedők voltak, akik a 18. században 
telepedtek le a piacközpontnak számító püspöki mezővárosban, Makón, a 
hajdani Csanád vármegye székhelyén. Ellentétben a család egyes távoli ro
konaival, akik „Politzer"-ek voltak, a makóiak a „Pulitzer" nevet használ
ták. Nagyapja, Pulitzer Mihály a város nagy tekintélyű terménykereskedő
je, sikeres üzletember volt. Apja, Fülöp a múlt század közepén Makó leg
rangosabb termény-nagykereskedője volt, s kiterjedt üzleti kapcsolatokkal 
rendelkezett szerte az osztrák birodalomban. Felesége, Berger Elize — Jó
zsef anyja — szintén zsidó kereskedő családból származott és Pesten szüle
tett. (Téves tehát az az amerikai monográfiákban napvilágot látott életrajzi 
adat, miszerint Pulitzer anyja „osztrák—német katolikus" lett volna.) Há
zuk a ma is meglévő megyeháza épületének szomszédságában állott és 
1847. április 10-én itt született József, kinek nyolc testvéréből csak három 
maradt életben. 

A család jómódban élt. Pulitzer Fülöp a szabadságharc alatt a 
délvidéki csapatok katonai élelmezője volt, Világos után pedig a császári 
sereg ellátója lett. Fordulat következett be életükben, amikor 1855-ben, 
József nyolcesztendős korában Pestre költöztek. A jobb kereskedelmi 
lehetőségek, rokoni kapcsolataik vonzották őket. Az újonnan megnyitott 
termény-nagykereskedés ígéretes fejlődésnek indult, amikor a családfőt 
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váratlanul tuberkulózis támadta meg és az üzlet menthetetlenül hanyatlani 
kezdett. József alig múlott tizenegy esztendős, testvérei pedig még nála is 
kisebbek voltak, amikor apja 1858-ban idő előtt elhunyt. Az árván maradt 
családra szomorú idők köszöntöttek: eladósodtak, csak egy kis 
lisztesboltjuk maradt. 

József, miközben anyja ismét férjhez ment, egy pesti kereskedelmi 
szakiskolában végezte tanulmányait, ám az ifjút egészen más pálya vonzot
ta. Önálló életre vágyott, katona szeretett volna lenni mindenáron. Próbál
kozásai eleinte ezen a téren nem jártak sikerrel, mert túlságosan fiatal kora 
és gyenge fizikuma miatt a hadseregben nem találták alkalmasnak, míg az 
akkor még dúló amerikai polgárháború toborzóügynökei fel nem fogadták. 
Tehetségéhez méltónak vélt célját végre elérve, 1864-ben hajóra szállt és 
útnak indult az Újvilág felé, hogy Lincoln seregében lovaskatonaként szol
gálja az északiak ügyét. 

Felfelé ívelő pálya 
A polgárháború befejeztével, tizenhárom dollár havi obsittal a zsebé

ben és kilenc hónapi katonáskodás keserű tapasztalataival szerelt le. Alkal
mi munkákból tengette életét, ám hazatérésre nem gondolt: tudta, hogy Ma
gyarországon csupán szétzilált családja, s legfeljebb a kisstílű kereskedői 
életforma vár rá. Ambíciója, szorgalma, vállalkozó kedve hamarosan meg 
is hozta számára a gyors felemelkedést. Az osztrák császári birodalomban 
nevelkedett ifjú jól beszélt németül, ezért letelepedési helyül St. Louis váro
sát, az amerikai németek központját választotta. Itt hasznos barátságokat 
kötött, jogot tanult, s a helybeli németek szervezetének lett a titkára. Párt
fogásába vette Carl Schurz, Lincoln elvbarátja, a polgárháború tábornoka, a 
német nyelvű Westliche Post című lap szerkesztője. Pulitzer még mindig 
szegénységben élt, amikor a lap megüresedett riporteri állását ajánlották fel 
neki. A helybeli újságok munkatársai kezdetben csak gúnyolódtak a lelkes 
és fáradhatatlan fiatalemberen, aki szorgalmasan próbált megfelelni új fel
adatának, miközben az angol nyelvvel is hadilábon állt. Ám később irigy
kedve lestek az ifjú hírlapíró igyekezetét, aki kiváló érzékkel gyűjtötte 
össze a híreket, információkat, s akinek kitartó munkával, élénk stílusban 
írott cikkei jelentősen hozzájárultak a lap sikeréhez. Pályafutása tulajdon
képpen így vette kezdetét. 

Számára az újságírás egyidejűleg a politikai életbe való bekapcsolódást 
is jelentette. Nemsokára beválasztották Missouri állam törvényhozásába, s 
aktív szereplőként vett részt a liberális republikánusok mozgalmában is. A 
hetvenes évek végén önálló újságvásárlási és lapegyesítési műveletekbe fo
gott, melynek eredményeként született meg máig létező, első jelentős lapja, 
a St. Louis Post-Dispatch. Szót emelt közérdekű ügyekben és néhány év le-



715 

forgása alatt a lap nem csupán közölte és kommentálta a híreket, hanem tár
sadalmi-gazdasági reformokra mozgósító morális erőként hatott a városban. 

Pulitzert ereje teljében, hatalmas ambíció és önbizalom fűtötte, amikor 
1883-ban megvásárolta a hanyatló The World című New York-i lapot. Intel
lektuális méltóság, nagy műveltség és bizonyos fokú zárkózottság jellemez
te. Személyisége energiát sugárzott, ahol csak megfordult. Érdeklődése gaz
dasági, társadalmi és politikai kérdésekben kimeríthetetlen volt, kedvelte a 
zenét, történelmet, irodalmat, művészetet. Nagyra becsülte a tehetséges em
bereket; munkatársait ezek közül válogatta. Annak ellenére, hogy befelé 
forduló, mondhatni barátságtalan természetű volt, megjelenése, magas ter
mete, határozott arcéle tekintélyt parancsolt maga körül. 

Országos hírű lapkiadó 
Tény, hogy a The World példányszáma négy hónap alatt megduplázó

dott, s a konkurrencia egyre aggódóbb szemekkel leste minden megnyilvá
nulását. 1887-ben, a lap esti kiadásának évében a két újság együttes pél
dányszáma messze felülmúlta bármely más amerikai napilapét, ami persze 
nem kis profithoz juttatta tulajdonosát. Pulitzer a számára vagyont, hírnevet 
teremtő sikert itt is mindenekelőtt reformokért küzdő, harcos kiállásának 
köszönhette. A közérdekkel szemben a magánérdeket sohasem támogatta. 
Nem volt megvásárolható. Kezdettől fogva a dolgozó osztályok, a beván
dorló tömegek védelmezőjeként lépett föl, jóllehet a példányszám, a terjesz
tés növelését legalább ilyen fontosnak tekintette. 

Pulitzer látta, hogy a sajtó hitelességének általános szintje milyen ala
csony, a tárgyilagosság pedig jószerével ismeretlen. A lapok hasábjain elfo
gultság, túlzások és politikai részrehajlás láttak napvilágot. Ezért céltudato
san törekedett arra, hogy munkatársait a tények tiszteletére nevelje. Jelsza
vai voltak: pontosság, tömörség! Gyakran ismételgette: „Egy újságnak a hi
telesség az, ami nőnek az erény". Szerkesztői lelkiismeretességben, vezér
cikkei mondanivalójának józanságában a The World rövidesen felülmúlha
tatlan lett. Könnyed, olvasmányos stílusra törekedett. Olvasóit az érdekes
ségek, az ízlés határán belüli szenzációk közlésével, a közhangulatot felrázó 
sajtókampányokkal nyerte meg, ami a társadalmi problémák feltárásával és 
az ezek iránti kritikus igényességre neveléssel párosult. 

Az Amerika jelképének számító Szabadság-szobor felállításában ját
szott jelentős szerepe 1886-ban csak növelte az ekkor már országos hírű 
lapkiadó politikus tekintélyét. Egy másik, ekkoriban történt epizód Munká
csy Mihály tengeren túli látogatásával hozta kapcsolatba. Abban a lelkes és 
ünnepélyes fogadtatásban, amelyben a művész New Yorkban részesülhetett, 
nem kis szerepe volt honfitársának, Pulitzernek is. 

Munkatársait igényes, kemény munkára kényszerítette, de önmagával 
szemben sem volt elnéző. A politikai küzdelmek, a sok írás-olvasás azon-
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ban felemésztették egészségét, idegrendszerét. Még ötvenéves sem volt, 
amikor látását szemidegsorvadás következtében elvesztette, s ettől kezdve 
örökös feszültségben, depresszióban élt. Éveken át a tengeren cirkáló lu-
xusyachtjáról és vidéki nyaralóiból irányította sajtóbirodalmát. Lapjainak 
ragyogó, arany kupolás New York-i székházába, melyre több mint kétmillió 
dollárt költött, mindössze háromszor tette be a lábát. 

Pulitzer az imperializmus korszakába lépő Egyesült Államok jellegze
tes történelmi személyisége volt, aki polgármestert, kormányzót, sőt elnö
köt volt képes hatalomra segíteni vagy székében megingatni. Gátlástalan ve
télytársával, Hearsttel vívott könyörtelen konkurenciaharca közben azon
ban átmenetileg maga is a szenzációéhség kiszolgálására kényszerült. A 
spanyol—amerikai háború (1898) idején az olcsó tömegsajtó, az ún. sárga 
sajtó módszereinek tökélyre emelésével az alantas emberi ösztönök kihasz
nálásától sem riadt vissza saját fennmaradása érdekében. A nagy „csata" 
után azonban változtatott módszerein: ismét színvonalas újságírógárdát 
szerződtetett, s az olcsó szenzációk közlésével felhagyva, újból széles körű 
elismerést vívott ki magának. Lapjai révén ismét a társadalmi igazságtalan
ságok, a korra jellemző politikai és gazdasági korrupció, a trösztök, bizto
sítótársaságok manipulációi elleni küzdelemre összpontosította erejét és 
ilyen értelemben a haladó polgári újságírás kiemelkedő alakjának számított. 

Sajtószabadság, közvélemény, népakarat 
A pártosságát egészen a közelmúltig büszkén hangoztató magyar sajtó 

napjainkban keresi az igazi sajtószabadsághoz vezető utat. Azok a kérdések, 
hogy mit is értsünk ez alatt, és hogy mi legyen a sajtó szerepe a demokrácia 
megvalósításában, Amerikában már a századfordulón felvetődtek. Pulitzer 
akkor kifejtett gondolatai számunkra ma is aktuálisak. Azt vallotta, a sajtó
szabadság mindenekelőtt függetlenséget kell, hogy jelentsen, mert a sajtó 
csak így töltheti be végső soron első számú funkcióját, a politikai kontroll 
szerepét. E folyamat legtöbbször áttételesen, a közvélemény figyelmének 
felkeltése útján a népakarat megvalósulása által megy végbe. A közvélemény 
ereje című tanulmányából erről így szólt: „Megragadni a figyelmét, meg
győzni, majd megszerezni az egyetértő támogatását annak a nagy, tehetetlen 
tömegnek, mit népnek nevezünk — kényes és nehéz feladat. E feladatra ki
zárólag a sajtó mint a nyilvánosság legfőbb eszköze alkalmas. És amilyen 
értelmesen, lelkiismeretesen, bátran végzi e munkáját a sajtó — a műveltsé
get olyképpen terjesztvén, akár a nap szórja a fényt —, akként fog a közvé
lemény is hasznára válni a kormányzásnak, a politika tisztaságának, s fog 
hozzájárulni a nemzet gazdasági, társadalmi értékrendjének emeléséhez. . . 
Azokban az országokban, ahol a kormányzás alapvetően demokratikus, a 
közvélemény cselekvő akarata nélkül semmiféle változtatás nem hajtható 
végre az uralkodó ház, a kormányzás vagy az alkotmány vonatkozásában. A 
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modern kormányzatban a közvélemény akaratának érvényesülése egyenes 
arányban áll azzal, hogy milyen mérvű a nép szabadsága. Jefferson a köz
véleményt a világegyetem mindenható urának nevezte. . . A közvélemény 
erkölcsi és politikai ereje a sajtóból és az általa képviselt politikai platform
ból táplálkozik, illetve ezekben nyer kifejezést. . ." A jeffersoni gondolatot 
továbbvive, Pulitzer ismét hangsúlyozza a sajtó és a nyilvánosság közti 
összefüggést: „. . .Az emberek gyors és folyamatos felvilágosítása az or
szág és a világ dolgairól. A nyilvánosság a világ legjelentősebb erkölcsi té
nyezője és hatóereje". (1904) 

A modern hírlap írás fejedelme egy másik tanulmányában a szabadság 
útjára lépő mai magyar sajtó számára is irányt mutat: „E köztársaság és saj
tója együtt fog felemelkedni vagy elbukni. Egy életrevaló, elfogulatlan, 
közszellemtől áthatott sajtó, amely megfelelő felkészültséggel rendelkezvén 
tudja, mi a helyes út, s van bátorsága annak hirdetésére, fenntarthatja azt a 
morált, mely nélkül a demokratikus kormányzás képmutatássá aljasulna. 
Egy cinikus, mások zsoldjába szegődő, demagóg, korrupt sajtó idővel ma
gát a népet is erre a szintre züllesztheti le. E köztársaság jövőjének formá
lása az új nemzedékek újságíróinak kezébe van letéve". (1904) 



DÁVIDHÁZI PÉTER (Budapest) 

Magyarok Shakespeare sírjánál 
Az irodalmi zarándoklat természetrajzához 

Illyés Gyulát átlényegítette Stratford: turistából zarándokká. Mint 
annyi elődjét, Shakespeare városa őt is kiemelte a világiból, a transzcenden
cia élményének borzongató magasába. Egyszerű, mondhatni profán céllal, 
néhány napos tanulmányi kirándulásra érkezett ide 1968-ban, előzetes za
rándoki érzelmek nélkül, de úti beszámolójának fogalmazásmódján mindun
talan átüt önkéntelen képzettársításainak vagy tudatosan keresett analógiái
nak vallási mintája. Békés nekropolisznak, a halottkultusz zarándokaitól és 
papnőitől nyüzsgő kriptavárosnak nevezi a drámaíró szülőhelyét, ahol újra 
szemtanúi lehetünk annak, amiről a nagy vallások beszéltek: az ember iste
nülésének, az Isten feltámasztásának és feltámadásának. Átélhetjük itt, ami
re a mai ember talán már nem számított, a földi élet öröklétbe váltásának 
mindennapi misztériumát. Illyés megvallja, hogy Európa katedrálisai csak 
esztétikai élménnyel tudják megajándékozni, vallásival nem, ugyanis „a 
kultusznak e szentélyeiből ma épp az hiányzik, amiért létesültek: a kul
tusz"; ezzel szemben Stratfordban szerinte olyan elevenen él, szinte beléle-
gezhetően úgy áthat mindent a kultusz, s annyira sugallja „az eljövendő túl
világ atmoszféráját", hogy mindenkinek érdemes volna fölkeresni a „Strat-
fordi Kaput", aki közelebb akar jutni létezés és túlvilág rejtélyéhez. Milyen 
tanulságos volna végigkövetni Stratford történetét a halandóság színterétől 
az örökkévalóság tartományáig, tűnődik még a látogató, s „megírni oknyo
mozó történetét magának e vallásnak".1 

Találó megjegyzés, mely az irodalom szociológusának, vagy még in
kább antropológusának életre szóló kutatási programot kínál: a Shake-
speare-kultusz egészének, vagy akár csak a Stratfordban lejátszódó részének 
története helyett ezúttal mégis elégedjünk meg a Stratfordba utazó magya
rok érzelmeinek és viselkedésének tanulmányozásával. Talán némi fényt de
ríthetünk élményük (Illyés számára már szinte magától értetődő) vallási jel
legének eredetére, magyar sajátosságaira és egyéni változataira, egyáltalán 
a külföldre vivő tanulmányút vagy egyéb világias peregrináció 
zarándoklattá lényegülésének természetrajzára. E sajátos metamorfózis 
jelentőségének megértéséhez azonban szükségünk van egy fogalomkör 
előzetes tisztázására, mert köznyelvi használata olyan szemléletet 
kényszerítene ránk, amely a kutatást félresiklatná: a pótszer, valamint a 
pótlék, s különösen a témánk körébe vágó valláspótlék fogalmairól kell 
lehántanunk szokásos pejoratív mellékjelentésüket, hogy azután 
elfogulatlanabbul közelíthessünk belső igények áttételes kielégítésének 
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lélektanához. Ha egy embertársunk arról számol be, hogy megvilágosító 
transzcendens élményben részesült a nagy költő sírjánál, méltánytalan és 
terméketlen volna lemosolyognunk. Maradandó érvényűként fogadhatjuk el 
az értelmező szociológia régi elvét, miszerint az emberi cselekvés 
megértéséhez tanácsos figyelembe venni (ha nem is kizárólagos érvénnyel 
magyarázatként elfogadni) azt a jelentést, amelyet a cselekvő egyén 
tulajdonít saját tettének. Stratford jeles magyar látogatói saját bevallásuk 
szerint nem azt érezték, hogy egy eredeti mivoltában hozzáférhetetlen érték 
silány utánzatát veszik magukhoz, hanem valami teljesjogú és elsődleges 
lényeg újdonsült birtokosaiként örültek szellemi gazdagodásuknak. Pedig 
különböző korok nagyon is különböző alkatú és helyzetű gyermekei 
fordultak meg itt; ha csak azokra a magyar látogatókra szorítkoznánk, akik 
följegyzésben hagyták ránk stratfordi élményeiket, akkor is foglalkoznunk 
kellene például a fiatal Szemere Bertalan, a későbbi miniszterelnök útjával 
(1837), a kiváló anglista tudós Fest Sándoréval (1911), a New Hungarian 
Quarterly érdekében itt járt, de az élet értelmének problémájára ébresztett 
Boldizsár Ivánéval (1961), vagy Temesi Ferencével, aki írói pályájához itt 
kapott (1971) életre szóló ihletet. Helyettük most három irodalmi 
zarándokra figyelünk: Wesselényi Miklósra, Rónay Jácintra és Szabó Mag
dára, viselkedésüket lehetőség szerint összehasonlítva egykorú külföldi lá
togatókéval. 

Közülük már az első tudatában volt látogatásának lappangó vallási ős
mintájával. Pedig ha nem is egyetemi stúdiumok céljából, de azért Wesselé
nyi is tanulni utazott külföldre, hogy a reformkori nemesifjak szokása sze
rint hazája korszerűsítésére fordítsa mindazt, amit per egrinációja során ta
pasztalt. „Szent tisztelettel tekintettem ezen szülötte helyére azon nagy em
bernek." E megilletődött szavakat 1822. június 3-án jegyezte naplójába, 
noha postakocsija nem állt meg Stratfordban, úgyhogy egyelőre csak átuta
zóban pillanthatott a városkára. Néhány nap múlva sikerült visszamennie. 
„Shakespeare sírját, házát s tőle néhány reliquiat nézek meg", olvashatjuk 
erről, majd a szent tisztelet és a relikviák mellé harmadik vallási képzetként 
egy olyan kerül, mely látogatásának önértelmezésére szolgálhat: a zarán
doklat fogalma. „A könyvbe, amelybe mindenki beírja nevét, ki e szent 
helyre szent érzelmekkel, vagy azok nélkül zarándokol, magyarul írám be 
hódolatomat." Wesselényi szent érzelmeire mi sem jellemzőbb, mint hogy a 
legkisebb profán mozzanat is megsérti áhítatában, s a blaszfémia erejével 
képes megbotránkoztatni, legyen az a Shakespeare-szobor kezében tartott 
igazi lúdtoll vagy (még inkább) a ház üzleties gondnoknőjének ízléstelenül 
tolakodó szószátyársága.2 

Sokatmondó ellentét, hogy a néhány évvel korábban (1815) itt járt 
Washington Irving legalább annyi rezignált öniróniával mulatott a maga 
„költői zarándoklatának" játékosan öngerjesztett áhítatán, mint amennyi ta
pintatosan elhallgatott kétellyel fogadta a „locsogó öreg hölgyet" és állítóla-
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gos ereklyéit, mely utóbbiakban szerinte „ez a hely éppúgy bővelkedik, 
mint a többi híres szentély", sőt a Shakespeare egykori szederfájából készí
tett kegytárgyak „láthatólag az önmegsokszorozás ugyanolyan képességével 
rendelkeznek, mint ama valódi kereszt fája, melynek fennmaradt darabkái 
ma már elengendőek volnának egy sorhajó megépítéséhez".3 Szentély, 
ereklye, zarándoklat: a Stratfordba utazás vallási analógiájának azonos 
képzetei ötlenek föl mindkét látogatóban, ám amíg az amerikai író szelíd 
csúfondárossága csak mintegy eljátszik a magasztos lehetőséggel, s 
iróniájának éle még a vallásos hit hasonló megnyilvánulásait is 
megkaristolja, addig magyar társa mélységesen komolyan veszi mind a 
zarándoklat eredeti vallásos szakralitását, mind az analógiával megtisztelni 
kívánt irodalmi utazás fenségét. Attitűdök alig lehetnének távolabb 
egymástól: az egyik annyira fölényesen szkeptikus, hogy a hívőkkel már 
hadakozni sem tartja érdemesnek, s a farizeusokkal szemben is 
megengedheti magának a jólelkű toleranciát: a másik büszke arra, hogy 
nemzete képviselőjeként olyan irodalmi kultuszban vehet részt, melynek 
tárgya a transzcendens régió iránti hódolatot érdemel, a hozzá méltatlan 
turistaipar profán haszonélvezőjétől pedig olyan haragra gerjed, mintha 
pénzváltókat venne észre a templomban. 

Ez a távolság a későbbiekben, más-más szereplők közt, változatlanul 
megmarad; mintha Wesselényi előjátszotta volna a látogatás érzelmi ko
reográfiáját (a naplóját nem ismerő), utódai korra, nemre és felekezetre 
való tekintet nélkül „szent érzelmekkel" eltelve s áhítattól elfogódva visel
kednek a szentélyben. A XIX. század második feléből beszédes példa erre 
Rónay Jácinté, aki (papként) részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben 
Angliába menekült, s 1865 szeptemberében egy brit tudományos egyesület 
kirándulásához csatlakozva látogatott Stratfordba. A tudós társaság négyféle 
kirándulása közül könnyű volt választania, tudjuk meg naplójából, mert 
annyira élt lelkében a vágy, a legnagyobb angol költő szülőhelyét látni, 
hogy előre elhatározta, a helyszínen leválik a csoportról, nem tér vissza ve
lük még aznap Londonba, hanem néhány nap alatt bejárja a halhatatlan bárd 
környékbeli emlékhelyeit. Mint a nevezetesebb magyar látogatók előtte és 
utána, ő is zarándoki érzelmeiben megbántva utasítja vissza a turizmus lel-
ketlenségét. Már odafelé menet, Warwick várában Shakespeare esetleges 
nyomai foglalkoztatják, s elidőzne még, de a társaság indul tovább: neki is 
mennie kell. „Ah! ezek a hivatalos kirándulások; vásári munka biz ez, mely 
csak azért ejtetik meg, hogy híre legyen; el is maradok tőle, csak Strat-
fordban legyünk." Ő már nem postakocsival megy, hanem a stílszerűen 
William Shakespeare nevével ékes vonat szállítja Stratfordba; e város azon
ban naplója tanúsága szerint „Britannia Mekkája", azaz e vasúti megközelí
tés ellenére igazi zarándokhely, „hova vágyik, s ha teheti, megy minden 
gondolkodó, minden költői érzelmű ember Angliában". A szülőházba érve 
Rónayt feszélyezi, hogy az ablakot és kandallót átalakították Shakespeare 



721 

óta: érintetlen hitelességre vágyik, amihez képest ez méltatlan „kegyelet
hiány" . Átszellemült zarándokunk mindjobban elszigetelődik a profán turis
tanyüzsgésben. „Merengéseimből felriasztott a tömeg, mely tolongva, za
jongva az ablak hatvan apró üveg koczkáin kereste a névözönben Walter 
Scot, gyémánttal ugyan, de rósz ízléssel felkarczolt nevét." Örül viszont 
annak, hogy a látogatók neveivel teleírt falakat lemeszelték; számára a hí
rességek aláírásainál többet ért a töretlen fehérség, melyet nyilván szentély
hez illőbbnek érzett. A Shakespeare-múzeumban nehezményezi, hogy a 
„Shakespeare-ereklyék száma sem nagy, de annál nagyobb a hitelesség 
hiánya". A már visszavonult Shakespeare házának, a New Place-nek kertté 
alakított helyéhez érve Rónay megbotránkozva elbeszéli, miként vágatta ki 
Gastrell vikárius a költő „saját kezével ültetett" és „annyi kegyeletben ré
szesült szederfát", s hogyan rontatta le a házat, melynek immár üveggel vé
dett falmaradványain „keresztülsetétlett Gastrell szégyene!" A Szenthárom
ság templomban meghatottan időz, hosszan ottmarad a csoport távozása 
után is, ám a sírnál ismét zavarja áhítatát, hogy Shakespeare emlékét festett 
mellszobor őrzi. Másnap, immár egyedül, Rónay bejárta még a környék 
Shakespeare-rel kapcsolatos egyéb nevezetességeit, mintegy másodlagos 
kegyhelyekként, majd az átélteken merengve utazott vissza Londonba, ahol 
Kossuth Lajosné halálhíre riasztotta föl, emlékeztetvén a zarándoklatból 
megtérői „a földi küzdelmek mulandóságára".4 Mint a vallási zarándokhe
lyek, Britannia Mekkája láthatólag kiragadta látogatóját a mulandóság vilá
gából, erőt adván ahhoz, hogy visszatérése után újra el tudja viselni annak 
viszontagságait. 

Ahogy Wesselényi zarándoklatát (1822) Washington Irvingével (1815), 
Rónay Jácintét (1865) J. M. Jephsonéval (1863) érdemes összehasonlítani, 
aki látogatása tapasztalatait nemsokára könyvben is kiadta, Shakespeare: A 
Pilgrimage to Stratford-on-Avon (Shakespeare: zarándoklat Stratford-on-
Avonba) címmel. Az összevetést nemcsak utazásaik közeli időpontja teszi 
tanulságossá (Jephson a költő születésének harmadik centenáriumára rende
zett fesztivál előtt méri föl a helyzetet, Rónay a nagy ünnepség utáni állapo
tokról számolhat be): az irodalmi zarándoklathoz, s egyáltalán a Shake-
speare-kultuszhoz való viszony szempontjából legalább ennyire fontos, 
hogy ezúttal mindkét látogatónk egházi személy, s felekezeteik különböző
képpen ítélik meg a vallási zarándoklást, relikviákat, egyáltalán az emberi 
és a szakrális viszonyát. Rónay Jácint (1814—1899) már gyerekfejjel 
(1831) a Benedek-rendbe lépett, Pannonhalmán végezte el hittudományi ta
nulmányait, 1839-ben szentelték pappá s nevezték főapáti szertartóvá, 
1848-ban nemzetőri papként, 1849-ben papi biztosként vett részt a szabad
ságharcban, hazatérése (1866) után pozsonyi préposttá (1872), majd 
címzetes püspökké nevezték ki: felívelő pálya a katolikus egyházban. 
Amikor Stratfordban számon kéri az irodalmi relikviák hitelességét, amikor 
helyesli a szentély falára írt névaláírások lemeszelését, amikor megbotrán-
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kőzik Gastrell vikárius (mondhatni: ikonokiasztikus) tettén, amikor még az 
ablaküvegbe karcolt híres nevet is helyteleníti, vagy amikor (nem is 
egyszer) a kegyelet szükségességére figyelmeztet, mindannyiszor legföljebb 
azon tűnődhetünk, hogy milyen magától értetődő közvetlenséggel hajlandó 
átvinni papi gondolkodása logikáját az irodalmi kultusz világába. 
Számolnunk kell ugyan az egyéni alkatok különbségeivel, de alighanem J. 
M. Jephson tiszteletes úr protestantizmusának is része volt abban, hogy ő 
mindezzel szemben valamelyes távolságot tart, s az irodalmi kultusz 
jelenségeit kommentálva hangjába nemegyszer vegyül irónia. 

Pedig Shakespeare és művei iránt nem kevesebb hódolatot érez, mint a 
magyar látogató; sőt, könyve célját az előszóban a legmélyebb alázat hang
ján magyarázza. „Gyermekkorom óta hallom, amint Shakespeare-t taglal
ják, magasztalják, eljátsszák és idézik, s örömmel ragadtam meg az alkal
mat, hogy meglátogathatom azt a helyet, melyet emléke különösen meg
szentelt, s hogy valamelyest hozzájárulhatok a tömjénhez, mely tiszteletére 
fölszáll háromszázadik születésnapján." Mi több, nyitófejezetében összeha
sonlítja a XIV. századi zarándoklatokat, amelyek végcéljaként az utazó le
térdelt Thomas Becket szentélyében és csókkal illette a mártír vérfoltos 
köntösét, valamint a XIX. századit, amely esetleg éppen Shakespeare házá
hoz vezet, s az összevetés eredményeképpen az utóbbit részesíti előnyben. 
Megérkezvén ő mégis fanyalog. Az még hagyján, hogy a város nem elég 
ódon, tiszta és elegáns, hogy csúnyácska házak érdektelen együttese, hogy 
a városháza „ocsmány modern épület", s még a Szent Kereszt Kápolna is 
esetlen és cikornyás. Lényegesebb kifogás ezeknél, hogy az előző évszázad 
legendás Shakespeare-jubileuma (1769), amelyet David Garrick rendezett, 
számára már csak komolytalan és riasztó népünnepélyként rémlik föl, mely
nek során a színész egy magaszerzette „oktondi" dalt énekelt, amikor a hí
res szederfából készített kupából ivott — dehát ugyan mit várhatunk valaki
től, aki elhiszi, hogy felérhet Shakespeare-hez, s olyan felfuvalkodott, hogy 
át merészeli dolgozni annak halhatatlan darabjait? Jephson tiszteletes úr pu
rista hajlamaira vet fényt kifejezett óhajtása, miszerint a közelgő harmadik 
centenáriumon a költő emlékét ne „szentségtelenítse" meg semmi efféle 
„bohó" vagy „vulgáris" léhaság. Ugyanerre vall, hogy nem lelkesedik az 
emlékszobor gondolatáért: szerinte Shakespeare ércnél maradóbb emlékmű
ve úgyis drámáiban rejlik. A nagy évforduló méltó, azaz (figyeljünk a jel
zőkre:) „legésszerűbb" és „legnemesebb" célja éppen ezért egy színház és 
egy színésziskola alapítása volna, ahol e drámákat egykori szövegükhöz hí
ven („exactly as they were written"), külsődleges díszletek és kosztümök 
mesterkélt látványossága nélkül adnák elő. Magához a zarándoklathoz és 
ereklyetisztelethez is ellentmondásos érzelem fűzi. Saját hasonlata szerint 
olyan érzés lepi meg a szülőházban, mely Jeruzsálem vagy Mekka zarándo
káéhoz hasonló, ám máskor azt fejtegeti, hogy elvontan tekintve nincs ben
ső kapcsolat a mű, az alkotó és annak környezete vagy holmija között, s 
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természetes, de önkényes és irracionális képzettársítással kapcsoljuk össze a 
Hamletet a szederfából készült kupával. Milyen árulkodó képzettársítás, 
szinte a vallásos ereklyetiszteletet is kikezdő elszólás, amikor a Shakespeare 
sírját őrző templom felújításának pénzügyi fedezetén töprengve emlékeztet 
arra, hogy valahányszor újjá akartak építeni egy templomot a középkorban, 
a gondviselés mindig föltárt egy szentet vagy legalább néhány tőle maradt 
relikviát a környéken, s mihelyt ezeket elhelyezték a szentélyben, nyomban 
tódultak a látogatók megtekintésükre, jámbor adományaikból pedig egyket
tőre összegyűlt a szükséges összeg! Hivatkozzanak tehát az illetékesek arra, 
tanácsolja a tiszteletes úr, hogy e templom végtére is Shakespeare szenté
lye. Iróniájának rejtett éle még félelmetesebben kivillan abból a mellékesen 
(„by the way") odavetett játszi ötletéből, hogy Stratfordban esetleg kinevez
hetnének egy Shakespeare-főpapot a zarándokok ájtatosságának levezetésé
re, a romok kultuszának ápolására, valamint a Shakespeare-kritika vitás 
ügyeinek végérvényes eldöntésére, így legalább a betűk köztársasága vala
hára csalhatatlan tekintélyen nyugodnék, megszabadulván a versengő szek
ták bizonytalan tanításaitól. . .5 Ez a (pápai) csalhatatlanságra célzó meg
jegyzés nemcsak arra a pontra világít rá, amelyen túl látogatónk már nem 
helyesli a vallási kultusz áttételeződését az irodalmi életbe, hanem ugyanab
ba a (protestantizmusával is összefüggő) purista (antropológiai műszóval:) 
ikonofóbiás6 irányba mutat, mint számos más idézett megjegyzése, melyek 
a végső szellemi lényeg védelmében igyekeznek kiiktatni minden közvetí
tést, legyen az szóbeli, rituális vagy intézményesített. E szemléleti különb
ség is hozzájárul ahhoz, hogy míg Rónay Jácint kevesli a kultikus áhítat 
stratfordi megnyilvánulásait, J. M. Jephson sokallja azokat: szeretné vissza
nyesni mindazt az anyagi hordozókból, ami túlburjánzik a nézete szerint 
szellemi lényegen. Eltérő beidegződéseiket mindketten a vallási szférából 
hozzák magukkal, akarva-akaratlan, talán nagyrészt öntudatlanul, más-más 
rejtett vallási ősmintáját követvén az irodalmi kultuszképződésnek. 

Korai volna mindebből arra következtetni, hogy a protestáns származá
sú és családi hátterű látogató kevésbé fogékony az irodalmi zarándoklat és 
ereklyetisztelet élményére vagy éppen elutasító vele szemben: meggyőző el
lenpéldaként elég Szabó Magda stratfordi utazását felidéznünk, aki maga is 
a kálvinizmus vallási élménykörének és szertartásvilágának kiegészítéseként 
értelmezi irodalmi zarándoklatát. Mint felnőtt fejjel visszaemlékezik rá, 
Debrecenben őt „protestáns felekezetére büszke kálvinistának" nevelték; 
ősei galériájában pap, gályarab, iskolaalapító, külföldi egyetemeket megjárt 
puritán férfiak, akik nyugati peregrinációikra a Biblia meg a teodolit mellett 
mindig magukkal vitték szülőföldjük néhány darabkáját. Mégis, vagy éppen 
ezért, már kislánykorában megfogadta, hogy ha egyszer eljut Angliába, ak
kor elmegy Stratfordba, s a templomban letérdepel Shakespeare sírjánál, 
„hadd térdeljek már én is egyszer életemben, ahogy a máshitűek szoktak". 
Évtizedekkel később, már 1962-ben, egy könyvkiadói tárgyalásra Angliába 
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utazván alkalma nyílik valóra váltani gyerekkori álmát: nagynehezen sikerül 
pár percre egyedül maradnia, hogy bekövetkezhessek, mint írja, élete 
„egyik legnagyobb pillanata", letérdeljen („kicsit nehezen, mert hiszen en
gem nem tanítottak térdepelni"), s elnémultan átélje, amint a „perc súlyt és 
dimenziót kap, pörögve hullni kezd, aztán megállapodik s örökre megáll az 
időben az emlékek között." Egy nem térdeplő és nem zarándokló felekezet 
tagjáról szólva nem kevésbé lényeges, hogy minderre olyan utazás csúcs
pontjaként kerül sor, melynek egymást követő szakaszaiban jól felismerhe
tők a vallási zarándoklat lélektani kibontakozásának viselkedésmintái.7 Pe
dig a végső bensőséges rítusra a szinte futószalagon érkező turistacsoportok 
közt kell megteremtenie a lehetőséget, ugyanúgy küszködvén az üzleties és 
lélektelen világi akadályokkal, mint előtte Rónay Jácint, sőt már Wesselé
nyi Miklós. Ráadásul az angliai kulturális értékrend éppenséggel nem az 
áhítatos hagyományőrzés pillanatait éli: a kiadó irodalmi vezetője például 
nem rejti véka alá, hogy szerinte Shakespeare-t csak olasz rendező tudja 
egyáltalán elviselhetővé tenni, s az írónő kisebb kedvenceiről sem nyilatko
zik kedvezőbben, holott Viscontiról úgy beszél, „mint isten másodszülött 
fiáról".8 Aki élete egyik legnagyobb pillanataként dédelgette, hogy most 
majd letérdel Shakespeare sírjánál, az nagyon egyedül van ebben a környe
zetben. 

Akár Wesselényi Miklóst, akár Rónay Jácintot, akár Szabó Magdát fi
gyeljük, a magyar látogató zarándoknak érzi magát és akként viselkedik. 
Érkezzék bár postakocsival, mint az első, vasúton, mint a második, vagy 
már repülőgéppel, mint a harmdik, a vallási áhítatot tartja természetes, sőt 
egyedül helyes válasznak a helyzetre, s megbotránkozik a másféle gondol
kodásmód vagy magatartás beszüremlésétől. Szakrális jelentések birtokba 
vételét élik át, fontos szellemi útravalót kapnak, sőt előre várják, hogy va
lami magasztos fog történni velük, s a várakozás profán akadályok legyőzé
sén keresztül is beteljesíti önmagát. Vallásos áhítatuk kilép felekezeti hatá
raikból, s az irodalmi kultusz mezsgyéjén mint senkiföldjén vesznek részt a 
zarándokok láthatatlan közösségének rítusaiban. Végül papírra vetik élmé
nyeiket naplóban vagy útirajzban, s tudatos önábrázolásuk során elhatárol
ják magukat környezetük méltatlan elemeitől. Mindezzel a profán és a szak
rális viszonyát fogalmazzák újra a maguk és esetleges olvasóik számára. 
Wesselényi naplója csak századunkban látott nyomdafestéket, Rónay tíz (!) 
példányban tette közzé a magáét, Szabó Magda már folyóiratban és úti
könyvben egyaránt; a növekvő nyilvánosság azonban csak arról értesülhe
tett, ami már a múlt század elején elfogadott gondolatnak számított a ma
gyar kultúrában: egy William Shakespeare nevű drámaíró megérdemli a 
tiszteletadás olyan formáit, amelyeket a vallási szférából ismerünk, köztük 
a zarándoklatét. Valláspótlék? Nem feltétlenül, de ha mégis, akkor sem a 
szó pejoratív értelmében. Ha valóban olyan fölemelő és megvilágító az él-

/ 
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meny, mint a Stratfordba látogató magyarok tanúsítják, akkor úgyis mind
egy, milyen öntudatlan igények kielégítésére jön, s milyen áttételeken át, 
csak jöjjön. 
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AMEDEO DI FRANCESCO (Napoli) 

Magyarok Nápolyban a XIX. században 

1. Annak a romantikus utazásnak, vagyis a klasszikus turista útvonal
nak, mely több mint egy évszázadon át annyi európai értelmiségi kulturális 
formálódásának volt integráns része, ismerjük minden, a kedélyre, az érzel
mekre ható és szentimentális összetevőjét: az egzotikum iránti vágyódástól 
az otthontalanság érzéséig, a menekülés szükségétől egy kevésbé banális lét 
vágyáig, a festői keresésétől a rom-kultuszig, az eltűnt civilizációk kultu
száig. Természetesen Itália volt a tanult és a szellemi peregrináció kötelező 
úticélja, és Nápoly volt a múlt században a romantikus grand tour egyik na
gyon fontos állomása, elsősorban a város hanyatló, dekadens varázsa 
miatt.1 

Kulturális, műveltségi jelenségről van szó, amely igen sokszor az úgy
nevezett utazási irodalomra vonatkozik és az egzotikumra vágyó irodalmi 
irányzatra érvényes, amelyet Itália mitikus látása, szemlélése táplál. Ahogy 
a különböző európai irodalmakban, úgy a XIX. századi magyar irodalom
ban az olasz egzotikum motívuma és az „Itália-mítosz" sem válik el egy
mástól egyértelműen, félreérthetetlenül nem lehet megkülönböztetni egyiket 
a másiktól, sőt, gyakoriak az olyan poétikai szituációk, amelyekben együtt 
vannak jelen, és egymást kölcsönösen meghatározzák. De ez nem zárja ki 
azt, hogy a kettő között fennálló különbségről beszéljünk, illetve erről be
szélnünk kell minden egyes alkalommal az irodalmi művek elemzése, tagla
lása során.2 

Amikor más alkalommal módom nyílt arra, hogy egyértelmű egzotikus 
Itália-kultuszról beszéljek, azt abban a meggyőződésben tettem, hogy a szá
zadvégi magyar irodalomban megtalálható ennek az irodalmi irányzatnak 
szinte minden variánsa és tartozéka.3 Most, amikor a magyarok múlt száza
di nápolyi jelenlétéről, nápolyi tartózkodásáról szeretnék eléggé teljes képet 
adni, megpróbálok itt és most, Önökkel együtt felidézni, újraolvasni négy 
történelmi, kulturális és irodalmi szempontból is különböző alkotást, ame
lyek mindegyike magyar utazók Nápollyal való találkozásáról szól, illetve 
arról, hogy a nápolyi környezetben játszódó, a magyar költészet és próza 
igen fontos szerepet betöltő alkotásai mennyire más és más hatás, ihletett
ség alatt születtek meg. Másrészt, azt hiszem, kijelenthetem, hogy az egzo
tikum szempontjából elég távolinak mondható táj és a megható, boldog él
mények emléke volt Wesselényi Polixéna Olaszhoni és schweizi utazás 
(1842) című műve Nápolyban játszódó oldalainak az alapja; de az sem mel
lékes, hogy az olasz Risorgimento „ábrándja" és egyfajta erős emocionális 
és szentimentális töltés inspirálta Arany László A délibábok hőse (1872) cí-
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mű művének méltán híressé vált „nápolyi epizódját". Vagy vegyük például 
a reneszánsz mítoszát, ez szolgál a Mikszáth-elbeszélés, a Galamb a kalit
kában (1891) hátteréül; vagy nézzük azt, hogy az ideális Itália-kép hogyan 
halványult el, hogyan lett felületen mozgó, vérszegény néhány századvégi 
útirajzban.4 Kiváló példa erre Dósa József műve, a Szép napok, Római és 
nápolyi élmények (1893). 

2. Mint ahogy azt T. Erdélyi Ilona nagyon helyesen megállapítja „a 
XIX. század húszas éveiben Magyarországon is a klasszicizmus kezdte át
adni helyét a romantikának. Ahogy terjedt az új ízlés Magyarországon, 
úgy, olyan mértékben változott az utazók Itáliáról alkotott képe. . . Az 
1830—40-es évek magyar utazóit, ha késéssel is, de ugyanaz az érzés von
zotta Itália felé, mint a franciákat vagy az angolokat".5 Lényegében egyet
értek ezzel a megállapítással, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy na
gyon lényeges hangsúlyozni azt, hogy ez nagyon sajátos nosztalgikus érzés, 
az egzotikum iránti vágyódás érzése volt, a jól ismert meghatározás szerinti 
érzés: „Dans le mérne ordre d'idées, l'exotisme se distingue du cosmopoli-
tisme. . . L'écrivain, le reveur exotique ne renie pas sa nationalité, ni son 
passé, ni ses préjugés. . . On pourrait dire que, pour éprouver le sentiment 
exotique, il faut garder intacte sa personnalité nationale. . . Enfin, si par-
fois ce sentiment s'apparente ä une certaine forme de nostalgie — regret 
d'une patrie idéale — perdue ou imaginaire — en general, il est oppose ä la 
nostalgie au sens propre, désaffection pour les regions étrangéres, souhait 
de retour au pays natal".6 Valóban, az olasz környezetbe helyezett, olasz 
környezetben játszódó magyar irodalmi alkotásokban a táj iránti rokonszenv 
és a történelem iránti mély tisztelet megszakad, megtörik, mert a titkolt me
ditációk, komor gondolatok megzavarják. És mintha valamiféle nagyon 
erős vonzás érzete miatt a költő vagy az utazó nem tudna, vagy nem akarna 
többé esztétizálni. Ebből a szempontból nagyon fontos Wesselényi Polixéna 
műve, az Olaszhoni és schweizi utazás, amely nem véletlenül és pontosan a 
nápolyi tartózkodása leírásakor mutatja legerősebben az utazása közben ér
zett erős szentimentális érzékenységet. Jékely Zoltán, az útinapló utolsó 
kiadásának gondozója nagyon helyesen jegyzi meg, hogy „utazásának ezt a 
szakaszát már sokkal inkább 'vezérkönyv' nélküli, külső, mondhatni tere
pélmények élénkítik".7 Én is azon a véleményen vagyok, hogy Wesselényi 
Polixéna könyvének legköltőibb oldalait nápolyi és Nápoly környéki utazá
sának szenteli. Talán meg lehet kockáztatni azt a feltételezést, hogy az ő 
Erdélyétől annyira távoleső, földrajzilag és szellemileg egyaránt távoleső 
helyek megismerése hozzájárult a korábban említett kétértelmű egzotikum 
iránti vágyódás-érzet romantikus kifejeződéséhez. De halljuk csak a méltán 
híressé lett részlet néhány sorát: 
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Feltűnők idegenre nézve Nápolynak az utcái. Reggel és estve telvék 
azok virágárulókkal. Olyan luxust virágban, milyen szobámban itt 
uralkodék, még sohasem láttam. . . A virág itt bujábban nyílik, színe 
ragyogóbb, de illatja nem oly kellemes, mint a hidegebb éghajlat alatt 
termőké, vagy talán csak én képzelem úgy. . . s szép látni, hogy a 
ronggyal takart személyek, kiknek a mindennapi szükségesre sincs ele
gendőjük, zsebjeikből utolsó pénzecskéiket is kikeresgélik, s a köze
lebb álló virágárulónőtől, hosszas gyönyörködéssel, teljes egybehason-
lítgatás és válogatás után, a legszebb bokrétákat megveszik.8 

Wesselényi Polixéna ebből a megfigyeléséből a következő jellemző kö
vetkeztetést vonja le: 

Meleg éghajlat alatt született embernek finomabbak érzékei; a szépnek 
szeretete nála nem, mint minálunk, scytha maradékoknál, tudományne
velte szokás, hanem természeti adomány, ösztön, szükség.9 

Feltehetően ezek a reflexiói szoros kapcsolatban állnak azzal, amit a 
szép Polixéna nem sokkal később leír: 

Salernóban az Albergo del Solehoz szállottunk. . . Szobám ajtaja egy 
tágas erkélyre nyílt, mely a kék tengeröbölre nyúlt ki. . . Előbb csak 
az erkélyre nyíló ajtót nyitottam ki; azután kimentem, és sétálgatva 
szemeimet a szép csillagos égről a tágas tengerre, szünetlenül le s fel 
lejtettem. A hold ezüst színben öntötte le rája világát. Éjszaka volt. A 
mellékszobákból poharazás közti élénk örömhangok, kacagások hallat
tak ki. A tenger síkján egy-egy halászcsónak csúszott el, maga után 
hosszú árnyékot hagyva, s a halászok egyhangú éneke fel-felhatott hoz
zám. Kimondhatatlan bánat lepett meg. Sírtam. Miért? Oka nem volt. 
Sohasem érezzük magunkat oly egyedül, mint ismeretlenek vígsága 
közt."10 

Ennek a sajátos lelkiállapotnak a magyarázatát éppen az egzotikus vi
lág iránt érzett nosztalgiában véljük felfedezni: ennek következtében alakul 
ki az Itália iránt érzett sajátos vonzódás, amelyben az antik világ keresése 
vagy a kortárs egzotikum iránti kiváncsiság összeadódnak az olyan szenti
mentális sürgetésekkel, amelyek messziről indulnak és távolra visznek. 
Innen van az a fájdalmas elégedetlenség-érzés, amely a természet és a mű
vészet által nyújtott szépséggel szemben még keserűbben nyilvánul meg. Az 
egzotikum kedvelése egyszerre vonz és taszít. És Wesselényi Polixéna is 
ilyen sajátos helyzetben találja magát, mert annak ellenére, hogy vonzzák őt 
a táj és a lenyűgöző képzetek, mégis az emlékek képein andalodik el: 
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Ezer meg ezer ábrándos kép, vágy tűnik lelkünk elébe, s még egy gon
dolatot sem foghatunk meg. Forrón szeretett kis honom szép bércei, 
hol vagytok?! Messze, messze!11 

Ettől kezdve Wesselényi Polixéna útinaplója regényes történetté alakul 
át, élete regényének kiegészítő része lesz. Valóban, Wesselényi Polixéna 
magánya feltehetően abból az érzésből fakad, amelyet az olasz földön meg
ismert jövendőbelije, John Paget távolléte okoz. Ismert tény, hogy ez az 
egyedülálló szerelmi történet inspirálja Jósika Miklóst Az élet útjai című re
gényének a megírására (1844). 

3. Arany László A délibábok hősében többek között az olasz Risorgi-
mento mítoszát eleveníti fel és ünnepli. Arany László verses regényében — 
ahogy azt Szauder József mesterien megállapította — „csodálatos táj, a ki
vívandó szabadság tavaszi levegője, Garibaldi alakja és a fiatalság lelkese
dése, Garibaldi hajóinak, a Lombardónak és a Piemonténak az indulása, a 
marsalai partraszállás, a hadjárat eseményei tökéletesre csiszolt versszakok
ban elevenednek meg, olyan képekben, amelyek nemcsak követik a történ
teket, de a szereplő és a szerző tudatának drámai folyamatává alakítják 
át".12 Én a magam részéről hozzátenném, igaz az is, hogy Arany László 
egy elkülönült, majdnem hogy érdek nélküli esztétikai koncepciót fejez ki, 
mely mindent ironizál, amiről csak mesél. Parodisztikusak az egzotikus bol
dogság érzése és az irodalmi reminiszcenciák, amelyekből nyelvi virtuozitá
sa is táplálkozik. Erős kettősséget, kétértelműséget érzek, mely minden ro
mantikus magatartásnak nyílt paródiájába torkollhat, a verses regény „ná
polyi epizódjában" is, amikor Hübele Balázs Nápolyban, a tengerparton, a 
Riviera di Chiaián véletlenül találkozik szerelmi vetélytársával: 

Távolba csapkodó szerelme árját 
Ekként fokozza ábránd, öncsalás, 
így járja egyszer a Chiaja parkját, 
Midőn mögötte egy „Hogy vagy, Balázs?" 
Hangzik felé, s egy kéz megfogja karját. 
— Ki az? Te vagy, Dezső? „Ki volna más?" 
— Hol jársz itt? Utazol? Hozott az isteni 
Hogy vagytok, hol lakol most?persze Pesten? 

Véleményem szerint a parodisztikus elem onnan ered, hogy a szokásos 
hétköznapi jelenet és annak megfelelő nyelvezet erős, magasfokú lírai szö
vegben található, mindez mintegy háttérül szolgál Hübele Balázs nápolyi 
tartózkodásához, amelyre a szerencsétlen aspromontei epizód után került 
sor. Számunkra, elemzésünk szempontjából nagyon fontos az a tény, hogy 
legrejtettebb érzései kifejezésének legalkalmasabb színhelye Nápoly. Ná
poly, amely természetesen menedék annak számára, aki sajátos polgári 



730 

ideáljaiból kiábrándulva belső szükséget, kényszert érez arra, hogy az eszé
vel és a szívével visszatérjen Magyarországra: 

Ha boly ga Nápoly kéj ittas határán, 
A kék öbölnek zöldelő övén, 
Sorrento szirtje közt, vagy Capri árján, 
Hamvas Vezúv verőfényes tövén, 
Avento zord taván s a Solfatárán, 
Pompejinek sírból kikelt kövén, 
Ha Cumae, Bajae halmain bolyongott, 
Lelkén csak a saját érzelme zsongott. 

Ebben az esetben is tipikus és ésszerűnek mondható turista-útvonalról 
van szó, ez adja a nyugtalan és távoli szerelem hátterét. Hübele Balázs 
számtalan ábrándja közé beilleszkedik az elérhetetlen Réfalvy Etelka iránt 
érzett ábránd is, aki Arany László szereplője ideáljai szertefoszlásának 
szimbólumává válik. Hübele Balázs elmenekül Nápolyból, amelynek termé
szeti szépsége egyszerre vonzotta és taszította őt, miközben gondolatai Ma
gyarország felé terelték: 

Nem vágyom én reád; el nem ragadnak 
Érzéket izgató szépségeid; 
Boldogságot lakóddal nem cserélek: 
Nagyobb üdv vár reám, ha visszatérek. 

Sajnálom, most nem áll módomban részletesebben foglalkozni Arany 
László verses regényével, ezzel a komplex, műveltségi és költői elemekben 
gazdag regénnyel. De nem arra vállalkoztunk, hogy ennél bővebben ele
mezzük ezt a művet, meg kell elégednünk ezzel a rövid összefoglalással, 
amely azonban jól tükrözi a magyar érzékenység és a nápolyi föld találko
zását. 

4. Nézzük most azonban Mikszáth Kálmán „olaszos lapjait". Olaszos, 
ezt csak úgy mondjuk, mert mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez a jeles 
magyar író nem szerette elhagyni városát. Igazi egy helyben élő író volt, és 
ha meg is írta számunkra a szellemes Olaszországi wfat,13 azt csak azért tet
te, hogy ezzel is kifejezze megkönnyebbülését, hogy le kellett mondania a 
barátja, Visi Imre által tervezett utat. Ennek ellenére, Mikszáth felhasználta 
az olasz reneszánszot és az olasz couleur locale-t, amikor 1891-ben megírta 
nagylélegzetű elbeszélését, a Galamb a kalitkában.14 Sőt, nem csak egy el
beszélésről van szó, hanem egy elbeszélő struktúrában kettős kompozíció
ról, amely megszületéséről az író így vall: 
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„Mire megvénül az ember, kifogy a leleményességből. Most már csak 
egy témám van, s két elbeszélést akarok belőle írni. És a múzsa segít
ségével meg is lesz. Sőt anélkül is. Mert a múzsa is kivénült dáma 
már; aki a világot uralta egykor, most mindössze egy apró pipere
üzletet tart; hajdan költőket inspirált, ma, a csinált virágok korszaká
ban, legföllebb a toalettet teheti hangulatossá. A háztartása is más volt 
azelőtt; szép szobalányát, a Fantáziát, elbocsátotta szolgálatából s ahe
lyett egy szurtos, mogorva mindenest tart: a Megfigyelést."15 

Ezekben a szavakban kedves, udvarias, de határozott polémiát érzünk 
a XIX. század második felének mindenféle realizmusával; és talán éppen 
azért itt az író, a Fantázia és a Megfigyelés ellentétének a keretében, egy 
egzotikus és majdnem mesebeli Nápoly-képet mutat be és használ. És így a 
még legkopottabbnak számító közhelyek is költői színekbe öltöznek: 

„Az estét, a szép nápolyi estét, vérvörös egével, bűbájos méla csendjé
vel, midőn a falombok mozdulatlanok, csak az anyaföld piheg édesen, 
lágyan, s a Pán sípjának andalító hangja zsong a sötétkék űrben, együtt 
töltötték a verandán. (Igen, uraim, az olasz esték akkor is szépek, ha 
két ifjú ül egymás mellett; a lányka nem okvetlenül szükséges)".16 

A nápolyi egzotikum iránti igény irodalmi visszaállítása Mikszáth mű
vében az irodalmi divat normái szerint történik: „L'écrivain parle d'un 
pays qu'il n'a jamais vu, qui lui a été révélé, imparfaitement et schémati-
quement, par des lectures, des recherches erudites, des récits de 
voyageurs".17 Mikszáth Budapesttől, a nagy polgárvárostól nem várja a 
leírás költőiességéhez szükséges ihletettségét: „Budapest nem alkalmas 
hely, hogy csodálatos dolgok történjenek benne, írók tollára méltók. 
Regények Budapesten is történnek, de azokat a város összes vénasszonyai 
tudják. . ,".18 

Az elbeszélés nápolyi színhelye Mikszáth számára már nemcsak díszítő 
elem, hanem a reneszánsz mítosz lényegi eleme. Az egzotikus jelleg tehát 
egy olasz reneszánsz mítosz iránti általános nosztalgiából táplálkozik. De a 
reneszánsz iránti vágyódás nem annyira, vagy nem csak egy messzi arany
kor divatjának a visszaidézése, hanem inkább a szépség iránti új vágy kife
jezése, vagy annak a fájdalomnak a kifejezése, hogy nem rendelkezik többé 
egy egységes, esztétikus a priorival, amelyre alapozva a költői élményt 
meg lehet szerezni. Feltehetően ez az utolsó jele annak az önkéntelen törek
vésnek, hogy megakadályozza azt, hogy a művészetbe belépjenek a belső 
konfliktusok, a költői én filozófiai reflexiói, és a századvégi magyar társa
dalom új magatartás-formáinak nyugtalan analízise. Ezért is vívta meg Mik
száth a maga harcát a realizmus ellen. És itt, a közeli magyar főváros életé-
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nek szociális megfigyelése helyett jobban kedvelte a fantasztikus és édes
kés, a távoli és líraisággal teli Nápolyt. 

5. A XIX. század vége felé azonban az egzotikum iránti igény kimerült 
formája keretezi össze a magyar utazók különböző összefoglalóinak nápolyi 
fejezeteit. Ezekben az esetekben a közhelyek és az értéküket vesztett szte
reotípiák nem kapják meg hatékony, hatásos költői értéküket. Ebben nincs 
semmiféle lírikus fantázia, de még a megfigyelés sem hatásos, csak arra jó, 
hogy véglegesen banalizálja a Nápoly-képet. 

Úgy tűnik, hogy az ilyenfajta rezümék a tömegturizmus termékei, ez 
pedig nagyon messze esik a Wesselényi Polixéna-féle útinapló romantikus 
impressziójától: természetesen nem olyan alkotásról beszélek, mint Berzevi-
czy Albert mesterműve, amely visszaadta művészi méltóságát az irodalmi 
műfajnak, sokkal inkább néhány jelentéktelen, unalmas naplóról van szó.19 

Különböző szövegeket idézhetnénk,20 de a már idézett Dósa József munkája 
mindenre jó például szolgál, akkor is, ha nagyon nehéz idézésre méltó rész
letet találni. így csak arra szorítkozom, hogy ennek az utazási irodalomnak 
néhány aspektusára rámutassak, arra, hogy már nem rendelkezik semmilyen 
eredeti ötlettel, hogy képtelen valamiféle mélyebb érzés kifejezésére, és 
hogy alig törekszik fotografikus látásmódra: 

„Már csak megvallom — szégyenkezve bár —, hogy nagyon követke
zetlen ember vagyok én. Emlékszik Antal bátyám, mily kézzel-lábbal 
tiltakoztam Rómában az osztriga-evés ellen? No, és — képzelje! — 
Nápolyban osztrigát ettem! Czimboráim sorban megpróbálták, és — 
csodák csodája! — egyik sem halt bele. A kik e hőstettet végbevitték, 
igen nagyra voltak vele, és a maradiakat gyáváknak kezdték titulálni. 
Egy kun ember hogy' tudná ezt eltűrni?! Hát ha százat fiadzik bennem, 
mégis megeszem — legalább egyet. Úgy is lett. Miután az elsőt sze
rencsésen lenyeltem, minden undorodásom elmúlt s akár egy rocskával 
elfogyasztottam volna. Ettem is ezután többször. Lám! Ilyen az előíté
let. Csak addig rabja az ember, míg ellene küzdeni meg nem 
kísérli."21 

Elnézést kérek ezért a hosszú és jelentéktelen idézetért, de a napló ná
polyi fejezetében nincs idézésre méltóbb, kevésbé személytelen részlet. Ez 
a napló nem tartalmaz úti impressziókat, csak szellemtelen közhelyek felso
rolását, amelyek közönyösen hagynak bennünket. Nem szeretnék újfent ki
kelni szegény Dósa szövege, vagy. esetleg más dilettánsnak tartott szerző 
ellen; számukra nagyon fontos volt, "hogy Nápolyban tett utazásuk emlékét 
útinaplóban örökítsék meg. Ilyenkor kellett rámutatnom arra, hogy az 
értékét vesztett irodalmi divatnak új poétikai és művészi életerőre lenne 
szüksége. Feltehetően maga Berzeviczy is ismerte ezt a fajta erős 
értékvesztést, ha Itáliája, első kiadásának előszavában a következőket írta: 
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„Engem azonban az a gondolat bátorított, hogy hazai irodalmunk az 
útirajzokban általán szegény, hogy Olaszországra vonatkozó önállóbb 
munkánk kevés van, s hogy amit valaki az emberi szellem legneme
sebb alkotásainak láttára, legnemesebb küzdelmeinek emlékeinél érez, 
az — őszintén és melegen elmondva — mindig gyakorolhat némi hatást 
a lelkekre és a képzeletre."22 

Berzeviczy munkája minden kétséget kizáróan visszaadta vagy megerő
sítette Itália és Nápoly mítoszának művészi méltóságát. És ez a mítosz ih
lette tovább a magyar költőket és írókat, ismert vagy kevésbé ismert XX. 
századi magyar írókat és költőket, s ezzel az olasz—magyar kapcsolatok 
újabb fontos fejezete született meg. Nekünk most itt meg kell állnunk kiin
dulásunk kronológiája értelmében, de emlékeztetünk arra, hogy nem állt 
szándékunkban a XIX. századi nápolyi magyar utazók teljes témáját 
feldolgozni. Mindenféle utalást igyekeztem elkerülni Barabás Miklós, 
Pulszky Ferenc, Szentál György írásaival kapcsolatban, és majdnem biztos, 
hogy a névsor nem teljes. Csak négy olyan momentumot kívántam 
felidézni, amikor a magyar irodalomban kiemelkedő jelentőséget kap a 
Nápoly iránti csodálat. 
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EŐRY VILMA (Budapest) 

Balázs Béla Bécsben és a Csodálatosságok könyve 

A 20. századi peregrináció tipikus formája az emigrálás. Magyarok tö
megeit kényszerítette hosszabb-rövidebb vagy végleges külföldön tartózko
dásra századunk több történelmi eseménye. Az első nagy emigrációs hullám 
sodorta magával Balázs Bélát 1919-ben jó negyed évszázadra, hogy majd 
csak élete utolsó négy évére térjen vissza Magyarországra. Ausztriában 7, 
Németországban 5, a Szovjetunióban pedig 13, majdnem 14 évet töltött el. 
Ezt a korszakot eddig inkább politikai szempontból dolgozták föl (legrészle
tesebben K. Nagy Magda Balázs Béla világa című monográfiájában). Elő
adásom az íróról kialakult képet igyekszik árnyalni, a megszabott keretek 
miatt azonban csak egyetlen kérdésre adhat választ: hogyan hatott az idegen 
környezet az íróra, elsősorban nyelvhasználatára emigrációja első, ausztriai 
éveiben. 

Az emigráns író számára az idegen nyelvi környezet akár bénítólag is 
hathat: idegen nyelven — legalábbis egy ideig — alkotni nem tud, anya
nyelvén pedig nem írhat tovább, hiszen akkor általában sem kiadója, sem 
közönsége nem lenne, sőt egy idő után témája is alig. Ebből a szempontból 
Balázs Béla helyzete azonban egyáltalán nem tipikus. Származása miatt 
ugyanis nemcsak a magyart, hanem a németet is anyanyelvi szinten beszél
te. A szegedi születésű író apja magyar volt, de anyja német. Gyermek- és 
ifjúkorában a kétnyelvűség, a két nyelv párhuzamos használata magától ér
tetődő volt számára. Naplójában természetes módon szőtt a magyar szöveg
be német szavakat, mondatokat. Arra is találunk azonban nála utalást, hogy 
a bilingvizmus némi bizonytalanságot is okozott nyelvhasználatában. Az Ál
modó ifjúságban például többször leírta, hogy kezdő író korában szeretett 
volna jobban írni magyarul. Emigrációs éveinek elején pedig különleges 
teljesítményként értékelte, ha műalkotást hozott létre németül. Mindez 
azonban inkább igényességére utal, mint nyelvi hiányosságokra. A magyar 
környezet jó magyar nyelvtudást biztosított neki, a német anyanyelvű anya, 
aki emellett még művelt, iskolázott is volt, pedig igényes németnyelv-isme-
retet. Mindezt mélyítették el tanulmányai a bölcsészeti kar magyar—német 
tanári szakán. Kritikusai — ismereteim szerint — nem is kifogásolták se 
magyar, se német nyelvhasználatát. Túlzás tehát az a vád — amellyel Elfer 
Imre illeti —, hogy nem tud magyarul. Szerinte ugyanis Balázs Béla ma
gyar szakos tanár létére magyartalan igealakokat használ, „hadilábon áll a 
tárgyas, tárgyatlan, beható és egyéb igékkel", „tárgyas értelemben hasz
nálta például a »csodálkozik«-ot: »ki tudhatja, honnan hozzuk, hallgatjuk 
és csodálkozunk« (Elfer Imre, 6—7). A tárgyatlan igék tárgyas használata 
nem ritka a századelő magyar irodalmában, Szabó Dezsőnél nagyon gyak-
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ran előfordul, de olvasható például Kaffka Margit és Ady prózájában, Kas
sák verseiben is. Ha „magyartalanság", nem Balázs Béla sajátos magyarta
lansága. 

A két, csaknem egyformán jól beszélt nyelv közül azonban a magyart 
vallotta anyanyelvének; többször is utalt rá, különösen emigrációs éveiben. 
A magyar nyelvhez fűződő érzelmeit tükrözi egy 1946-os visszaemlékezé
se: „Emigrációm első éveiben még nem vetődtem nagyon messzire, még itt 
voltam Bécsben, még írhattam néha magyarul is. (Bevezető versei első 
bemutatásához a Magyar Rádióban 1946-ban, idézi K. Nagy Magda: Ba
lázs Béla világa. 266). 1920-ban Bécsben pedig ezt írja naplójába: „Ha 
a magyar földet kiveszik a lábam alól, a magyar nyelvnek és muzsikának 
felhőjén szállok meg. Talajjá fognak sűrűsödni alattam a szavak: az lesz 
az én hazám." Későbbi versében, a Kegyelemben „anyanyelvem"-ként em
líti a magyart. Apja nyelvét, szülőhazája nyelvét érzi tehát igazi anyanyel
vének. 

Bilingvizmusának a bécsi emigrációban látta először igazán hasznát, 
hiszen addig itthon természetesen magyarul publikált. Míg társai nagy 
részének nehézséget okozott a kinti irodalomba vagy akár publicisztikába 
való bekapcsolódás, neki könnyen ment, legalábbis azok után, hogy túl volt 
az első német nyelvű megbízásokon, amelyeket még némi szorongással, 
lámpalázzal teljesített. Általában természetes volt számára németül alkotni, 
sőt később, amikor Bécsből való távozása után már nem volt lehetősége 
magyarul írni, egyre természetesebb. Évek múlva, Berlinben már olyan je
lentősnek ítélte német nyelvű alkotásait, hogy féltékenyen ragaszkodott 
ahhoz, hogy német íróként is számontartsák (vö. Csanak Dóra, 27.; Sa-
lyámosy Miklós, 53). Magyarul írni majd csak szovjetunióbeli tartózkodá
sa utolsó éveiben kezdett újra, s naplója nyelve is csak 1945-ben fordult 
ismét magyarra. A kétnyelvűség adottsága mellett bizonyára internaciona
lizmusa is szerepet játszott abban, hogy nem ragaszkodott túlságosan az 
anyanyelvének tartott magyarhoz, hiszen ő azt vallotta, „Mondanivalómat 
nem csak egy nyelven közölhetem, / és nem csak egy nép érti meg" {Iga
zolás). 

Vándorlása első időszakában szinte töretlenül folytatódott tehát irodal
mi munkássága. Férfiének címmel itt jelent meg verseskötete. Tovább írta 
itthon megkezdett regényét, a Lehetetlen embereket. Ebben az időszakban 
készült el a Túl a testen című naplóregénye és első filmesztétikája. Ez 
utóbbi még a bécsi években meg is jelent németül {Der sichtbare Mensch 
1924). És 1922-ben látott napvilágot a címben szereplő könyv első német 
változata, a Der Mantel der Träume Münchenben, majd egy év múlva Bécs
ben is. A keletkezés körülményeiről így ír naplójában 1922. március 11-én: 
„Egy váratlan furcsa megbízást kaptam. Marie Stisny, Schwarzwaldné tit
kárja jött hozzám, és hozott 20 kis fotográfiát. Húsz groteszk kínai stílusú 
figurális akvarell fotográfiát. Barátnője, Marietta Lydis, görög milliomosnő 
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festette, és ki akarná adatni, de szövegek kellenek hozzá [. . .] Tárca nagy
ságú mesék a képekhez. Próbálták már Münchenben csináltatni, de nem vált 
be. Elvállalom-e. De három hét alatt kell megírni, hogy karácsonyra megje
lenhessék. (Tehát naponként egy mesét). Izgató a sportszerűsége a dolognak 
— elvállaltam. Az első nap megírtam két kis mesét németül — próbának. 
Nagyon tetszett [. . .] a munka mulattatott. A helmstreitsmühlei és azután, 
hogy becsukták a házat, a reichenaui még gyönyörűbb októberben megírtam 
az egész könyvet. 16 mesét, 20 képhez. Könnyen és röpülve. Mestertudás
nak előérzetében, boldog, gazdag őszben. Jó játék volt. Szép asszonyok se
gítettek, meg a feketekávé meg pálinka, mellyel kivételesen stimuláltam 
magam (a munka sürgőssége miatt)" (Balázs Béla: Napló 2. 293—294). 
Ennyi idő alatt minden előzmény nélkül lehetetlen lett volna létrehozni a 16 
mesét. Említi ugyan, hogy egyik lakótársuktól kölcsönkapott egy kínai me
séskönyvet, de ez forrásnak nyilván nem lett volna elég. Abban, hogy ilyen 
gyorsan létrejött a kötet, nagy szerepe volt korábbi műveinek. 

Egész addigi írói-költői pályáját itt még áttekinteni sem lehet, csak né
hány, a szóban forgó kötet szempontjából lényeges vonását említem meg. 
Az irodalomtörténészek két részre osztják Balázs Béla életművét. Az első 
korszakra a századelő irracionalista, idealista filozófiai áramlatain alapuló 
világkép s az ezt tükröző művek jellemzők. A másikat, amely már az első 
világháború alatt megkezdődik, és az ausztriai, valamint németországi 
emigráció idején bontakozik ki, a baloldali eszmékre épülő racionális világ
felfogás s a valóság felé forduló művek jellemzik. Az 1922-ben megjelent 
meséskönyv egyenes folytatása az első korszak első felében, a tízes évek 
elején keletkezett meséinek, amelyek Thomas Mann vagy Maeterlinck 
archaizálóan modern meséi mellé illenek, sőt rokonságot tartanak például 
Tamási Áron népballada- vagy népmeseszerű novelláival is. Világképe, 
módszere sokban különbözik a fölsorolt alkotókétól, de közös bennük az 
ősi formák fölelevenítése és a szimbolista jellemvonások (vö. ezzel kapcso
latban Fehér Ferenc és Szabolcsi Miklós tanulmányát). A századelő kultúrá
jában elbizonytalanodott, magányossá vált ember problémáira keres választ 
az ősi, primitív műfajok újraalkotásával. Sajátos és nem véletlen, hogy ke
leti, többnyire kínai vagy indiai közegbe helyezi hőseit, s azok a meséi a 
legkiegyensúlyozottabbak, amelyek Keleten játszódnak (1. Fehér Ferenc ta
nulmányát). Az 1910-es évek elejének magány érzetére megoldást kereső 
Balázs-műfaj tér tehát vissza a 22-ben megjelent mesekötetben. Akár frissen 
írta tehát a meséket, akár korábbi, addig ki nem adott történeteket elevení
tett föl — amire egyébként semmilyen adat nem utal —, a gondolkodás, a 
műfaj, a forma nem volt idegen tőle. 

1921 karácsonyára nem, de a következő év elején megjelent a kötet 
Münchenben ezzel a címoldallal: Der Mantel der Träume — Chinesische 
Novellen mit 20 Bildern von Marietta Lydis. München 1922. Verlagsanstalt 
D. & R. Bischojf. A könyv kiállítása, kötése, betűformái, illusztrációi már 
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sugallják a mesék hangulatát. Második kiadásához, amely 1923-ban jelent 
meg Bécsben, Thomas Mann írt előszót. A kötetben azonban végül is 
nem jelent meg az előszó, csak Thomas Mann egy későbbi tanulmányköte
tében (Th. Mann, 1925. 318—320). De mindenképpen irodalmi rangot je
lentettek Balázs Béla számára a nagy író elismerő szavai, amelyek egysze
rűen „szép könyv"-nek nevezik a meséskönyvet (Ein schönes Buch a cikk 
címe is). 

A kötet azért kínál jó lehetőséget Balázs Béla német és magyar nyelven 
írt alkotásainak összehasonlítására, mert a benne szereplő mesék megjelen
tek magyarul is, egy kötetben, Csodálatosságok könyve címmel. Igaz, csak 
26 évvel a német változat megjelenése után, 1948-ban, de még az író életé
ben. Filológiai szempontból ez egyáltalán nem mellékes, ahogyan az sem, 
hogy hagyatéka tanúsága szerint nem fordítás a magyar változat, legalábbis 
nem idegen fordító munkája, a kéziratok ugyanis keverve német és/vagy 
magyarok. Balázs Béla német nyelven írott műveit egyébként gyakran nem 
ő, hanem műfordító ültette át magyarra (pl. a Lehetetlen embereket és a 
Látható emberi). 

A Der Mantel der Träume címnek a Csodálatosságok könyve cím nem 
fordítása. A német cím (műfordítási értelemben) pontos megfelelője Az ál
mok köntöse lenne, ezt azonban egy későbbi, 1973-as gyűjteményes kiadás 
viseli, amely a mesék mellett misztériumokat és játékokat is tartalmaz. A 
Csodálatosságok könyve egészen új cím az eredetihez képest. Létrejöttéhez 
hozzájárulhatott a már említett Thomas Mann-kritika, s a benne többször 
előforduló „szép könyv" megnevezés. Balázs Béla ezt a jelzős szerkezetet 
költőiesíthette könyvcímmé. 

A német nyelvű kötet meséi mellé a magyar nyelvűbe fölvett a szerző 
még egyet, A bűvös kör címűt. Ezzel azonban nem pusztán a mesék számát 
gyarapította, hanem az egész kötet összefoglalását adta, hiszen a mese para
bolaszerűségével a többi történet szimbolikájának is kulcsa. 

Maguk a mesék kínai környezetben játszódnak, s az emberi lélekről, a 
szerelemről, a barátságról, a boldogságkeresésről, az álmodozások, vágya
kozások hiábavalóságáról szólnak. Stílusuk, bár emlékeztet a jó tíz évvel 
korábban írt mesékére, azok túldíszített stílromantikájával szemben letisz
tult, mértéktartóan stilizált. Hangulatukra jellemző, hogy mindegyiket vala
mi bölcs irónia lengi át. A részletesebb tartalmi elemzés helyett azonban 
nézzük meg a két kötet nyelve közötti viszonyt. A kérdés az, hogy mennyi
re felel meg egymásnak a német és a magyar változat. 

A mesék német címének minden esetben szó szerinti fordítása a ma
gyar cím, pl.: Die Sonnenschirme — A napernyők, Die Opiumraucher — 
Az ópiumszívók, Li-Tai-Pe und der Frühling — Li-Tai-Pe és a tavasz, Der 
Mondfisch — A holdhal, Die Rache der Kastanienbaumes — A gesztenyefa 
bosszúja stb. Maguk a meseszövegek is megfelelnek egymásnak, csak néha 
mutatnak eltéréseket. De a változtatás mindig egyirányú: a magyar szöveg 
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kibővítését jelenti. Hangulatilag, látványban sokszor többet ad tehát a ma
gyar variáció, mint a német. Ilyen, a magyarban gazdagabb hangulatú, szin
te átköltött részek pl. a következők: Er vergaß zu oft seinem Geschäft nach
zugehen — Ez a l a t t az e r n y ő a l a t t ú g y e l m e r ü l t , 
m i n t h a a v é g t e l e n s é g b e n ú s z n a , és megfeledkezett üz
leti dolgairól (A napernyők); Yang-Tsu öffnete ihn und sah einen Herbst-
Abendhimmel grau und am Horizont gerötet — Yang-Csu kinyitotta és egy 
őszesti égboltot pillantott meg. N e h e z e d ő szürke e g e t , m e l y a 
l á t h a t á r o n m é g vöröslött a l e s z á l l t n a p n y o m á b a n 
(A napernyők). E módosítások nem egyszerűen a két nyelv kifejezésbeli kü
lönbségének a következményei, valószínűleg mélyebb okaik vannak. A két 
kötet megjelenése között eltelt 26 év az író alkotói felfogásán is változtatha
tott, de az is elképzelhető, hogy az anyanyelv kínálta gazdagabb kifejezési 
lehetőségeknek nem tudott ellenállni. Mivel azonban ez a fajta átköltés rit
ka, nem általánosítható a magyar kötet egészére. 

Sokkal jellemzőbb az olyan változtatás, amely a magyarul beszélő és 
gondolkodó olvasó számára teszi érthetővé a szöveget — ez azonban min
den jó műfordításnak sajátja. A den ganzen Tag megfelelője a napestig, a 
Viertel ('városnegyed') szót az utcával helyettesíti, a német változatban a 
kereskedő az utca kövén ül (auf den Steinen der Straße), a magyarban a 
gyékényen. De a hangulati változatok Balázs Bélának nem műfordítói, ha
nem írói-költői igényességét bizonyítják: „[der Garten] stark duftete" — [a 
kertben] zsúfolódott a sűrű illat; a német változatban a mesehős az égre ál
modozva feltekint (träumend zum Himmel hinaufschaut), a magyarban pe
dig álmodik bele az égbe (a példák Az álmok köntöse és A napernyők című 
mesékből valók). 

A mesék tehát németül is és magyarul is ugyanazok, és mégsem 
ugyanazok. Mint a példákból kitűnhetett, a szövegrészek, amelyekkel az író 
a magyar változatot gazdagította, nem a fordítás folyamatában, hanem az al
kotás ihletett pillanatának hangulati tükreként születtek. Balázs Béla írás 
közben a pillanatnyi belső hangulat legteljesebb kifejezésére törekedett, és 
ebből a szempontból tökéletesen mindegy volt számára, hogy magyarul 
vagy németül írt. 
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T. ERDÉLYI ILONA (Budapest) 

Egy „ifjú-magyar" író. Erdélyi János Európa-élménye 

Az európai magyar peregrináció folyamatosságát ékesen bizonyítja, 
hogy még a hadszíntérré változott Európában sem szünetelt. (A későbbi pa
taki professzor, Somosi János több teológus társával már 1814 októberé
ben, közvetlenül a lipcsei csata után a szász fővárosban tartózkodott, napló
jában örökítve meg élményeiket.1) A napóleoni háborúk éveiben a „bujdo
sás" egy különös formája kezdődött, amely a bécsi kongresszus után kiala
kult új metternichi rendben folytatódott, amikor Ausztria — a földrész 
csendőreként — jobbára magyar ezredeket vezényelt a forrongó Itáliába. A 
tisztek között nem kevesen voltak, akiket peregrinusoknak minősíthetünk, 
bár császári parancsra, osztrák mundérban léptek olasz földre. Hazatérve, a 
magukkal hozott bőséges „zsákmánnyal" a hazai művelődést gyarapították. 
Közülük említhetjük a két Kisfaludy: Sándor és Károly nevét, vagy a futár-
tiszt Széchenyi Istvánét, a lipcsei csata hőséét. Az Itáliában állomásozó, a 
megszálltak rokonszenvét azonban kivívott „bujdosók" között találjuk ismét 
csak Széchenyi Istvánt, valamint Jósika Miklóst, Újfalvy Sámuelt, Lakos 
Jánost, Agyagfalvi Góró Lajost stb. Erről a szabálytalan „peregrinációról" 
művelődéstörténetünk azonban hosszú ideig nem vett tudomást.2 

Jóval nagyobb figyelem követte azon íróink utazását, akik a század el
ső felében szabad elhatározásból és nem császári parancsra lépték át nyugati 
határainkat. Úticéljukat tudatosan választották meg, mégpedig azzal a szán
dékkal, hogy külhonban szerzett ismereteiket az „átalakulás korát" élő or
szág javára fordítsák. A „reformer utazók" között elsősorban Eötvös Józse
fet, Pulszky Ferencet, Irinyi Józsefet, Tóth Lőrincet, Gorove Istvánt, Sze
mere Bertalant és Erdélyi Jánost, a korban legismertebb utazási levelek, 
könyvek szerzőit tartjuk számon. 

Erdélyi Jánost — társaitól eltérően — nem a polgárosult Nyugat in
tézményei vonzották elsősorban, hanem emberi és írói egyénisége kitelje
sítésének lehetősége, de valójában az ő útja is a reform-utazókéhoz közelí
tett, amennyiben kritikusi, irodalomszervezői és publicisztikai munkásságá
val a hazai szellemi, irodalmi élet és a hazai életforma polgárosításán fára
dozott. Utazása alatt ért benyomásainak áttekintése, amelyek nézeteit, sze
mélyiségét módosították, példaértékű lehet: ő írótársainál hosszabb időt töl
tött külföldön, de kilométerekben számolva is nagyobb utat járt be. Megfi
gyeléseit, gondolatait pedig azon nyomban lejegyezte útinaplójába, illetve 
külföldről küldött utazási leveleiben számolt be kinti élményeiről.3 (Erdélyi 
felfogása azért is számíthat érdeklődésünkre, mert megnyilatkozásaira szé
les körben figyeltek: a Kisfaludy Társaság titkáraként, lapszerkesztőként 
szava sokakhoz eljutott.) 
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Utazása más vonatkozásban is különbözött társaiétól. Amikor 1844 áp
rilisában Ausztrián át Erdélyi János elindult Németországba, úgy utazott, 
mint általában az ifjú honoráciorok: egykori tanítványát, Máriássy Bélát kí
sérte. Franciaországban azonban elváltak útjaik. Máriássy hazatért, Erdélyi 
pedig az Árpád-házból származó Croy herceg titkáraként, illetve a herceg
lány nyelvmestereként Párizsban maradt, ahol a bennszülött párizsiak élet
formáját élte. Anyagi helyzete javulásával felkereste Belgiumot, Hollandiát 
és Angliát. Ekkor úgy utazott, mint ahogy a nyugati világ tehetősebb polgá
rai járták a világot. Olaszországban a művészi emlékek és az antik Róma 
megismerésének vágya vezette lépteit, Máltában pedig a néphagyományok 
és népszokások felé fordult figyelme. Amikor ennyi élménnyel és tapaszta
lattal 1845 júliusában megérkezett Pestre, joggal érezte, hogy — miként azt 
barátai és írótársai észrevették — más emberként tért vissza hazájába. 

Külföldi tartózkodása alatt Erdélyi János többet látott meg a mindenna
pok életéből, mint az átlagutazók vagy mint honfitársainak jó része. Életkö
rülményei, francia, német, angol és olasz nyelvismerete, valamint kitűnő 
kapcsolatteremtő képessége segítették abban, hogy az újságokból nyert ké
pet, értesüléseket a helyiekkel való találkozások során ellenőrizze, kiegé
szítse. Mindehhez járul, hogy az író elfogulatlanabbul tekintett szét a világ
ban, mert sorsa „kívülállóvá" tette; ítéletét nem befolyásolták társadalmi 
előítéletek. 

A nagykaposi jobbágyfiú tíz éves korában került el a szülői háztól. Sá
rospatakon tanult és „tanított": nyolc évig nevelősködött magas megyei hi
vatalokat betöltő módos nemesek házában, majd amikor 1841-ben Vachott 
Kornéliával házasságot kötött, megismerte a pesti német polgárcsaládok 
életformáját. A teljes hazai valóságot megtapasztalva lett kívülálló, szuve
rén és független értelmiségi külföldön is. Önerejéből elnyert függetlensége 
büszkeséggel töltötte el. Utazása előtt úgy gondolkodott, mint ahogy azt 
1853 februárjában, második feleségének, a csallóközi Felső-Gelléren élő 
birtokoslánynak, Csorba Ilonának írta: „. . .nekem őseim semmit nem 
hagytak, de hála isten! olyat is szereztem, amit ők nem is hagyhattak. így 
én magam embere, magam ura és szolgája, de magam műve is vagyok."4 

Ezt érezte egyetlen értékének, és ezt a „művet" akarta folytatni utazása 
alatt: saját maga, saját írói egyénisége kiteljesítését. 

Amikor 1844 áprilisában külföldre utazott, az a gondolat is megfordult 
fejében, hogy örökre itthagyja az országot, ahol nem várja senki. Családi 
tragédiák sora hajtotta idegenbe: 1841 októbere és 1844 márciusa között el
veszítette édesanyját, feleségét és kétesztendős kislányát. A felejtés, az újra
kezdés reménye és vágya vitte lépteit. Lelkiállapotáról így vallott Csengery 
Imrének: „. . .ha még arczomra néz, ki nem tudja sorsomat, nem hiszi, 
hogy én már ott állok, hol hatvan hetven éves korában szokott az ember ál
lani, eltemetvén szülőit és szülöttét, el hitvesét is". Úgy érezte — mint ír
ja —: hogy „valami daemoni új is vegyül sorsom igazgatásába".5 A bánat 
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és a gyász alkalmassá tették arra, hogy a múltat lezárja és eddigi életéből 
kilépve új emberként ismerkedjék a nagyvilággal. A felejtést szolgálta a 
változás és a mindent megismerés vágya. Úgy érezhetett, ahogy Adalbert 
von Chamissótól olvashatta, aki 1810-ben írta az utazásról: „Alles darinnen 
ist willkommen, gute, böse Tage. . . denn, alles berührt als eben Neues 
und ich möchte noch vieles beschauen und berühren, bis ich meiner Müdig
keit mich überließe. . .".6 Erre vágyott ő is. 

A mindent megismerés vágya egyúttal a személyiség gazdagodását is 
jelentette. Ennek érdekében a magyar író nem kímélt sem pénzt, sem fárad
ságot. Nem riadt vissza a savoyai hegyek félelmetes, behavazott hágóin va
ló átkelés veszélyeitől, a Vezúv fortyogó, az alvilágot idéző krátereitől. Ke
reste a társasélet örömeit is egyénisége formálása érdekében. A zárt hazai 
világ után élvezte a franciák és az olaszok áradó életkedvét, a párizsi far
sangot, az itáliai utcák nyüzsgő, életteli forgatagát, a párizsi szalonok vagy 
az operabál közönségének kulturált felszabadultságát. Erdélyi, akárcsak az 
igazi párizsiak, sokat járt színházba. Csodálta a kiemelkedő színészi egyé
niségekre épülő színházi életet, amelyet a tökéletesen rendezett előadások és 
a játékkal együtt lélegző, műértő közönség jellemzett. Egyik levelében, 
amelyben a hazai olvasóknak beszámol az angol színészek párizsi vendég
játékáról, összeveti az angol és a pesti előadást: míg pl. a kiváló Shakes-
peare-színész, Macready — féltékeny Othellóként — az ágykárpit mögé hú
zódva végez Desdemonával, addig a pesti színpad velencei mórja, a hazai 
közönség ízléséhez alkalmazkodva — a „színi hatás" érdekében — a nyílt 
színen fojtogatja hűtlennek hitt feleségét.7 

Az író nagy zenebarátként látogatta Croy herceg zeneestélyeit, a nyil
vános hangversenyeket és az olasz opera bemutatóit, mindazt, amit egy vi
lágváros zenei élete nyújthatott. Lelkesedett „az ifjú Bellim" mély, szubjek
tív zenéjéért, amely „villanyozni kezdé Európát".8 Németországban, Pá
rizsban, méginkább azonban Itáliában járta a képtárakat, múzeumokat, ame
lyeket a sokszázados háborúk sújtotta szülőhazában oly fájón hiányolt. 
Ezért vásárolta és hurcolta végig Európán a kint gyűjtött könyveket, met
szeteket és híres szobrok gipszöntvényeit — mint egykor tette azt Goethe 
Itáliában. A színházzal, a zenével, a képzőművészettel való találkozások az 
egyéniség gazdagításán túl azonban esztétikai, művészeti tanulmányokat is 
jelentettek. Az antik szobrok között értette meg pl. a Henszlmann-féle „jel-
lemzetes" elvét.9 A Shakespeare-, Racine-, Moliére-, Hugo- és Scribe-elő-
adások vagy az olasz operák formálták a személyiséget, de legalább annyira 
ösztönözték a drámaírót, a „drámabírót" és a színikritikust. 

Az író, bár anyanyelvét itthon is becsülte, igazán csak hazájától távol 
érezte meg a nyelv hazahívó, megtartó erejét és értette meg, hogy „nyelv
ben áll a nemzet szelleme".10 Rómában és Párizsban írt nyelvészkedő jegy
zetei elárulják, hogy a kritikus milyen nagy szerepet tulajdonított a nyelv 
pontos, ugyanakkor gazdagságát is kiaknázó, helyes használatának: nyel-
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vünket művelve, csiszolva fejlesztjük gondolkodásunkat. Erdélyi János már 
itthon fontosnak látta az irodalom szerepét, fontosabbnak ítélte azt a politi
kánál. Utazása alatt sokat olvasott, megismerkedett a kortársi európai iroda
lommal. Az ottani és a hazai viszonyok összevetésének eredményeként 
méginkább felértékelődött szemében az irodalom szerepe, mégpedig nem a 
politikai, hanem a tudást szolgáló, a polgár ízlését, érzelmeit „pallérozó" 
irodalomé. (Ebbeli nézeteit az 1846-os és 1847-es, az irányzatossággal és 
az irányköltészettel kapcsolatos vitákban fogalmazta meg.) Az irodalom 
nagy ereje, hogy „. . . csendben míveli a lelket, nemesíti az érzéseket".11 

Párizsi találkozásai, az akadémiai üléseken elhangzottak igazolták korábbi 
véleményét íróink — főleg elméleti — képzetlenségéről. A francia és a ma
gyar könyvpiaCj az olvasási szokások összehasonlítása sem a magyarok ja
vára ütött ki. Ugy látta, hogy a magyar „. . . nem olvas tanulás, hanem 
csak múlatás végett, most híresztelt átalakulásunk idején, midőn minden 
percet ismeretek gyűjtésére kellene fordítanunk".12 

Erdélyi János egyéniségének kiteljesedését kereste a párizsi társasélet
ben, a természet csodáinak megismerésében és a művészet remekeivel való 
találkozásokban, ugyanakkor élményei segítették a kritikus, az esztétikai író 
és a műbölcsész elmélyülését, horizontjának kitágulását, az alkotók érzelmi 
világa iránti nagyobb érzékenységét. Igényesebb is lett: íróinktól nagyobb 
gondolati mélységet, több stúdiumot követelt, mint korábban. Műveiket ele
mezve más mércét alkalmazott, mint addig: költőinket a világirodalom 
nagyjaival vetette össze, mint azt pl. Vörösmarty-tanulmánya mutatja.13 (A 
változást sokan nehezen viselték. Uj és szokatlan hangját, kritikusi igényes
ségét nyugati utazásának számlájára írták.) 

Amikor Erdélyi János útra kelt, nem a polgárosult Nyugat intézmé
nyeinek tanulmányozása vezette, amikor azonban az általa Európa előszobá
jának tekintett Ausztria határait átlépte, egyre inkább feltámadt benne a re
former-utazó másfajta kiváncsisága, amelyet a meglátogatott országok és a 
hazai állapotok összevetése táplált. Tudta, hogy amit lát, az hazája vágyott 
jövője, mert tudta azt is, mint azt már Ifjú Magyarország-beli társaival 
1837-ben megfogalmazták, hogy az Európán végigsöprő 1830-as „orkán" 
nem áll meg Ausztria vagy Magyarország határainál.14 

A távolság, a rálátás segítségével reálisabban látta hazája helyzetét. Az 
önmagával szemben is kíméletlen, ugyanakkor hasznos önismeret reflexe 
ekkor is működésbe lépett. Végleg lelepleződött előtte a már korábban is 
fennhéjázónak ítélt szemlélet, az „Extra Hungáriám. . ." tarthatatlansága. 
Megtapasztalta, hogy minden népnek megvannak a maga értékei, ezért in
dokolatlan a nemzeti gőg: „Nemzete hatalmát csak külföldön ízlelheti meg 
a polgár. Otthon a megye-, talán országgyűlésen is azt hinné az ember, 
hogy az első szónok szavára egész világ mozog."15 Itt döbben rá népe ma
gánosságára, társtalanságára is: „A magyart külföldön senki sem védi, 
nincs is, aki védje".16 
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Sokat elmélkedett azon, hogy miként lehetne felemelni hazáját, meg
szüntetni a szellemi és gazdasági elmaradottságot. A látottak megérttették 
vele az iparosítás szükségességét, ugyanakkor félt, hogy a változásokkal, 
mint pl. a „sebes közlekedéssel" járó megrázkódtatások felkészületlenül 
érik az országot. Hazai elmaradottságunk okai közül kettő tűnt szemébe 
leginkább: a cselekvésre való hajlandóság hiánya és a tudomány iránti el
lenszenv. Nálunk nincs becsülete és rangja a tudásnak, mert minek is tanul
jon az úr, megél birtoka jövedelméből. Megelégszik annyival, hogy többet 
tud, mint szolgája.17 A tudást nem értékelik, ezért kevés az országban a tu
dós, a művész, a gazda, a nevelő. Hiányoznak az olyan fők, akik a polgári 
átalakulást segíthetnék. Utazása alatt világosodott meg előtte a „Nagy Par
lag" igazi tartalma, és ezzel összefüggésben a hasznos emberi tevékenység 
hatalmas szerepe egy ország gazdagságában. Az író, aki tizenhat éves korá
ig nyaranként maga is a határban dolgozott apja oldalán, becsülte a munkát, 
amely megteremti a korszerű élet feltételeit, „a civilisatio. . . kényelmeit". 
A Pest és Vác közötti vasút felavatásán örvendezve írta, hogy „. . . munka 
s szorgalom által emancipálni fogja magát mind testi, mind szellemi világ
ban a földhözragadtság nyomorától s apródonként egyeseiben megéri ha
zánk is az újjászületést".18 A vasút szimbolikussá nőtt számára. Ez a kis 
eredmény azzal biztatta, hogy immárom mi is elindultunk az iparosodás fe
lé, és hogy egy „modern", azaz korszerű tárgyi környezet magával hozza a 
„modern" gondolkodásmódot és a műveltség terjedését. 

Hazája jövőjén töprengve gondolatai végül a népművelés és az iskola
ügy kérdése, s velük összefüggésben az erkölcs körül sűrűsödtek, háttérbe 
szorítva a politika szerepét, amelytől amúgyis idegenkedett, ui. „vitézköté-
ses", azaz nemesi „politizálgatás"-nak látta. A német iskolarendszer, a 
francia politikai élet, az angliai ipari és kereskedelmi intézmények ismereté
ben megértette, hogy a nagy átalakuláshoz elsősorban is „jól rendezett ele
mi iskolák" felállítása szükséges. Az iskolázás kérdése 1839-től kezdve fog
lalkoztatta, elsősorban saját nevelői tapasztalatai, illetve a jung-deutsch 
írók, főleg Ludolf Wienbarg nyomán.19 1845-től egyre fontosabbnak látta 
az iskolaügyet: az iskolázás vezet „. . .a polgári jogok sikeres és üdvös 
gyakorlásához". Mert mit érnek a jogok, ha nem tudunk élni velük, kérdezi 
1846 októberében Irinyi József Német-, Francia- és Angolországi úti jegy
zetek című könyvének bírálatában.20 Szemben Irinyivel, aki az átalakulásnál 
a politika elsődlegességét hangsúlyozta, Erdélyi, ifjú korától kezdve nagy 
tisztelője Széchenyinek, a népiskolai rendszer kiépítésének, a művelődésnek 
az elsőbbségére szavazott. 

„Látunk itt — írja Erdélyi az említett kötetről szólva — igenis csak
nem túlcsigázott politikai életet egy kis résznél, a politikai műveltség tete
mes hiányával, s látunk a sok milliónyi tömegnél mély részvétlenséget, lát
juk, hogy a nép millióinak legkisebb fogalma sincs politikai életről s ezen 
ellentét látása épen nem ébreszthet bennünk vigasztaló sejtelmeket; sőt me-
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nekvést csak abban találunk, ha a felcsigázott politikai élet nagyon meg 
nem előzi a nép fokozatos előmenetelét a szellemi műveltségben, tehát a 
népnevelést. Megfordítva pedig abban, ha a szellemi képzettség megelőzi a 
politikai életet, legbiztosabb garanciát látunk jövendőre. Hol amaz van, az 
soká nem késhetik; hol pedig csak ez van, amaz nélkül, ott nincs garancia, 
hogy a szabadság, önvisszaélései által magát meg nem öli." És ismét, az 
előbbit nyomatékosítva: „. . .a kiképzett emberben garancia van, hogy kö-
vetelendi jogait, de egyszersmind, hogy teljesíti kötelezettségeit".21 

A szokatlanul hosszú idézetben benne van Erdélyi János nosztalgiája a 
Franciaországban megismert polgári értékrend és világ iránt, amely oly ma
gától értetődő azok számára, akik csak élnek benne, és amely oly távoli a 
Lajtán túli ország lakosainak. 

A „polgárosult" Európa, elsősorban pedig a francia „polgár" tette Er
délyi Jánosra a legnagyobb hatást. Mert míg Németországban elismerte a 
népoktatás eredményeit, Belgiumban megcsodálta a kifinomult életmódot, 
Angliában a fejlett iparra és világkereskedésre épült gazdagságot, a legna
gyobb elismeréssel Franciaországot illette, amely „mind erkölcsileg, mind 
polgárilag" emelkedett szemében. Mert nemcsak a párizsi irodalmi és szel
lemi élet műhelyei vagy a politikai élet intézményei előtt hajolt meg tiszte
lettel, hanem a párizsi utca emberének tájékozottsága, gyors észjárása, pol
gári öntudata előtt is. Mindezeket a szabadság, a közélet nyilvánossága, az
az a polgári társadalom következményének tartotta. 

Az utazó ezt a francia polgárképet hozta magával, bízva abban, hogy a 
hazai polgárosodás itthon is ilyen gyümölcsöt terem. A párizsi élményekre 
és tapasztalatokra emlékezve írhatta Erdélyi János, amikor egyik, Sárospa
takkal és a város jövőjével foglalkozó cikkében megfogalmazta elképzelése
it a polgárról, aki „. . .nemcsak városi lakos, hanem azonfelül nemzettag 
is, nemcsak pataki polgár, hanem hazafi is tartozik lenni maga és a világ 
előtt. . . A polgár tehát nemcsak lakost, hanem művelt lakost is akar jelen
teni, legalább ily értelemben nevezte magát Rousseau polgárnak 
(citoyen). . . így várja meg városainktól az ország, hogy az európai mívelt-
ségnek legyenek vivői, a hazai jólétnek állandó helyei, a mesterségnek és 
iparnak képviselői. . . a polgári önbecsérzet mindig bizonyos műveltséggel, 
pallérozódással jár, és ez a valódi. . ,".23 

Az ő „napnyugati őrjárata" idején alakult ki Erdélyi Jánosban az írói 
és közéleti munkásságát irányító gondolat, amelyet 1857-ben a Sárospataki 
Füzetek előszavában fogalmazott meg a leghatározottabban. A következő 
szavakkal fordult kor- és pályatársaihoz: „. . .a viszonyok és állapotok elle
ni férfiatlan panaszolkodás helyett sokkal okosb lesz először ugyan eszmél
kedni és elmélkedni, azután tenni; és mindkettővel soha fel nem hagyni. 
[Mindenkinek] Kezében van letéve sorsa: lássa mit csinál".22 

Erdélyi János 1844—1845-ben a helyszínen találkozott azzal az euró
pai polgári világgal és gondolkodásmóddal, amelyet addig csak olvasmá-
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nyaiból ismert. Külföldi tapasztalatai és művelődéstörténeten, filozófián is
kolázott gondolkodása segítette abban, hogy felismerje a nálunk is alkal
mazható tanulságot. Miután felismerte, sokszor elismételte, hogy sem az 
anyagi javak bősége, sem a feudális jogrendszer felszámolása önmagában 
nem elég a tartalmas, az igazi, a kultúrát is magába olvasztó polgári létfor
mához. Azt sugallta írásaiban, hogy még a szegényes hazai körülmények 
között is kialakíthatók az akkori Európában megismert lét- és gondolkodás
formák, ha szellemi nyitottságot teremtünk, kifejlesztjük az ízlést, a szép 
iránti fogékonyságot. 

Mindennek azonban a kis és nagy közösségeken belüli tolerancia, a 
másság elfogadása a feltétele, valójában tehát a nevelés, amely biztosítja a 
felsoroltak hazai meggyökereztetését, azaz a szellemi teljesítményt ösztönző 
világ, a rend és értelem alapját. 

Úgy gondoljuk, hogy ez volt az az igazi Európa-élmény, amely iránt 
Erdélyi János érdeklődése először 1836-ban ébredt fel, amikor a „jung-
deutsch" írók műveit olvasni kezdte. 1844—45-ben élte meg ezt a szellemi 
élményt személyes tapasztalatként. Hazájába visszatérve, mindezek eredmé
nyeit leszűrve próbálta kialakítani a számára immár természetessé vált lét-
és gondolkodásformát. 
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FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE (Pécs) 

Új peregrináció és személyiségváltozás 

Ha a peregrináció többé-kevésbé ismert fogalmát tüzetesebben elemez
zük, etimológiailag vizsgáljuk, a magyar „vándor" szó igésítéseit (ki-, be-
stb.) vesszük fontolóra, vagy akár magunk töltjük meg új jegyekkel a ránk 
hagyományozott és ma már nemigen tapasztalható konceptus világbeli tar
talmát, akkor a következő lényegi vonások lelhetők fel benne: 

a) olyan, hosszabb ideig tartó utazás, amelynek célja a személyiség 
gazdagítása, és amelyet hazatérés követ, 

b) a kiindulás és a megérkezés helyének intézményes kerete (valami
lyen legitimáció vetülete), 

c) a „küldő intézmény" lelki háttere: remény, elvárás, tervezés. 
Egybevethető-e a peregrináció a későbbi ösztöndíj fogalmával? Teheti-

e ezt valaki, nem követve a fenti fogalmi jegyeket, mintegy „saját szakállá
ra"? Megsérül-e a fenti definíció, ha elmarad a hazatérés? (Kivándorlás és a 
haza érdekképviselete a célországban.) Csak egyetemek, főiskolák között 
történhetik-e meg? Szaporíthatok a kérdések. 

Szemelgessünk a múltban! Tudunk utazásokról — tehát nem a fenti ér
telemben vett peregrinációról — a régi Európában 1580 és 1790 között, 
hallhattunk vagy olvastunk Baranyai Decsi János hodoepericonjáról, ke
zünkbe kerülhet Kakas István perzsiai útja, sőt még az Isztambulba akkredi
tált erdélyi követek útleírásait is olvashatjuk. Világos, hogy mindez nem 
peregrináció, ám tartalmi magja mégis az utazás, amelynek adott célja van. 
Ismerünk latin verses útirajzokat, sőt ha arrébb kacsintunk a tudományok 
területén, érintheti mind az utazás, mind a peregrináció megírt szövege az 
irodalomelmélet műfajfogalmát is. (Még peregrinációs levelekről is esik 
szó.) 

Tudunk arról, hogy a 16—17. században a külföldi egyetemeket na
gyobb többségben az erdélyi szászok fiai látogatták. Az akkori egyetem
járás — ez talán a peregrináció régebbi és szűkebb fogalma — valamilyen 
kapcsolatban volt a vezetés művelődéspolitikájával. Mások a célegyetemek 
a harmincéves háború előtt és mások annak folyamán. Szólhatnánk Anglia 
és Hollandia kiemelkedő szerepéről, G. Henk van der Graaf könyvének 
művelődéstörténeti tanulságairól, mint ahogy a Bécsben és Rómában meg
fordult erdélyi román fiatalokról írott kicsiny könyvecske is gyarapíthatja 
ismereteinket. 

Tárgyköröm megválasztott részét éppen azért bástyázom körül kérdő
jelekkel, hogy valamiképpen megközelítsem a tágabb értelmű peregrináció 
fogalmát, tudományelméleti helyét. Ekképpen merülnek föl a múlt szellem-
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áradatából Kornis György, Bogáthi Miklós levelei, és körbejárhatnánk ma
gának az episztolának kommunikációs útját is. 

A peregrináció, a szellemgazdagító vándorlás akár intézményes, akár 
önkéntes jellegű, nem foglalja magába a menekülést, megrendült területek 
emberáradását, a hazát cserélni kívánók töprengő útjait. Pedig ez is peregri
náció, csak éppen definiálnunk kell lényegi jegyeit. 

Mindez, amit elmondottunk, beletartozhat a művelődés-, a hatás-, sőt 
akár a mentalitástörténetbe; a gyöngy, amelyet a kagyló izzadt ki, irodalmi 
műfaj, a könyvtárakban és levéltárakban meghúzódó írások, könyvek pa
lackposta a jövőnek. Van egy spanyol filozófus-költő, akinek „infrahisto-
ria" fogalmát Cseke Péter is alkalmazza Látóhegyi töprengéseiben. Az a 
belső történelem, amely egyaránt vonatkozhat a kisemberre és a nevében 
megmaradókra, a felszíni hullámzás és a mélyvíz között zajlik. A mélyvíz 
anyaga homogén. A vízcsoportok minősége látszólag nem különbözik egy
mástól. Ám a fent jelzett „belső történelem", egyének, családok, csoportok 
ide-oda áramlása talán többet árul el a múltról, mint akár a gazdaság-, akár 
a szellemtörténet. Az egyetemes történelem mindennek rendezett egye
sítése. 

Ha most a magunk adta fogalmi jegyeket vizsgáljuk meg, akkor még 
azok sem elég tág keretek ahhoz, hogy a második ezredvég történéseit meg
fogalmazzuk, amikor is a peregrináció menekülés. Igaz, gazdagodik a sze
mélyiség eme „utazások" során, de szegényedhet is. A hazatérés nem kö
vetkezik be, vagy talán csak kevés rá az esély. Nincs intézményes keret, se 
„itt" se „ott". A „küldő intézmény" pedig az élet, avagy az életminőség 
megvédésének a vágya. Csak azért sorolhatjuk mégis a peregrináció önkén
tesen megnövelt fogalmi terébe, mert vannak olyan régiók, amelyek egy
szerre áldottak és átkozottak, és ezeken a területeken a sors sokszor eltépi a 
tájat az emberektől. 

Az ezredvégi sajátos peregrináció okait nem szükséges elemeznünk. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy valójában a népvándorlás sohasem szűnt meg. 
Ám aki kényszerből — ne vitassuk ennek elviselhetőségi fokát — vándorút
ra kél, egy sajátos variációs képlet egyik változatát fogadta el. íme a válto
zatok: 

1. Megmaradok szülőföldemen, és akár egy fordított társadalmi réteg
váltás árán is, megőrzöm személyiségemet, szinte hiány nélkül. 

2. Hazát cserélek, hogy megőrizhessem személyiségemet. 
3. Megjavítom az életemet, akár „itt", akár „ott". 
Egyik változat sem válik be maradéktalanul. A megmaradás, az életmi

nőség őrzése hosszú távon nyelvcserét és kultúraváltást is eredményezhet. 
Ha hazát cserélek, eleve sérül a személyiség. Az élet megjavítása tétova 
terv, még szépirodalmi vetülete is akad ebben a szóban: létezéstechnika. 

Akár csak próbamementóként szólaltassuk meg a legsötétebb gondola
tot: a maradóknak egy antibiblia értelmében minden a kárukra válik. Van-
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nak pozitív végletváltozatok is. „Majd csak lesz valahogy!" — "Bízom va
lamiben." 

Maguk az új peregrinusok őszintén vagy kevésbé őszintén megokolják 
távozásukat: 

a) elmegyek, mert otthontalan vagyok a hazámban, állandó üldözött-
ségben élek, 

b) elmegyek, mert itthon már nem tudok használni, 
c) most elmegyek, de majd visszajövök, 
d) mindent el akarok felejteni, bárhol jobb, mint itthon. 
A peregrinus azonban, ez az általunk annak nevezett menekülő, soha

sem lehet maradéktalanul boldog. Ha otthon egyfajta értelemben szobor 
volt, más országban torzóvá válik. A más ország pedig ismét csak kétféle 
régió lehet: az azonos nyelvű anyahaza vagy a bevándorlót fogcsikorgatva 
befogadó távoli ország. Találhat-e a jelen neoperegrinusa holland mintaálla
mot? Kartéziánus, puritanisztikus vagy másfajta szellemi hazát? Avagy a 
nagy hegyekből érkezve a kicsiny hegyek országába, szíve-lelke megder
med, attitűdrendszere fájdalmasan alakul át, emlékeiből fog élni. 

Hadd éljek a szociológia egyik módszerével! A. M. Bukarestben 1987 
májusának valamelyik napján így mondta: „No jó, ha ezek nem mennek He
gyeshalmon túl, akkor legalább sikerült a vérátömlesztés. Ha továbbmen
nek, nem volt értelme". A. M. már nem él. Amit mondott, jellemzi a régió 
öntudatát. 

Visszatérve arra a társadalmi-regionális földrengésre, amelyet ősi bi-
zánci-fanarióta stratégiával az elnyomó hatalom még elő is segít, szólni kell 
még a tágabb értelmű genus loci, a régió sérüléséről is. 

Bármennyire tágabb is az új peregrináció, a menekülés fogalma, őrzi 
magában konceptuális ősének egyes jegyeit. Az új peregrinációnak van az
után egy olyan változata is, amely nem menekülés, hanem tanulmányi cse
re. Belefér az eszmék és emberek szabad áramlásának elvébe. 

Dolgozatom címe azt ígérte: szólok a személyiség megváltozásáról. 
Kikapcsolom a szlovákiai vagy a horvát területek menekülőit, csak Erdélyre 
korlátozom vizsgálódásaimat. Nem foglalkozom a nyelvcsere két végpontja 
közötti állapotokkal, bár ennek nagy elméleti hordereje volna. Ahhoz, hogy 
az új peregrinus többé-kevésbé végleges távozását ebből a szemszögből 
vizsgálhassuk, szólni kell valamit a távozás előtti személyiség státusáról. 
Erdély és a Partium magyarjai nagyjából három kategóriába sorolhatók. A 
sokak által emlegetett „írlandizáció" veszélyét is tartalmazó székelyföldi 
pszichikai státus a homogén tömbök zárt életvilága, a humán és a magyar 
többlettudat, a csoportok merev hierarchiája és a természet közelében élő 
emberi edzettség. A Partium és egyéb — nem székely — területek emberei 
mások. Az előzőtől leginkább a csoportközi előítéletek választják el, vala
mint az erősebb kötődés a hajdani anyaországhoz. A szórványterületek ma
gyarjai immunizálódtak az asszimiláció ellen, ám ez csak rövidebb perió-
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dúsra érvényes. Ilyen szférákban alakulnak ki etnikai testvériség-érzések, 
fokozott tolerancia, amelyhez nem is kell erénytörténeti tanulmányokat 
folytatni. Nos, a három területet tájnyelvi különbségekkel is jellemezhetjük, 
ám föltétlenül fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a nyelvgyöngülés 
folyamatát át- meg átszövik a román kölcsönszavak latinosított formáinak 
átvételei: kukkraszökken, inkurkáljuk, „van buletinem" stb. Van egy olyan 
nyelvhasználati állapot, amelyben a bonyolultabb kifejezéseket erőlködő 
prozódiai jegyek helyettesíthetik, a sajátos kapcsolási változatokra az illető 
már képtelen. 

Anélkül, hogy elfogadnánk a nyelvi relativizmus tételét, megkíséreljük 
ember és környezetének változásait figyelembe venni. Hiszen a személyi
ségváltozás oly sok tényezőt érint, hogy korlátozódnunk kell néhány lénye
gesebbre. Az első talán a hiedelem állapota, szerveződése lesz. A hiedelem 
fogalmába soroljuk a hit, a meggyőződés, a világnézet jegyeit, sőt egy-egy 
érzelmi változatot is. 

Ha az erdélyi magyar, tartozzék bár akármelyik fent említett körbe, ta
lálkozik a magyarországival, nem a kulturális különbség szökik szemünkbe, 
hanem a közelmúlt feldolgozásának módjai közötti eltérés. íme, néhány „ot
tani" típus: 

1. az istenvesztett sámánlélek, 
2. a zárt szférák együgyű lelki szegényei, 
3. az interetnikai rokonszenvvel élő liberális humanista típusa. 
A fenti hármas egyben társadalmi rétegbe tartozást is jellemez. Az 

egyes csoportba azok tartoznak, akik túladtak a lélek „finomszerkezetén" és 
csoportreferenciájuk előítéletesen is kemény, határozott, világos. (Cs. M. 
kolozsvári lakos mondata: Az istenit! Ötezer esztendőn át megépítettük iste
nünket. Most már hagyják békén! /1990 augusztusa/.) 

A második típus ott vonul föl a csíksomlyói hegyre, részt vesz a bú
csún, csak részben türelmes a máshitűekkel. 

A hármas csak klubokat alkothat, csoportot soha. 
Az erdélyi ember három csoportjának bármelyike keményen éli meg a 

rendszerváltás valóságát. Más azonban az orosz-imázsa, valamint a kommu-
nizmus-imázsa. A történelmi okok részletezésétől eltekintünk. A környezet-
imázs, valamint a világnézeti adottságok eleve körbefogják a személyiség 
rétegeit. Az együttélés, annak bármely formája, eltörli az egyéniségek elté
rő színességét. Annyira egyirányú a környezeti késztetés, a globális cél, az 
életminőség követelményrendszere, hogy könnyebben alakul ki a csoporttu
dat. Ha más vonatkozásban szólhattunk nyelvváltásról, akár annak fokoza
tairól, a jelenlegi keretben beszélhetünk hitváltásról és annak fokozatairól, a 
közvetlen és távolabbi célrendszerek belső átformálódásáról. Mást és mást 
hordoz emlékei puttonyában az a négy generáció, amelyik hellyel-közzel 
együtt él egy adott társadalmi és időbeli kontextusban. Fönt és lent növek
szik és pusztul az információtömeg, amely nélkül nemigen lehet élni. A 
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vándorúton leselkedő veszély, a célterületen fölmerülő érvényesülési terv 
megtermeli a mindennapi lelki zavarokat. Elegendő, ha csak a képzetano
máliákról és/vagy a realitástudat meggyöngüléséről, az önnön múlt lassú 
mitologizálódásáről szólunk. Mindez oly eseménytérben zajlik le, amely 
túlságosan telített mindenfajta történéssel. A szinte állandó konfliktushely
zetek keményen beleszólnak az emlékezés, a képzettársítás és a kényszer
szülte képzelet alakulásába. A megjegyző, a megőrző emlékezés és az em
lékbeidézés zavarai olykor menthetetlenül fellépnek. Megerősödik viszont a 
figyelem feszültsége, ébersége, csökken az általa besugározható tartomány. 

A pszichomotilitás körébe sorakoztatják általában a kommunikációt, a 
cselekvések minőségét (azok kórosan megváltozhatnak), valamint a pótcse
lekvések kialakulását. A laza tudati állapot, az egyoldalúvá torzult védekező 
szerepváltások, az érzelmi labilitás és/vagy éppen az értelmek tartós megta
padása, az affektív ambivalencia, és végül az az alaphangulat, amely végle
tesen uralja a pszichét, elkísérik a menekülő, új hazát kereső emberek ára
datát. 

(K. I. csíkkarcfalvai parasztfiú nem tudott románul egy szót sem. Át
szökött a határon, majd egy munkásszálláson tengette napjait. Bekövetke
zett a teljes ingerszegénység állapota, még egy számára biztosított szeretet
otthonban sem bírt megmaradni. Hazatért.) 

Hogyan lehet mindezt egyetlen széleskeblű kategóriába foglalni? Talán 
így: viselkedés az akadályokkal szemben. A csoportokban késztetések és ki-
alvások homogénné alakítják a csoportot. A megmaradás, a túlélés kettős 
utat kínál: becsületeset és bűnöset. A fogalmakat ezúttal nem definiáljuk. 
Fontosnak látszik az is, hogy a „virág átültethető egy másik kertbe". Ez ad 
reményt, ez ellensúlyoz bármely konfliktust. Nem mellőzhető az introver
tált-extrovertált lelki státus vizsgálata sem, hiszen ezek valamelyikéből ke
letkeznek még alig leírt tömegélmények: emberfáradtság, szeretetszomj, 
eszményépítés stb. 

Karl Mannheim óta (Ideologie und Utopie) szinte semmit sem tudha
tunk elmúlt korok személyeinek naplóiból, önvallomásaiból. Talán mégis 
őszintébb az a közlés, amelynek címzettje az ismeretlen jövő. Ám az új pe
regrinusnak minderre föl kell készülnie. Az átültetett állapot ismét csak jel
lemveszély. Megkezdődik az önheroizálás, az érdemfogyasztás, a magas 
szintű fecsegés (ezt olykor irodalomnak is nevezik), vagy a mély hallgatás. 
A játékelmélet kategóriáival szólva, várt vagy váratlan nyereségek és 
ugyanilyen veszteségek érintik a megérkezőt. 

Térjünk vissza a mondottak kezdetéhez: 
a) új peregrinációról azért szóltunk, mert elutazás, utazgatás, visszaté

rés Erdély régiójának meg nem szűnő egyetemes történelmi kategóriája, 
b) van az új per egrinációnak egy pozitív vetülete, amely minden hata-

lom-akadályozta kísérlet ellenére európai integrálódást szolgál, 
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c) a peregrinusnak, az új peregrinusnak, a második ezredév vándorá
nak számolnia kell személyisége megvédésének rendkívüli feladatával. 

Egyetlen olyan világnézetet ismerek, amely normarendszerébe a pa
rancs helyébe a tanácsot állította: szabad döntésből térhetünk el a megkí
vánttól, amely mind az emelkedésben elénk tárja a veszélyt, mind a süllye
désben a reményt. 

Ez a világnézet ugyanakkor a normarendszer (a tanácsok szisztémája) 
mellett történetekbe és párbeszédekbe is foglalta embert boldogító üzenetét. 

Ugyanez a világnézet sokszor csak az átlagot, az átlagos erkölcs meg
valósítását kéri számon, olykor mégis nehéz feladatot ró ránk, hősiességet 
követel. 

Ugyanez a világnézet ismeretelméletileg jobbára feldolgozható intellek
tuális úton, viharos, de tisztító érzelmek szférájában, gyakran pedig a belső 
megvilágosodás révén is. 

Az új peregrinus tehát nehezen őrizheti meg felismert személyiségét, 
tarthatja készenlétben és tisztán szerepeinek nyalábját, őrizheti meg nyelvét 
és értékérzéseit, tudását, annak fejlesztési lehetőségeit, ha nem vigyáz éber 
szemmel világnézetére. Talán még akkor is, ha esetleg csak átmenetileg, de 
elvesztette. 



GÖRÖMBEI ANDRÁS (Debrecen) 

A nyugati magyar irodalom szerepe, helye 
az egyetemes magyar kultúrában 

Nem vagyok a nyugati magyar irodalom szakértője, csupán a magyar 
irodalom egészét együtt látni kívánó irodalomtörténész, akit a spontán mó
don kialakult szükségszerű munkamegosztás más terület elmélyültebb kuta
tására szólított, de aki úgy véli, hogy bármely résszel is foglalkozzék beha
tóbban, nem kerülheti el, hogy az egészre is tekintsen. S itt máris az egész 
és a részek viszonyáról kell mindenek előtt szólnom, mert erről állandó vi
ták, gyakran ingerült vélekedések vannak. Úgy látszik, hogy XX. századi 
történelmünk okozta szétszóratásunkkal nem tudunk mit kezdeni. A szétszó-
ratásból eredő szemléleti különbözőségeinket nem tudjuk eléggé értékként 
is felfogni. Ezt jó negyven esztendőn keresztül akadályozta a magyar politi
kai hatalom, de a politika és az irodalom annyira különböző jelenségek, 
hogy ezek összekeverése csak bajt okozhat. A magyarországi politikai rend
szer által okozott sérelmeket például a nyugati magyar irodalom nagyon sok 
jeles képviselője a Magyarországon maradt írók erkölcsi elítélésének okává 
is tette. Pedig Szabó Zoltán a rá jellemző szabatossággal megfogalmazta, 
hogy „Az irodalmi nemzet országok határait államhatároknak elismeri. A 
maga dolgaiban nem tulajdonít nekik jelentőséget. Műveivel e határokon 
túljutás magának a határnak spiritualizálására törekszik. Az együvé tartozó
kat az államhatárok egymástól elválaszthatják. Egymástól el nem idegenít-
hetik. Ha elidegeníthetik: az irodalmi nemzetben idegen erők működnek."1 

Illyés Gyulának a számok tekintetében pontatlan, ám lényege szerint telibe
találó közismert metaforája, az „ötágú síp" ugyanezt az egységet hangsú
lyozza, miként a szellemi nemzet közösségét, lényegi egységét fejezte ki év
tizedekkel ezelőtt másik metaforája, a „haza a magasban" is. 

Ebben az egységben az anyanyelvnek kitüntetett szerepe van, hiszen 
egy nemzeti közösség elsőrendű kifejezője az anyanyelv. A nemzeti identi
tás legfontosabb szimbóluma általában az anyanyelv és az anyanyelven köz
vetített nemzeti kultúra. Egy-egy népnek a nyelve milliónyi haj szálgyökér
rel őrzi teljes történelmét és jelenkori sorsát egyaránt. Sütő András ezért 
beszél a népek genetikus szelleméről, melyet legtartósabban a nyelvük hor
doz.2 „Ahány nemzeti nyelv, megannyi bejárhatatlan kozmosza az emberi 
eszméletnek" — írja máshelyt.3 Mindezzel egybevágó írói vallomások soka
ságát idézhetnénk, gazdagon vall erről többek között Márai Sándor és Határ 
Győző is.4 Cs. Szabó László is abban látja a magyar irodalom egységét, 
hogy „magyarul írják, a nyelv többezer éves géniuszában".5 

A magyar irodalomba tehát közvetlenül beletartozik mindaz az irodal
milag figyelembe vehető érték, mely bárhol a világon magyar nyelven ke-
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letkezett. Ezen túl is van egy olyan terrénum, melyet szintén bele kell ven
nünk a magyar irodalmiság tágabb fogalomkörébe. Azok a művek tartoznak 
ebbe, amelyeket magyar irodalmi hagyomány, magyar anyanyelv birtoká
ban alkot valamely idegen nyelven az írójuk, ha ezeknek a műveknek az él
tető elemük a magyar kultúra is. Sőt, Szabó Zoltán már idézett tanulmányá
ban még tovább tágítja a magyar irodalom fogalmát: a magyar nyelvű iro
dalom és a magyarok idegen nyelveken született irodalma mellett még egy 
másodlagos szférát is számba vesz, ezt azok alkotják, akik „magyar dolgo
kat akadálymentesen átértő irodalmi értékű műveket más nyelven írnak".6 

Szkárosi Endre is kitágítja a magyar irodalom fogalmát azokra az alkotá
sokra is, melyek szerzői — többnyire másodgenerációs emigránsok — már 
nem is tudnak magyarul, de idegen nyelven publikált műveik mélyrétegében 
még érezhető a magyar kultúra szemléletformáló hatása is. Ez lehet a ma
gyar irodalom szempontjából marginális jelenség, de ha a nyugati magyar 
irodalom jövőjét nézzük, ennek növekedésével számolnunk kell.7 

A magyar irodalom egysége, összetartozása evindencia. Jól tudják ezt 
azok is, akik ennek az egyetemes magyar irodalomnak egyes kisebb, sajátos 
jellegű egységeit kutatják. Ahhoz, hogy a szétszaggatott magyar kultúrát 
egységben lássuk, elkerülhetetlen a kutatásnak, irodalomtörténetírásnak az 
egyes részeket aprólékosan számbavevő, azok sajátosságait megjelölő mun
kája. Hiszen ezek az elkülönítő sajátosságok valóságosak, nyilvánvalóan lé
teznek, s az egyes részek ezekkel a sajátosságokkal jelentenek külön színt 
az egészben. A részek kutatása, megismerése tehát sohasem az egységes 
szemlélet ellen, hanem éppen annak érdekében történik. Ezt azért hangsú
lyozom, mert az írók jelentős része sérelmesnek találja azt, hogy az iroda
lomtörténészek olyan megkülönböztető jelzőket használnak, mint a „nyuga
ti", vagy a „nemzetiségi". Ingerülten tiltakoznak olykor e jelzők ellen még 
azok a nyugati magyar írók is, akik egyébként öntudattal hivatkoznak a 
helyzetük biztosította többlet-lehetőségekre, az elevenebb világirodalmi 
kapcsolatokra, a kettős identitással együtt járható tágasabb horizontra, s fő
ként a szellemi függetlenségre, az alkotás teljes szabadságára. Nyilván azért 
tiltakoznak a jelzők ellen, mert lefokozó értékítéletet gyanítanak a részhez 
kapcsoló minősítésben. Pedig ezek a jelzők nem értékítéletek, hanem jelleg
zetességeket, olykor árnyalatnyi, máskor lényegi sajátságokat akarnak meg
nevezni. Kényszerű jelzők ezek. Az irodalomtörténészek is nagyon jól tud
ják e jelzők törékenységét, érvényességi fokának szűkösségét. A készülő Új 
Magyar Irodalmi Lexikon már nem is használja ezeket, de az egyes írók 
életrajzának ismertetésébe mégis belevonja tartalmukat. 

A „nyugati magyar irodalom" fogalma ezek közül a jelzős kategóriák 
közül a leginkább megkérdőjelezhető. Jól tudta ezt a Béládi Miklós—Pomo-
gáts Béla—Rónay László triász is, irodalomtörténetük bevezetőjében ezért 
indokolja meg körültekintően, hogy mit ért ezen a fogalmon, s miért vá
lasztotta éppen ezt a még szóbajöhető, használatos fogalmak közül. Az írók 
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mégis sokszor tiltakoznak. Thinsz Géza írta: „nem vagyok emigráns ma
gyar költő. Magyar költő vagyok". Amikor azonban tovább jellemezte ma
gát, kiderült, hogy helyzetének különbözését a magyar költők többségének 
pozíciójától ő is fontosnak, különlegesnek, sőt értékteremtő lehetőségnek 
látja: „Magyarul vagyok svéd, és svédül magyar", illetve: „A két nyelvvel 
való állandó kapcsolat, a kétszeres nyelvi aktivitás mind a két nyelv haszná
ra válhat. . . Magyarország legnagyobb energiaforrása az, hogy nem homo
gén."8 Papp Tibor egy korábbi tanulmánya a hollandiai Mikes Kelemen 
Körnek a nyugati magyar irodalomról rendezett tanulmányi napjain tiltako
zott a fogalom használata ellen: „kit és mit jelent az erdélyi magyar iroda
lom? kit és mit a nyugati? . . . kinek érdeke a trancsírozás? annak, aki hi
vatalból csinálja, a hangszerkészítőnek meg a szemellenzősnek, meg an
nak, aki jelentéktelen szerzőből költőóriást akar fabrikálni". Közben ő is jól 
tudta, hogy amit a párizsi Magyar Műhely irodalomszemléletére vonatkozó
an felsorakoztatott, annak jórésze egyszerűen nem lehetett jellemző az adott 
időszakban sem a magyarországi, sem a nemzetiségi magyar irodalmakra — 
bizonyos megszorításokkal az Új Symposion kivételével. Sokan és sokféle
képpen cáfolják a magyar irodalom „jelzős" kategóriáit az egyetemesség 
nevében. Szőcs Géza is ingerülten utasította el az irodalom ilyen „feldara
bolását", „szeletelését" az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem fel
sőőri tanulmányi napjain.9 Grendel Lajos gunyoros példával, a „szlovákiai 
magyar csirkepaprikás" analógiájára próbálja megsemmisíteni a szlovákiai 
magyar regény fogalmát.10 Szkárosi Endre Mikes Kelemen példájára hivat
kozva, szintén nem él nélkül mondja ki, hogy az emigráns irodalom nem 
nyugati irodalom, de ő megengedi, hogy e kifejezésnek „legfeljebb leíró ér
téke van".11 Nehéz volna a fogalmakban közös nevezőre jutni, mert például 
Határ Győző meg azt vallja, hogy nem ő emigrált, hanem a magyarországi 
magyar irodalom emigrált vissza a XIX. századba. Aligha lehet találni 
olyan fogalmat, amelyik árnyaltan és tömören nevezi meg ezt az immár 
gazdagon jellemzett részét a magyar irodalomnak. Ezért nem érdemes ma
gának a fogalomnak túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani, hiszen még 
azok is értik már a tartalmát, és értették is mindig, akik magát a fogalmat 
tagadják. Másrészt pedig a nyugati magyar irodalom fogalmát maga a nyu
gati magyarság tette általánossá tanulmányi napjaival, antológiáival, fóru
maival. Sohasem sértve ezáltal az egyetemesség igényét. 

Ha számbavesszük mindazt, amit a nyugati magyar irodalom speciális 
sajátosságának, az egyetemes magyar irodalmon belüli funkciójának érzünk, 
akkor gazdag tartományt kell feltérképeznünk. Ezt a számbavételt el is vé
gezte már jórészt az említett irodalomtörténet. Ebből az egy szempontból 
nem is volt nehéz munkája, mert a nyugati magyar írók, szépírók és iroda
lomtörténészek, esszéisták egyaránt gazdag öntanúsító előmunkálatokat vé
geztek, fölmérték helyzetük előnyeit és hátrányait éppúgy, mint feladatai
kat. E helyzet legfontosabb jellemzője a teljes alkotói szabadság, a cenzúra 
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és öncenzúra hiánya, nagy kultúrák eleven áramkörében kialakított mérték, 
tág tájékozódási lehetőség, szélesebb látókör, a protokolltól, hivatali tekin
télyektől való teljes függetlenség. („Ha Magyarországon van valakinek egy 
csöpp magához való esze, Még Boldizsár Ivánról sem ír le súlyos, elma
rasztaló bírálatot, nemhogy Illés Endréről. Kulcshelyek birtokosai a geron-
tokráciában."12) Az előnyök között szokás említeni az új földrajzi és szelle
mi tájak meghódítási lehetősége mellett a szívósabb életakarat kialakulását, 
az alkotók nagyobb lehetőségét az egyetemesebb eszmék, érzések kifejezé
sére. Cs. Szabó László írja, hogy a nyugati magyar író gyökeret ereszt 
„külföldi tájakba s századunk legjellemzőbb gyermekébe, a Menekültbe. . . 
S gyökeret ereszt külföldi irodalmakba, művészetekbe, zenébe, mindenbe, 
ami fölkínálja magát fogódzni, kapaszkodni".13 

Hátrányai között legtöbbször az anyanyelvi közeg hiányát, a magyaror
szági valóságban való illetékesség elvesztését, az olvasók hiányát, az önel
látó gazdálkodás nehézségeit, a profiíróság lehetetlenségét, s főként a Ma
gyarországról való szellemi kirekesztettséget említették. Vannak, akik a 
mások által oly nagyra értékelt „kettős identitás"-t kérdőjelezik meg, mond
ván, hogy a nyugati magyar írót hosszabb távon „nem annyira a kettős 
identitás veszélye fenyegeti, hanem az identitás teljes elvesztése".14 

Világosan körvonalazódtak az írásokban a nyugati magyar irodalom 
helyzetéből következő speciális funkciók is. A lehetségesek és a megvalósí
tottak egyaránt. Ezeket a legtömörebben abban az értékkorekciós munkában 
lehetett megjelölni, melyet leginkább az Új Látóhatár politikai-történet
szemléleti és a Magyar Műhely esztétikai-irodalomszemléleti törekvései mi
nősíthetnek, s melyben éppígy részt vett a Katolikus Szemle, az Irodalmi 
Újság, a Szivárvány és a többi fórum is.15 Mindkét korrekciós funkciót tá
gan kell értelmezni. Igaza van Pomogáts Bélának, amikor például a nyugati 
magyar irodalom által védett politikai értékekről árnyaltan értekezik: „Ezek 
közé a politikai értékek közé nem csak a nemzeti függetlenség és a történel
mi tradíció tartozott, hanem a civil társadalom és az európai demokrácia 
eszménye, sőt a kereszténység, a liberalizmus, a népi gondolat vagy a szó 
eredeti értelmében vett baloldaliság is."16 A nyugati magyar irodalom fris
sítő, felszabadító, „fókusz-javító hatása"17 nyilvánvaló a hetvenes—nyolc
vanas évek egyetemes magyar irodalmában még akkor is, ha érdemben ezt 
csak az utóbbi években igazolhatta vissza a magyarországi értelmiség. Ez 
az értékkorrekciós munka szemlélettágító hatású volt az egyetemes magyar 
kultúrában, segítette a nemzeti tudat épségének helyreállítását vagy megte
remtését. Példát mutatott arra, hogy a rész felől maradandó szemléleti érté
kek sugározhatnak az egészhez, hogy adott pillanatban és adott vonatkozás
ban a rész az egész előtt járhat. Az említett folyóiratok mellett az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadványai, a párizsi Magyar Füzetek, 
az Auróra és a Püski Kiadó, valamint sok más intézmény, olykor egysze
mélyes intézmény olyan értékeket óvott, és olyan értékeket segített létrejön-
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ni, melyek a nemzet szellemi szabadságát, szellemi gazdagodását segítették, 
ösztönözték. 

A nyugati magyar irodalomról szólva mindemellett külön alapos elem
zést érdemelne az a közvetítő munka, mellyel a nyugati magyarság szolgálta 
és szolgálja a magyar kultúra világirodalmi megismerését, befogadását. S 
külön kellene szólni azokról az idegen nyelveken megjelent írásokról, me
lyek reálisabb magyarságképet alakítottak ki a nagyvilágban. 

A nyugati magyar irodalom értékeiről beszélve azonban egy hiányérze
tet is jelezni kell. A nyugati magyar kultúra igazán maradandó, igazán je
lentős értékei az esszé és a tanulmány műfajában jöttek létre. Számomra 
legalábbis az igazi nagy szellemi élményt, új ismereteket Cs. Szabó László, 
Szabó Zoltán, Gombos Gyula, Kovács Imre, Hanák Tibor, Borbándi 
Gyula, Czigány Lóránt, Albert Pál és mások esszéi, tanulmányai, s Márai 
Sándor naplói adták. És nemcsak az említett értékkorrekció, hanem belső 
tágasságuk, szemléleti gazdagságuk révén éreztem és érzem úgy, hogy 
műveik az adott műfaj színe-javához tartoznak az egyetemes magyar 
irodalomban, újra meg újra szívesen visszatérek hozzájuk. Ezzel 
ellentétben a szépirodalomban kevés olyan értékkel találkoztam, amelyik 
igazán nagy mű élményével ajándékozott volna meg. Félreértés ne essék: 
nagyon sok értéket, egyéni színt adó művet tudnék felsorolni, de az 
irodalomtörténeti léptékkel is mérhető nagy művek tekintetében én is hiányt 
találok a kéziratban, mint Domokos Mátyás. Ő fogalmazta meg, hogy „sem 
mint egyéni tapasztalat, sem mint tágabb, általánosabb és szerteágazó 
folyamatok tükrözése nemigen jelenik meg a száműzött sors az elmúlt 
negyven esztendő magyar nyelvű, nyugati emigrációs szépprózájában".17 

Márpedig, tehetjük hozzá, a száműzött sors végtelen gazdagságú és 
mélységében is egyetemes érvényre emelhető élményköre a nyugati magyar 
széppróza nagy lehetősége volt. Sok érdemes írás érinti ezt az élménykört, 
legtöbbet, legmélyebbet mindeddig mégis Márai Halotti beszéde, tehát egy 
vers mondott el róla. Magyarul, egyetemes érvénnyel. 

A nyugati magyar költészet erőteljesebben adta számomra az emigrá
ciós lét és létszemlélet művészi kifejezését, de a költészetben is többnyire a 
versek részleteiben, egy-egy telibetaláló kifejezésében, s nem feledhetetlen 
nagy művekben. A nyugati magyar irodalom értéke és mennyisége szerint 
elsősorban esszé- és tanulmány irodalom. Sztáray Zoltán írja más összefüg
gésben: „törvényszerű jelenség, hogy amilyen mértékben hagyott fel az ott
honi írógárda a tabuk témakörével, olyan mértékben pótolta ezt a nyugati 
magyar irodalom. Az előbbi a szépirodalom, az utóbbi pedig a politikai jel
legű tanulmányok, esszék irányába fordult, bizonyságául az akaratlan 
„együttműködésnek".19 Az ő felmérése szerint az 1945 és 1985 közötti 
nyugati magyar irodalmi termésnek mindössze tizenöt százalékát teszi ki a 
„kifejezetten szépirodalom". Magyarázatot sokfélét találhatunk erre, de az 
bizonyos, hogy az esszé és tanulmány az irodalomban mégiscsak másodla-
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gos szférát alkot, egy irodalom értékét történeti távlatból mégis inkább a 
szűkebb értelemben vett irodalmi alkotások minősítik. 

A zseniális nyelvi fantáziával megáldott Határ Győző írta a magyaror
szági irodalom — szerinte egy kézen megszámolható — legjobbjairól: 
„Örülünk nyugati sikerüknek és annak, hogy egyáltalán eljutottak a nyugati 
közönséghez; de mint minden tájékozott nyugati, mi is tudjuk, hogy politi
kai pikantériájukat leszámítva — e művek ritkasága, rendkívülisége meg
szűnik ott, ahol belekerülnek az egyértékű, egyívású művek természetes 
környezetébe."20 Méltánytalan lenne visszafordítani ezt a megállapítást a 
nyugati magyar irodalomra, különösen igaztalan lenne Határ Győző 
valóban „rendkívüli" eredetiségű művészetével kapcsolatosan. De tény, 
hogy a nyugati magyar szépirodalom megméretése csak most kezdődött el 
igazán, amikor történetének gazdag korszaka azáltal zárult le, hogy 
elkülönítő, jellegadó sajátosságainak legtöbbje megszűnt specialitás lenni, 
másrészt, hogy szabadon szembesülhet a magyarországi olvasóval és 
kritikával egyaránt. S ez utóbbi a szembesülés során csak nagyon rövid 
ideig lesz elnéző. 

A nyugati magyar irodalom közeli megszűnését sokan jósolták már ko
rábban is. Most, a magyarországi demokrácia megszületésével — sokak 
szerint — történelme hirtelen véget ér. „Természetellenes körülmények kö
zött jött létre, és halálra van ítélve" — mondta Czigány Lóránt,21 de azt is 
ő állapította meg, hogy „Ebből pesze semmi nem következik a benne jelent
kező értékekre vonatkozólag."22 A nyugati magyar irodalom értékei most 
már szabadon szembesülhetnek és mérettethetnek meg természetes közegük
ben, az egyetemes magyar kultúrában. Ez a megméretés nem lesz könnyű, 
mert a többnyire szenvedéssel megszerzett független szellemi pozíció művé
szi produktumai több éves vagy több évtizedes késéssel kerülnek mérlegre a 
szabadság természetes közegében. Bizonyos, hogy ez a kései találkozás nem 
hozza meg a remélt sikert a nyugati magyar írók túlnyomó többsége számá
ra, mert műveik értéktartományának egyik része ma már nem hat az újdon
ság erejével. Az igazán értékes művek azonban kiállják az idő próbáját. Az 
emigráció magyar íróinak Mikes Kelemen az őse és „elmondhatatlan büsz
kesége".23 Az ő példája bizonyosság lehet az igazi értékek számára. Más
részt pedig az az értékkorrekciós munka, melyet a nyugati magyar kultúra 
végzett, történeti távlatból szemlélve is megbecsülést fog kapni. S ez akkor 
is elégtétel lehet, ha az egyes alkotók életműve nem kap külön fejezetet, 
esetleg külön említést sem az egyetemes magyar irodalom történetében. 

Történelmünk régvárt fordulatával nemcsak a nyugati magyar iroda
lom megítélése kapott történelmi távlatlehetőséget, hanem az egyetemes ma
gyar irodalomé is. Bizonyos, hogy a szeletelés, a „trancsírozás" után az 
egységes szemlélet, az organikus irodalomtörténet megírásának az időszaka 
érkezett el, s ez már formálisan sem szakíthatja szét az együvé tartozó érté
keket. 
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GYENGE ZOLTÁN (Szeged) 

Gondolatok a „magyar Faust" értelmezéséhez 
(Kibédi Varga Sándor: Die Tragödie der Ideen. Amszterdam, 1967) 

Talán nem véletlen, hogy kevés művön rágódtak ítészek olyan sokat e 
században, mint Az ember tragédiáján. E rövid értekezésnek ezért nem le
het célja, hogy akár bővítse ezt a sort, akár az értelmezésekről adjon szá
mot; intenciója szerint a filozófia tükrén keresztül próbálja előtérbe állítani 
a Tragédiát, Kibédi Varga Sándor írásának bemutatásával. Mégis feltétlenül 
ki kell emelni e mű interpretációiból egy momentumot: ez a filozófiai háttér 
kérdése, annak elismerése vagy tagadása — éppen az adott értelmezés atti
tűdjének megfelelően. 

Közismert, hogy a magyar irodalomtudományt igen érzékenyen érintet
te a Lukács György-féle értelmezés, mely filozófiai s egyéb más szempont
ból sincs túl nagy véleménnyel Madách művéről; mivel egyrészt azt a Faust 
mércéjével méri, másrészt az ideológusnak meg nem felelő pesszimista 
hangvételt hallja belőle kicsengeni. Megjegyzést érdemel, hogy Az ember 
tragédiájára sokan rásütik a pesszimizmus bélyegét, amivel kapcsolatban 
viszont azt kell mondanom, hogy a művészet bármely, hangsúlyozom, bár
mely formájára nézve ezek a jelzők irrelevánsak. Ha úgy tetszik, egy művé
szeti alkotás puszta létével — hiszen valahol a hegeli vagy heideggeri érte
lemben az „elfedett igazságot" nyitja meg a szemlélő számára — ab ovo 
nem lehet pesszimista. 

Kibédi Varga Sándor munkájának az iránya ezzel gyökeresen ellenkező 
— ahogy ő fogalmaz: szemben áll a „marxizmus táborából származó" iro
dalomtörténészekkel, akik épp e mű „transzcendentálisra hajló" elemeit, s 
ezzel együtt a morális belső hang létének lehetőségét is elutasítják. 

1. A Faust és Az ember tragédiája 
Elkerülhetetlen — s ezt Kibédi Varga Sándor is megjegyzi — e mű 

kapcsán a Fausttal való szembekerülés. A „faustisches Prinzip" — mondja 
Spengler — tartja fogva s folyvást előrehaladásra sarkallja a nyugati kultúra 
emberét; ez teszi képessé arra, hogy az előrelépés reményében akár a Sátán
nal is szövetséget kössön. Kérdéses viszont, hogy e folyamatosan haladásra 
kényszerítő princípium miként minősíthető, s hogyan hozható kapcsolatba, 
illetve feltétlenül kapcsolatba kell-e hozni az európai civilizáció folytonos 
„előrehaladásával", mely az emberi létet egyfajta falanszter-útvesztőn át a 
vegetáció szintjére süllyedő életvitelhez hajtja? Jogos-e ez az értelmezés, 
mivel megfogalmazódik a gondolat: „szürke minden teória, csak a lét 
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aranyló fája zöld" — s ezzel együtt pedig a kérdés, hogy nem az a szemlé
let teremt-e arc-nélküli világot, mely azon vitatkozik, miként lehet az 
aranyló fa ága zöld? Ezt boncolgatja anélkül, hogy észrevenné, ő is a teória 
„világsötétségébe" tévedt, s a kivezető utat csak a szövegen átizzó poézis 
adhatná meg számára. Ez a szemlélet ugyanis elfelejti, hogy Faust, aki a 
„filozófiát, jogtudományt és medikát, s — ó, jajj — a teológiát, mohón, s 
buzogva tanulta át", a W. Anz által — a német idealizmusról szóló könyvé
ben — „übermenschlicher Geist"-nak nevezett szellemet adja fel az élet 
kedvéért. Azt is mondhatnánk tehát, hogy Faust archetípus, s nem csupán 
az előretörekvő európai emberé, hanem a teóriát az élet, a lét oltárán felál
dozni képes ember archetípusa is, aki Don Giovannihoz hasonlóan élni, 
érezni, szeretni és szenvedni akar, és ha kell, ehhez a démoni erőkkel is 
szövetséget köt; még akkor is, ha tudja, hogy sorsát nem kerülheti el. Bár 
igaza van Kierkegaard-nak, hogy Faust és Don Giovanni közt az a különb
ség, hogy amíg az első egy nőt akar, addig az utóbbi az összesét. Kapcsola
tuk a démoni princípiummal mégis hasonlóvá teszi életútjukat abban, hogy 
kilépve a pusztán etikai — s így csupán az emberek közt érvényes — korlá
tok közül, sorsuk kozmikussá tágul, léthez való kapcsolódásuk egzempláris 
minőséget nyer, s éppen a sorshoz való viszony által lesznek hasonlóak, 
olyanok, mint a görög sorstragédia hősei. Nem hátrálnak meg, míg tehet
nék, hanem éppen ellenkezőleg: mennek tovább a maguk választotta úton, s 
bár a vég nem kétséges, előle ki nem térve várják a beteljesülést. A démo
nival való kapcsolatot jól példázza az a gesztus, ahogy Mozart operájának 
híres kettősében Giovanni megvetően löki félre a Commendatore megbocsá
tásra nyújtott kezét. 

Teljesen világos, hogy bármilyen értelmezés, mely Az ember tragédiá
járól születik, nem kerülheti meg a Fausttal való összevetést, s nemcsak 
azért, mert magát e művet sokan — kezdetben még Arany János is — gyen
ge Fűim-plágiumnak tartották. Kibédi Varga Sándor is kitér a Faustban fel
vetődött gondolatok, eszmék, érzések értelmezésére, s ezeknek Az ember 
tragédiájához való viszonyára. 

Azonosságként értékeli, hogy mind a Faust, mind Az ember tragédiája 
bibliai vonatkozású, illetve úgy is mondhatnánk: kozmikus távlatokkal bír. 
Mindkét drámai költemény valahonnan valahová tart, lényegét illetően a 
közvetítés (a hegeli „Vermittlung" értelmében), a továbbmenés, a Kierke
gaard által is oly sokat bírált meghaladás vágya a mozgatóerő, mely egyik 
esetben az egyes embernek, a másikban magának az emberiségnek a tragé
diáját jelenti. Ez az a különbség, mely Kibédi értékelésében e két mű között 
felfedezhető. Szerinte Goethe Faustja individuum, „különleges személyi
ség", míg Madách Ádámjának az alakjában maga az emberiség eszméje per-
szonifikálódik. Ezzel viszont csak részben lehet egyetérteni, hisz — míg 
Ádám alakjára pontosan illik Kibédi megállapítása — Faust személyét pusz
tán individuálisként felfogni kissé leegyszerűsítés, mivel magából a műből 
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eredően tagadhatatlan, hogy Faust mindazt megjeleníti, ami az egyes létezőt 
magához a léthez kapcsolja, s mindazt jelenti, ami az egyes emberben a 
nembelihez köthető. Ezért Faust nem lehet egyszerűen "különleges", szo
katlan személyiség, hanem éppen a létre rákérdező, az egyetemes léthez vi
szonyuló létező archetípus. 

2. A filozófia és Az ember tragédiája — avagy a filozófia tragédiája és 
az ember tragédiája 

Kibédi Varga Sándor Madáchnak ezt a művét a magyar irodalom „leg
mélyebb filozófiai" töltésű alkotásának tartja, mely épp ezért a filozófiai 
vonatkozásoktól elszakítva teljes egészében nem is értelmezhető. Talán eb
ből is eredhetnek egyes interpretációs zavarok, hisz maga a szerző jegyzi 
meg, hogy „Magyarországon a tiszta elvont filozófiának relatíve kevés kö
vetője van (s ez igaz, ha a két klasszikus, a görög és a német hagyományra 
gondolunk — Gy. Z.), s így a filozófia inkább a költészet és a vallás alakjá
ban működik." Ezért — utal rá a szerző — nem túl meglepő, hogy egyesek 
egyenesen kétségbevonják e mű filozófiai hátterét. Kibédinek ebben sajnos 
igaza van, hiába gondolunk itt Szerb Antal értő és rendkívül lényeglátó 
megjegyzésére, aki a művet egy helyen egyenesen „filozófiai költemény
nek", máshol „drámai költeménynek" nevezi, s hozzáteszi: „a drámai köl
temény a költő vigasztalódása azért, hogy nem lehetett filozófus, amint 
hogy az esztétika a filozófus vigasztalódása, hogy nem lehetett költő." 

Éppen ezért Madách, mivel egyetemes érvénnyel kíván szólni, s ő 
maga — miként Goethe — az „emberiség költője" akar lenni, rendkívül 
erősen támaszkodik az európai hagyományra, melynek — a magyartól elté
rően — szerves része a filozófiai tradíció. Talán ezért jegyzi meg Szerb An
tal, hogy "Az ember tragédiáját nem lehet a magyar irodalom irányvonalá
ból megérteni, hanem csak a közös európai szellemtörténet alapján." Bár 
Madách — teszi hozzá Kibédi Varga Sándor — a filozófiai irodalmat csak 
sporadikusan ismerte, ez alól kivételt képez Hegel és Schopenhauer filozó
fiája. Madách történelemfelfogása, s az a tény, hogy nála a „Weltgeschich
te" kibontakozása teleologikus, s ez a kibontakozás az egyes szintek közti 
közvetítés által történhet — valóban rokon a hegeli gondolatmenettel, ahogy 
az is, hogy a történelem menete az Eszme megnyilvánulásával identikus, 
mégpedig úgy, hogy ezen Eszme hordozója (az ember) folytonos továbblé
pésre kény szer ített. 

E világdrámának ezért nem véletlenül van három alaptípusa: 1. 
Ádám, aki — Kibédi Varga Sándor szóhasználatával élve — az erő megtes
tesülése (Verkörperung der Kraft); 2. Lucifer, aki az ész megtestesülése 
(Verkörperung der Vernunft); és 3. Éva, aki magát az érzést, az érzelmet 
(Gefühl) jelenti. Az anyaság, mellyel a nő visszatartja az élet akarásáról le-
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mondott férfit, s így az élet szenvedését reprodukálja, teljes megegyezést 
mutat Schopenhauer erről vallott nézeteivel. 

A „Weltdrama" rajtuk keresztül, de egymástól el nem választottan tör
ténik, sőt tulajdonképpen helyenként úgy tűnik, mintha két erő (Lucifer és 
Éva) küzdelméről lenne szó, mely küzdelem Ádám lelkében zajlik. 

Az egyes színek Az ember tragédiájának egyes fenomenológiai szint
jei, de ugyanakkor az eszmék drámáját (Drama der Ideen) is jelentik. A 
hajtóerő, a haladás ösztönzője a szabadság, illetve annak lehetősége és va
lósága; a szabadság megvalósulásának adott helyzete az emberiség történe
tében, mivel — tehetnénk hozzá — a szabadság szükséglete az ember alap
vető, szubsztanciális szükséglete, s igaza van Hegelnek, hogy az ember né
ha hamarabb mond le az életéről, mint a szabadságáról. Szabadság arra, 
hogy dönthessék „jó" és „rossz" között, ami viszont az erről való tudást 
előfeltételezi — s ez egyben a Biblia alapkonfliktusa is. Ehhez kapcsolódva 
találóan jegyzi meg Kierkegaard, hogy az „ártatlanság nem más, mint tu
datlanság", s a szabadság és egyben a tudás lehetőségét épp e nyugvó szel
lemet felélesztő isteni tiltás, illetve az általa kiváltott szorongás mutatja 
meg. Vagy ahogy meglepő hasonlósággal Schell ing írja a Filozófiai 
vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről című művében: „az élet 
szorongása az, mely kiűzi az embert a centrumból". Ez a kiűzetés és ennek 
élménye hatja át a teremtés és a madáchi történelem-vég közti színeket, s ez 
jelenti az ember személyes tragédiáján keresztül az eszmék tragédiáját is. 

Mivel e rövid értekezésnek nem lehet a célja, hogy részletesebb elem
zésbe, vagy akár exegézisbe bocsátkozzon, már csak egy utolsó problémát 
kell kiemelni, melyet Kibédi Varga Sándor is felvet: azaz az eszmék közül 
miért hiányzik Madáchnál a nemzet, illetve a haza eszméje? Ez azért is fel
tűnő — jegyzi meg Kibédi —, mert az „Ungar" sokakban a „National-
bewusstsein" és a „Vaterlandsliebe" képzetét asszociálja, miért nem jelenik 
meg ez Madáchnál is? Annál a Madáchnál, aki bár tevőlegesen nem vesz 
részt az 1848/49-es szabadságharcban, de szívvel-lélekkel támogatja azt. 
Mindezt — s ebben Kibédinek feltétlenül igaza van — nem lehet pusztán a 
szabadságharc utáni viszonyokkal magyarázni, ezért ennek feltehetőleg mé
lyebb oka van. Ez pedig az — jegyzi meg Kibédi —, hogy Madách az indi
viduumban, az individuálisban az örököt kereste, az egyetemest ezen ke
resztül akarta megragadni és ábrázolni; a nembelit az egyesben felmutatni. 
Ez a szándék és akarat pedig túlmegy minden „szűk nacionalizmuson". „A 
hazafiság csak a magyarnál lehet költészet tárgya, hol létünkért küzdünk, 
semmi nagy költő azt nem használta" — írta fel magának Madách egy lap
ra. Talán épp ezért lehetséges — ahogyan Szerb Antal megjegyzi —, hogy 
ő „azon kevés magyar költő közé tartozik, akinek műve, fordítások által, a 
közös európai irodalom része lett". S ez igaz akkor is, ha — Kibédi szavai
val élve — Magyarországon kívül „túlzottan nem ismerik", hisz végig a 
Faust árnyékában maradt. Kibédi ebben az értekezésében ezért akarja e 



767 

műre felhívni a figyelmet, mégpedig oly módon, hogy & filozófiai háttér ki-
domborításával az európai tradícióhoz való kapcsolatát szeretné bizonyí
tani. 

Mindezeket figyelembe véve Kibédi írása, mely a szűk nemzeti hori
zonttal szemben az egyetemes európai értékeket hangsúlyozza, az eltelt 
csaknem 25 év távlatából szemlélve is rendkívül időszerű egy olyan korban, 
mely — Madáchot parafrazálva — egy falanszterszerű színből egy londoni 
szín felé halad, s most e kettő sajátos keverékének tűnik, és csak remélhet
jük, hogy nem eszkimó-léthez vezet, ahol azt verik fejbe bunkóval, aki elő
ször veszi észre a fókát. 



HOPP LAJOS (Budapest) 

Peregrináció és emigráció: Mikes európai útjai 

Zágoni Mikes Kelemen Rákóczi fejedelem udvari nemesapródjaként 
1711. február 21-én ment át Alsó-Vereckénél a magyar—lengyel határon a 
közeli hazatérés reményével. Néhány évvel korábban, 1707-ben a kolozsvá
ri jezsuita kollégium diákjaként lépett az erdélyi fejedelem szolgálatába. 17 
éves volt tehát, amikor a Kolozsvárt felavatott udvari tanuló iskolába, a 
„Nemes Companiá"-ba került. Rákóczi legalábbis olyan országos iskolának 
szánta a „Nemes Ifjak Társaságát", amelyben föl nevelődhet a fejedelemség 
új katonai és polgári tisztikara. Képzésük azonban elakadt, amikor a kuruc 
függetlenségi háború csillagának lehanyatlásakor Mikeshez hasonlóan sokan 
mentek Rákóczival Lengyelországba. 

A Vay Ádám udvari marsall felügyelete alá tartozó nemesi társaság 
kényszerű időtöltésének peregrinációs első hónapjai viszonylag hasznosan 
teltek. Mikes apródtársa, Szathmári Király Ádám útinaplójában1 megörökí
tette vándorlásuk állomásait. Rákóczi szokása szerint fölhívta a nemes ga
vallérok figyelmét a különféle látnivalókra. „Voltunk Felséges Urunk javal-
lásából egy Csicselovcsa nevű helyre, e' két kis mélyföldecske Sztrij-
hez. . ." — kezdi a dzieduszycei kastély részletes leírását, amely „gyönyö
rű Stukatúrákkal, képekkel, emblémákkal, Superscriptiókkal felékesítve, 
köröskörnyül folyosók. . . három Contignatiós. . . a' kert is igen szép, 
mert külömbnél külömb rántásokkal, gyümölcsfákkal, virágokkal és egyéb 
füveknek nemeivel meg van ékesítve, körülötte. . . halastók vadnak. . . 
másfelől penig nagy vadaskert vagyon. . . az épület. . . situsa. . . igen 
szép. . . Áz Ura ennek a' jószágnak Csiedusinczky György, az Ország Fő-
Lovász-Mestere. Itt ebben a' helyben voltam az egész Uri-Compániával ed-
jütt kétszer."2 A dél-lengyelországi határvidék regionális körzetében útjuk
ba akadtak a régi főúri és kedvelt királyi rezidenciák, késő-reneszánsz és 
barokk képzőművészeti emlékek, patriarchális nemesi udvarházak szarmát 
barokk stílusú családi fészkei. Láthatták Kukizów fából épült emeletes va
dászkastélyát, Wysockoban „Szobeczky király házát", Jaworów francia 
kerttel övezett, főúri pompával berendezett ősi udvarházát. Mikes Rákóczi 
személyes kíséretében járta sorra az építő- és képzőművészetek, egyházi és 
történelmi falfestészet, az iparművészet különféle remek kivitelű emlékei
ben gazdag főnemesi birtokait, várakat és városokat. 

A Visztulán Kis Lengyelországból Nagy Lengyelországba hajózva 
megismerkednek a történelmi hagyományokkal is. „Varsava várassa kapuja 
előtt vagyon egy hat ölnyi magas kőoszlop, kin is Sigmond király van kifa
ragva a' tetejin, megaranyozva, edjik kezében mezítelen kardot tart, másik-
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ban pedig aranyas keresztet. . ."3 Az ún. Zsigmond oszlop (Kolumna Zyg-
munta) érdekessége, hogy III. Zsigmond Waza emlékművét elsőként emel
ték a fiatal főváros óvárosában, a Piac Zamkowyn. Danckába érve szemük
be tűnhetett a városháza nyolcvankét méteres tornya csúcsának reneszánsz 
toronysisakján Zsigmond Ágost (1548—1572) király aranyozott szobra is. 
Rákóczinak volt mire fölhívni a nemesitjak figyelmét: „. . .voltunk a' 
Danczkai Czajgházban (Zeughaus), holott is minden helyeket megjártunk, 
és minden munitiót s mindenféle fegyvert megmutogatott a' Czajg-Quarter; 
itt láttam a' többi között igen szépen, fejir márványkőbül kifaragva a' Len
gyelek királyát, a' mely adta meg a' szabadságokat; vasderékban, pánczél-
ban van kifaragva, melléje vagyon letéve a' Lengyel-Országi Koronának és 
királyi pálczának is a' formája tiszta ezüstül s aranyosan."4 A szabad kirá
lyi városban és lüktető forgalmú kikötőjében, pénzváltó, kereskedelmi, pos
ta és ipari gócpontban a főrangú lengyel életmód mellett a polgári életforma 
megismerése jelentett számukra újdonságot. 

A polgárság nevezetes székháza, a Dwór Artusza (XV. sz.) körül 
emelkedtek a magas, keskeny, színes, díszített homlokzatú patrícius kőhá
zak, az ún. holland reneszánsz városépítészet remekei, a többnyire gótikus 
és reneszánsz stílusú templomok és katedrálisok hatalmas építményei; de 
állt már Sobieski barokk királyi kápolnája is. Az inkognitóban élő fejede
lem, „Sáros grófja" kíséretében mindenütt megfordultak. „Felséges Urunk
kal délután egy órakor a' Varasra mentünk bé, a' Vásárra, a' Kulmi Palati-
nusnéval és a' Korona-Marschallusnéval, járni a' Vásárt. . . volt Urunk az 
Meavi Sztarosztánénál. . . volt Sézán a' Varasra Hintót nézni az Hintócsi-
nálóhoz; innen mentünk az porczenellaárushoz. . . Urunk az Franczia kö
vettel és az Korona Marschallussa leányával a Varasra bement holmi porté
káknak nézésére. . ."5 A város szellemi légkörére jellemző, hogy Gdansk
ban már másfél évszázados múltra tekintett vissza a gimnázium, amelyben 
magyarországi tanárok is tanítottak. Fejlett nyomdaipara és sajtója volt. 

A magyar nemesitjak látókörének tágulása szemszögéből sokrétű az a 
társadalmi és kulturális miliő, amely körülvette őket. Az itteni tanulási le
hetőségekre rávilágít Bercsényi Miklós brezáni levele Rákóczinak. „Aláza
tosan kérem Fölségedet, ha lehetne fiamról emlékezni Fölségednek; még el 
nem mulatja napjait az tanuláshoz, hadd tapasztalná abban is kegyelmessé
gét Fölségednek. Azon gondolkodom, hogy majd 23 esztendőre sem tudja, 
hogy nem gyermek, s majd csak nyavolyáját, s nem az hasznát tanulja az 
franciának. Magam is írtam már neki, hogy Dantzkán is megtanulhatta vol
na eddig az francia szó, kit ha Fölséged parancsolna neki, inkább el nem 
merné mulatni. . ."6 A Mikessel egykorú Bercsényi Lászlóhoz hasonló 
helyzetben voltak apródtársai is. Rákóczi „pro statu nostro exulanti" meg
próbált róluk gondoskodni, de pénzforrásai elapadtak. A „végső szükségre 
jutott, az ígéretekben megcsalatkozott" fejedelem a „Nemesi Társaság" el
bocsátására kényszerült. „Ez a tett. . . nem volt éppen szívfájdalom nél-
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kül. . . Atyjuknak tartottak, hiszen legtöbbjük udvaromban nevelkedett, 
birtokukat és ősi örökségüket önként elhagyták, hogy követhessenek. . ."7 

ő maga Franciaországba készült, hogy erdélyi fejedelemsége ügyét az 
utrechti béketárgyalásokon belefoglalják az általános európai békekötésbe. 
A titokban kibérelt Szent György nevű angol kereskedelmi hajó várta őket. 
„Kíséretem. . . már hajóra szállt, csupán én maradtam még hátra három 
magam mellett tartott emberemmel. . ."8 Kilétükre Szathmári derít fényt: 
„Danczkánál szállottunk bé a' hajóban négyen: a' Felséges Fejedelem, Kis-
faludi, Mikes Uraimékkal edgyütt. . ."9 — írja az éjszakai eseményről 
1712. november 9-én. 

Mikes hosszas lengyelországi tartózkodása nem egészen fedi a „pereg
rináció" szokásos értelemben használt fogalmát. Külföldi útja első két esz
tendejének mégis lehetnek olyan elemei, amelyek az ismeretszerzés tekinte
tében, a személyes tapasztalatok szemszögéből összemérhetők a hagyomá
nyosan értelmezett „peregrináció" korabeli ismérveivel. Erre következtet
hetünk a lengyelországi kuruc emigráció forrásai alapján, illetve a későbbi 
Mikes-levelek lengyel vonatkozásai kapcsán.10 A levélíró otthonosan 
mozog a lengyel témakörben; ez annak a jele, hogy tud valamit a lengyel 
históriából. 

Rákóczi legszűkebb kíséretével veszélyes, viharos tengerjárás, angliai 
veszteglés után, 1713. január 13-án a dieppe-i kikötőben lépett francia föld
re. Mikes útja a kevés, de hiteles és tényszerű egyidejű forrásból követhe
tő.11 „Comte de Saaros" francia köntösbe öltöztetett apródjaival már más
nap elindult „sézán negyed magával" első udvarias látogatására. A roueni 
világias szórakozások és „profán színjátékok" ízelítőt adtak a párizsi városi 
és a versailles-i királyi udvari élet légköréből, s az új életmód francia eti
kettjének külső formáiról. Rákóczi a Napkirály magánvendégeként barátsá
gos fogadtatásra lelt, ami kísérete életkörülményeire is kihatott. Az udvari 
ceremóniák, főúri estélyek, bálok, opera- és színházlátogatások, ünnepi mi
sék és prédikációk, séták és vadászatok, udvari és városi vendégjárások, 
társasági játékok és más főrangú szórakozások a mindennapi élet tartozékai
vá váltak. Sáros grófja már a lengyel előkelők körében is hintón s apródkí
sérettel járt, de Párizs és Versailles körzetében, Chaillot, Passy, Saint-De
nis, Marly, Clagny, Chantilly, Choisy, Saint-Germain, Rambouillet és Fon-
tainebleau közötti közlekedésben a „posta séza", az equipagia, hatlovas hin
tó az élén lovagló és mellette kísérő apróddal megszokottá vált. Ezek kevés 
száma következtében „order" szerint váltották egymást. A szolgálaton kívü
li részleg állandó lakhelye a Louvre-ral szemben levő Hotel du Peronban, 
az ún. Hotel de Transylvanie-ban volt, együtt a kis magyar és francia udva
ri személyzettel, Brenner apát, Sibrik udvarmester, Láng doktor, d'Absac 
márki és Charriére ezredes és mások. 

Az új kívánalmaknak megfelelően Rákóczi gondot fordított ifjú embe
reinek szellemi előrehaladására; tanítókat tartott mellettük, a nyelv tanulá-
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sán és könyvek olvasásán kívül a francia kultúra múltbeli tárházainak és 
élő, látható emlékeinek megismerésére ösztönözte őket. Elmentek „a király 
városon kívüli szőnyeg-csinálói"-hoz (Gobelins), a sévres-i saint-cloudi 
porcelán manufaktúrába, megnéztek obszervatóriumot, királyi alapítványo
kat és gyűjteményeket; többször is megtekintették a „Luver nevű király-há
zat" és a „Királyi Képíró- és Faragó-Académiát", más „Palotákban való ké
peket és státuákat és holmi rajzolásokat". Az udvarban „Verszály"-ban a 
„Felséges Király rezidenciáját" és a „Király Galériáját", a „Király Kápol
náját", a „Király Istállóját", a híres „lóiskolát", a „Király Kertjé"-ben a 
„nagy vízi Fontaniákot" és „Aesopus Fabuláit". Jártak operabalettre és ko
médiákra, „várbeli scenák"-ra, de megnéztek vásári látványosságokat, 
könyvárusokat, megfordultak botanikus (füves) kertben, vízi zenés ünnepsé
geken, álarcosbálokon, katonai parádékon, vadaskertekben, rezervátumok
ban, a Bois de Boulogne és a Tuilleries sétányain, Trianon kertjeiben, egy
szóval az udvari és városi élet „curiositásai"-nak legkülönbözőbb terüle
tein. A reneszánsz építészeti emlékek, a barokk és a klasszicizmus stílusá
ban épült vagy újjáépült paloták, templomok, klastromok, kastélyok közt 
járva, szinte együtt fedezték föl a kulturális és művészi nevezetességeket, 
hasznos időtöltésre, tanulásra és szórakozásra alkalmas néznivalókat. 1714 
húsvétján, nagypénteken Saint-Cyrben, a Mme. de Maintenon által alapított 
leánynevelő intézetben voltak, és „az szegény Nemes-emberek leányainak 
fundált" klastromban „Jeremiás Siralmait énekszóval" meghallgatták. így 
telt az urukat elkísérő magyar ifjak élete Rákóczi mellett 1715 derekáig, 
amikor is ő az udvari és nagyvilági életből kiábrándulva, XIV. Lajos halála 
előtt néhány nappal visszavonult a Párizs melletti grosbois-i kamalduli ko
lostorba. 

Mindehhez hozzájárult Rákóczi diplomáciai erőfeszítéseinek sikertelen
sége is; a béketárgyalásokat lezáró rastatti és bádeni „Generális-Békesség" 
megkötésekor VI. Károly császárnak megadták az erdélyi fejedelem címét 
is. Ezt követőleg a pozsonyi országgyűlés jóváhagyta a „Nota et Capitalis 
sententiá"-t, mely törvény egyaránt vonatkozott Rákóczira és „ország hábo
rító" híveire. Fejedelmükkel együtt Mikes és udvari társai száműzöttekké 
váltak; a fő- és jószágvesztésre ítélt nemeseket mindenütt „üldözni s elfog
ni" rendelik, velük felségsértés bűne alatt minden érintkezést megtiltanak.12 

A császári követ sürgette a rákócziánusok kiadatását. Újra fölmerültek a 
kínzó anyagi gondok. „Cselédségem létszáma ugyanis nagyobb volt a kívá
natosnál, de az ifjúkoruktól hozzám kötődött és hűséges magyar nemeseket 
sem én nem akartam elbocsátani, sem ők nem akartak elhagyni. Mindnyá
juk lelkét úgy hajlítottad, ó végtelen jóság, hogy szigorú erkölcseik. . . vi
gaszomra lehettek. . ." , 3 — szól Mikesre is érvényesen a vallomásíró. A 
remetelak csendjében módosultak életkörülményeik, különös tekintettel a 
janzenista vallásos életmódra hajlamos Rákóczi kegyességi gyakorlataira. 
Az intenzív olvasás, meditáció és elmélyülés hónapjai ezek a rendkívül so-
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kat olvasó és ágostoni önvizsgálatba merülő, új életvitelre berendezkedő, 
írásaiba temetkező vallomás- és emlékíró Rákóczi mellett. Ura több száz 
kötetre tehető könyvtárát14 Mikesnek módjában volt használni s rendben 
tartani, műveltségének forrásait kibővíteni, idejét a tanulás eszközeivel ki
tölteni. 

Minden látszat ellenére, Rákóczi érdeklődése kamalduli magányában 
sem szűnt meg az európai események iránt. A török—osztrák—velencei há
ború kitörésének hírére, III. Ahmet szultán titkos meghívására Törökor
szágba vitorlázott híveivel, elhatározását az „isteni akarat" végzésének tu
lajdonítva. Az a tény, hogy Mikes első törökországi levelei között a dolgok 
hátterének ismerőjeként szól e vállalkozás előzményeiről és céljáról, arra 
vall, hogy urával együtt bízott a török földön át hazavezető útban, az erdé
lyi fejedelemség visszanyerésében. 1717. szeptember 15-én történt a titkos 
beszállás az „Ange Gabriel" nevű hajóra, Marseille-ben, de erről már nem 
Szathmári számol be, mert kegyelmet nyerve, hazatért. Társuk, Kisfaludy 
Boldizsár nem kívánkozott pogány földre, s Párizsban maradt. De köztük 
volt Bercsényi László, aki szintén kijárta a francia iskolát. A vallomásíró 
baljós előérzetét jellemezve fogalmaz: „. . .megkezdtem egész életem leg
veszedelmesebb utazását. . ."15 A történtek a Vallomások folytatásából és 
Mikes Törökországi leveleiből ismertek. Az emigrációs évekről írt útinapló 
krónikaszerű folyamatosságát fenntartva, Mikes az átmenetinek vélt török
országi időzés megörökítésére új szépirodalmi műfajt kezdeményezve, 
egyedülálló irodalmi levelezést indít el.16 Ekkor indul el írói pályáján; író
vá érésének és felkészülésének közvetlen előzményei franciaországi éveire 
nyúlnak vissza. 

A francia emigráció idején Mikes rátalált egyik fő éltető elemére, a 
könyvre. „ítélje el kegyelmed, micsoda tudatlanság nem volna a világon, 
hogyha könyvek nem volnának. Azért is mondhatni, hogy a könyv a lelke 
az elmének. . ."17 — fogalmaz később a fordító. Földereng a levélíró gon
dolatvilágában a tovatűnt nemzeti királyság és fejedelemség eszméje is, a 
francia abszolút monarchiában látottakra célozva: „. . .az országokban kel
lene látni, hogy a nemesember gyermekeit mint nevelik. A' való, hogy ne
kik magok királyok vagyon, és ahol mindenféle tudományok és mesterségek 
virágoznak. . . A mi boldogtalan országunkban mindezekre alkalmatossága 
nincsen egy ifiúnak, noha mindezekre olyan alkalmatos volna, mint akár
mely nemzet. . ,".18 A tanulás és az ifjak nevelése sokat foglalkoztatja; sa
ját tapasztalataira gondol, amikor Rákóczi fia, György herceg Rodostóból 
visszatér Franciaországba: „ahová megyén, az az ország még nagy hasznára 
lehet, mert jó iskola. . .".19 

Más a török valóság; a békekötés berekesztette az Erdélybe vivő utat, 
s a magyarok úgy vándoroltak török földön, mint a „bujdosó izraeliták". 
Rodostóba érve, már az igei, főnévi, melléknévi szóhasználat minden sti
lisztikai elemét kimerítette Mikes, fogalmazása erős érzelmi, hangulati hatá-
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sú: „A bujdosó magyaroknak a bujdosásban is bujdosni kell. . .".20 Később 
a száműzetés, bujdosás fogalma átitatódott vallásos érzelemmel, a földi za
rándokság, bibliai peregrináció, exilium jelentésárnyalatával. A Vulgatából 
ismert „vita hominis peregrinatio" a Mikes által is használt Pápai Páriz-szó-
tárban: „Budosás embernek élete". Törökországban ez beteljesült, s minden 
tekintetben nagy kontrasztot jelentett a kuruc emigráció korábbi lengyel- és 
franciaországi állapotával szemben, mind írott, mind íratlan formájában. 

Az életformává vált bujdosásban 1717-től Mikes Leveleskönyve, szolgál 
a világot járt ember szemével megörökített űti élmények és személyes be
nyomások, történeti, politikai, művelődési, vallási, irodalmi, földrajzi, nép
rajzi, egzotikus ismeretek, olvasmányok, népek és nemzetek szokásainak 
összehasonlító szemléletű irodalmi forrásául, a bujdosók életének letétemé
nyeséül. Hazai gyökerei és külföldi tapasztalatai megerősítették benne, 
hogy a nemzeti kultúra megteremtésének egyik fontos eszköze az anyanyelv 
kiművelése, az „esméret" magyar nyelvű terjesztése.21 Az íróvá, fordítóvá 
ért udvari kamarás európai szemmértékkel mér, nemzeti önismeretre nevel, 
erkölcs- és társadalomkritikai eszméket fejteget s alkalmaz: „mint hazafia 
azt akarnám, hogy a tudomány oly közönséges volna nálunk, valamint a tu
datlanság. . .".22 Ez is ösztönözte a fordítói munkára bujdosása, testi és lel
ki peregrinációja évtizedeiben. 
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HUBERT ILDIKÓ (Budapest) 

Hrabowszky Dávid Naplója ( 1 8 4 8 - 1 8 5 2 ) 

Hrabowszky Dávid munkásságával érdemben nem foglalkozott a hazai 
szakirodalom. Egyedül Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785—1848 
című könyve szentel nagyobb figyelmet1 szerzőnk fiatalkori tevékenységé
nek, miközben feldolgozza e társaságok kéziratos dokumentumait. 

Az is igaz, hogy munkáinak jelentős része még kéziratban található,2 s 
egyelőre az sem feltérképezett, hogy hol és mennyi. Az 1837-ben megjelent 
útirajzán3 kívül sok korabeli folyóirat közölt tőle írásokat,4 de mivel a re
formkori folyóiratok repertóriumai még nem készültek el, így csak esetle
gesen sorolhatjuk fel megjelent cikkeit is. 

Az egyetlen nagyobb lélegzetű megemlékezés Hrabowszkyról külföl
dön, német nyelven jelent meg: Ein unbekanntes madjarisches Tagebuch 
der ÜB Jena von David Hrabowszky aus den Jahren 1848—52 címmel. 
Othmar Feyl tollából.5 Feyl tulajdonképpen Alfred Metter kivonatos fordí
tása alapján ismerteti a bückeburgi hercegségben írt kézirat tartalmát. A 
napló Jénába kerülésének körülményeire ezen írás sem derít fényt. Valószí
nűnek tartjuk, hogy a szerző vitte el 1860-ban utolsó jénai útja alkalmából. 

A kéziratot letétbe helyezése után zárolták,6 ami a napló osztrákellenes 
hangvétele miatt érthető volt. 

Előadásunkban a 724 lapnyi terjedelmű, 33 x 21 cm nagyságú kézirat 
vázlatos bemutatásán kívül művelt szerzőjére is szeretnénk felhívni a figyel
met. Ezért egy rövid életrajzot is közlünk, melyet Hrabowszky kéziratai 
alapján állítottunk össze, korántsem véglegesen. 

Hrabowszky Dávid 1804. május 8-án születik a Győr megyei Felpé-
cen.7 Apja, az író-lelkész Hrabowszky István nagy hatással van fiára, aki 
naplóiban — így az általunk most bemutatandóban is — hálával emlékezik 
vissza apja nevelési elveire, nagy könyvtárára, környezetéből kiemelkedő 
szellemére.8 

A család a felpéci tartózkodás után Dömölkre költözik. Hrabowszky 
Dávid — fiútestvéreivel együtt — középiskolai tanulmányait Sopronban, az 
evangélikus líceumban végzi. Itt 1820-ban a Sopronyi Magyar Tanuló Tár
saság társelnöke lesz. 1823-ban Pozsonyba megy továbbtanulni, s egy év 
múlva már a Pozsonyî Evangélikus Lyceum Társaságának titoknokaként ta
lálkozunk a nevével. Ő az, aki a társaságot újjászervezi, s létrehozza a po
zsonyi és soproni társaság közti kapcsolatot. 1833-ban mint a társaság alel
nöke, megalkotja a társaság törvényeit, melyet a más városokban lévő ala
kuló társaságok is követendőnek tartanak. Hrabowszky nemcsak igényes 
szervezői tevékenységével, hanem verseivel, értekezéseivel, a Tudományos 
Gyűjteménybe küldött beszámolóival stb. is fölhívja magára a figyelmet. 
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Kéziratos naplóiból tudjuk, hogy már pozsonyi konviktusi évei idején 
is szívesen tesz a környéken gyalogtúrákat, miközben mindent megfigyel, 
gondosan lejegyez. A tanulás, önnevelés, önvizsgálat legjobb lehetőségének 
tartja a naplóírást. 

Pozsonyban ügyvédnek készül, ám az ügyvédi vizsgák letételére csak 
1842-ben kerül sor.10 Anyagi nehézségei miatt 1827-től nevelői állást vállal 
a gróf Zay családnál Pesten.11 Részben az ő révükön ismerkedik meg a re
formkor annyi jeles személyiségével, részben a szülői háznál,12 akikről 
bückeburgi naplójában fel-felvillant egy-egy jól sikerült portrét. 

Ezekben az években ott találjuk a Tudós Társaság felállításának ügyé
ben buzgólkodók között. 

1828—32-ig Németországban folytatja tanulmányait, elsősorban Jéná
ban és Halléban látogatja a teológiai és jogi előadásokat. Több híres szemé
lyiségnél tesz ekkor tisztelgő látogatást (pl. Lafontaine, Goethe), s az emlé
kezetes találkozások élményeiről a Felső-Magyar-Országi Minerva olvasói
nak számol be.13 1832-ben felvették a strassburgi francia—német—olasz tu
dósok tagjai közé.14 

Németországi útját 1837-ben Utazási rajzok Némethonban, 's keleti 
tenger körül látott, 's érzett életképek szerint címmel megjelenteti. Az úti
naplót báró Mesko Zenaide kisasszonynak, jeles növendékének ajánlja a 
szerző. Hogy könyvének előfizetőitől a pénzt összeszedje, több hétig tartó 
utazásokat tesz Erdélyben, s a Bánságban. Ezekről az utakról ugyancsak ké
szülnek feljegyzések, melyeket részben a bückeburgi napló tartalmaz.15 

1843—44-ben ismét Németországban, valamint Franciaországban talál
juk, 1845-ben pedig Olaszországban. Ezek az útjai ihlették a Regélő Pesti 
Divatlapban és a Pesti Divatlapban folytatásban megjelenő útibeszámolói 
megírására.16 

Ügyvédi gyakorlatot igen kevés ideig folytat, s ezt is sajnálja, mert e 
nélkül „az én életpályám is mentes maradott volna egy, lelkemet még min
dig nyomó, homályfolttól".17 Bővebb indoklást is ad a pálya elhagyásáról: 
„Mi magyarok törvénykezési rendszerünkkel, mellynek teljes romlottságát 
eléggé áltláttuk, 's még is annak gyökeres orvoslását csak általános átalaku
lásokkal tudjuk létesíteni. Majdnem napi renden vala, hallanunk oly bírói 
önkényről, mi mind meg annyi kebel — s másszerű — lázzadást mint ter
mészetes eredményt idézhetett volna elé, 's minők még azoknak is, kik el
len közvetlen intéztetett, haragját kivéve, másokét ritkán fokozzák tettbe 
áltmenni vágyó felgerjedéssé. En talán e kevesek közé tartoztam, büszke 
önérzettel vallhatom főképp e miatt hagytam el rövid időre terjedett 
ügyvédi pályámat".18 

Legközelebbi adatunk már csak 1848-ból van, mikor elvállalja Bücke-
burg hercegének családjánál a nevelői állást. Hogy mi okból? Ezt írja: „Dí
szére képzeltem szolgálni hazámnak mostani távollétemet."19 S annak, aki 
elolvassa a naplóíró fiatalkori zsengéit, a bückeburgi napló vallomásait: el-
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hiszi, hogy Hrabowszky mindezt komolyan gondolja. Az bizonyos: ha a 
szabadságharc kezdetének idején itthon van, ott találjuk a márciusi ifjak 
közt. De a lelkesítő hír már csak a fejedelemségben éri utói. 

Hogy meddig tartott önkéntes száműzetése? Bizonytalanul írhatjuk a 
bückeburgi napló későbbi, marginális datálásai révén: talán 1858—59. 

Utolsó adatunk róla: 1863, mikor egyik kéziratát20 Pesten keltezi. Va
lószínű, hogy mire hazatért pesti házába, addigra már a „rókamodorú alli
gátor" — Ausztria — sem firtatta Hrabowszky hazafias érzelmeit. A bücke
burgi napló pedig hallgatott. 

Hrabowszky bückeburgi naplója más célzattal íródott, mint azok a re
formkori naplók, amelyek megjelentek. Lehetőség volt az önként vállalt 
belső magány feloldásán kívül mindannak a regisztrálására, ami Magyaror
szággal a múltban és jelenben összefügg. A hercegi udvar Hrabowszky sze
mével (is) látja a magyarországi eseményeket, ezért tudatosan törekszik a 
magyarságról alkotott kép minél kedvezőbb alakíttatására. Nem egyszer 
nagy önmérsékletet kell tanúsítania, hogy az osztrákok politikai önigazolá
sait szavahihetően módosítsa. 

Másrészt Hrabowszky útirajzaival, naplóival a szépirodalom felé akar 
közelíteni, jóllehet a tudományosságot, a politikusságot stb. már az 1837-es 
útinaplónál is számonkéri tőle Vachott és köre. Akkor, persze csak kézirat
ban, a sajtószabadság hiányára hivatkozott. Később azonban tudatosan is el
határolja magát a kompilátori munkától, és nagyobb lehetőséget lát e műfaj 
művelésében. 

Az érzelmileg sokszor túlfűtött, 1848—52-ig írt napló tematikai sok
színűségét vázlatosan az alábbi pontokba lehet sűríteni: 

1. életrajzi vonatkozások, 
2. nevelési elvei, 
3. korábbi (Németország, Olaszország, Franciaország, Svédország, 

Erdély, Bánság) és jelenbeli utazásainak (Anglia, Poroszország, bückeburgi 
hercegség stb.) felidézése, tapasztalatai, 

4. az 1848-as szabadságharcot és az azt megelőző európai és magyar
országi események elemzése: „Ezek között természetesen leginkább azon 
események kötözték le figyelmemet 's tölték meg naplóm' lapjait, mellyek 
szegény hazámat dúlták, 's azt hosszas és halálszinü sorvadásából csak azért 
látszatának egy néhány pillanatig ragyogott, élethajnal' ölébe emelni, hogy 
sirja. . .majdan annál mélyebbre ásassék. . ."21 

5. találkozásai a magyar emigránsokkal, 
6. portrék, adalékok a magyar reformkor ismert személyiségeiről. 
Bevezetőnkben elhangzott életrajzához most csak annyit kívánunk hoz

zátenni: nemcsak a szülői ház, a diáktársaságokban betöltött tiszte, a főúri 
családoknál végzett nevelősködés tette lehetővé Hrabowszky számára, hogy 
a kor annyi jeles személyiségét (Bajzát, Toldy Ferencet, Berzsenyit, Irinyit, 
Fényes Eleket, Fáy Andrást, Szemere Pált, Kazinczyt stb.) közelebbről 
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megismerhette. Irodalmi ambíciói, a magyar tudományos életbe kapcsoló
dás vágya miatt maga is kereste ezen emberek társaságát. 20—25 év távlatá
ból nemegyszer megmosolyogni való módon.22 Külföldi peregrinációs útjai 
során sem véletlenül keresi fel Goethét (akinek később a temetésén is részt 
vesz), Hahnemannt, Lafontaine-t, a Kantot követő német filozófusokat: 
Friest és Krugot. Naprakész tájékozottsággal olvasta a hazai és a külföldi 
irodalmat. Az már csak a sors iróniája, hogy pl. a Goethe halálára írt nek
rológját a hazai újságok csak néhány év múlva közlik, miután szinte aktua
litását vesztette.23 

Hrabowszky életrajzi visszaemlékezéseiben igen nagy szerepet kap a 
nevelés fontossága. Külföldi útjain ő maga sem hagyja ki a lehetőséget a 
különböző iskolatípusok, kisdedóvók megtekintésére. Ezirányú érdeklődé
sét jelzi az az 1836-ban megjelent publikációja, amelyben a magyarországi 
luteránus iskolák bemutatására vállalkozik.24 

Eötvös József 1848-as, oktatást érintő rendeletére azonnal tollat ragad 
Bückeburgban és nyílt levelet ír a miniszterhez. A levélírás dátuma a napló
nyitás dátuma is egyben: 1848. május 23. Hrabowszky örömmel köszönti 
Eötvös tanügyi javaslatait, ám az Európát sokat járt, külföldön nevelősködő 
ember tapasztalatával azonnal korrigálást javasol a rendeletben. Hrabow
szky jól átgondolt iskolaügyi vázlatát dióhéjban így foglalhatjuk össze: az 
egyetemet látogató ifjak ne csak porosz képezdéket látogassanak; a külföldi 
tanulmányút ne 2 évig, hanem 3-ig tartson; a tanuló ifjú ne egy, hanem le
hetőleg több, egymástól távoleső intézményben tanuljon; a külföldön tanu
lók negyed évet fordítsanak szakképezdék, romlott erkölcsű fiújavító intéze
tek megtekintésére; a tudományos intézetek látogatását tegyék mindenki 
számára kötelezővé! A nyílt levél végén Hrabowszky felajánlja a segítségét 
annak a magyar ifjúnak, aki Hannoverba, Bückeburgba elvetődik. 

Hazafiúi óhajtásaiból, mellyel az összes kormányhoz fordul, egyet 
emelnénk ki, mivel ennek hiányát sokszor nehezményezi: „Óhajtó volna, 
hogy szellemi és különösen társadalmi világunk ismeretesebbé válhatna a' 
külföldön. Hazánk még most is a' külföldön sok tekintetben terra incognita; 
1830 előtt chinai elszigeteltségünk miatt, most pedig, minthogy levelezések 
közügyeink iránt külfölddel, ennek például hirlapjaival áltáljában külföldiek 
's többnyire nemzetünk' ellenségei által eszközöltetnek. . . Ugy látszik, mi 
eddig meg elégedtünk néma megvetéssel, legfeljebb gúnyos elutasítással, 's 
ide néző állítások, igazítások, czáfolatoknak csak magyar közönség előtti 
nyilvánításával. . . Bajza szerint, ki egykor ez iránt előttem is nyilatkozott, 
elegendő minden nemzeti ügyünk iránt csak nemzetünk nem pedig egy
szersmind külföld előtt, nyilatkozni. . ,"25 

A szabadságharc bukásával valamennyi múlt és jelenbeli esemény más 
hangsúlyt kap a naplóban. Kezdetben csak külföldi sajtóból értesül a Ma
gyarországon történtekről. De minden hír, minden olvasmányélmény, min
den bückeburgi esemény ürügy az 1848 előtti időszak felidézésére. így ke-
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rül sor az 1832—36-os országgyűlés eseményeinek elemzésére, érintve a 
nemzetiségi politikában való tolerancia-hiányunkat, a magyar nyelv erősza
kos használtatásának következményeit, a horvát kérdés megoldatlanságát, 
beleszőve bánsági tapasztalatait. Életében nyomot hagyó beszélgetések sorát 
idézi fel: Fényes Elekkel, Irinyivel, Kazinczyval, Szulyovszkyval, Szemeré
vel, Perczel Mórral és kortárs újságírókkal. A bécsi kormány politikáját 
egyre nagyobb ellenszenvvel és keserűséggel értékeli. Batthyányi, Széche
nyi, Petőfi (akivel egyszer hajón utaztában találkozott) a napló végére fel
magasztosulnak: „Gróf Széchenyi István Nemzetünkért élt-halt, annak ösz-
ves fájdalmát érezve keblében, süllyedett szent őrültség' homályába. Szel
lemének e' gyászos halála nem csak hibáit örömest elfelejteti velünk; szen
tek' sugárkörében tüntesse őt fel mostantól fogva minden hü honfi előtt. . . 
Már most ő mindenestől a' mienk. Veszélyeink tüzözönének közepette csil
log egy kis reménysugár, 's ez Ő!. . ,"26 

Amikor pedig megkezdődik a Habsburg-ház megtorló intézkedéseinek 
sora és Európát elárasztják a magyar bujdosók, igyekszik velük kapcsolatot 
teremteni. Számontartja régi ismerősei sorsát, a világban szétszóratásukat. 
Görgey kezdetben rokonszenves egyénisége a komáromi csapatban szolgá
lók információi nyomán lassan-lassan elhomályosul. 

Hatalmas élményt jelent számára az 1850-i újév, amikor Hamburgba 
utazik, hogy az emigrációban élők 10—12 fős kis csoportjával együtt tölt
sön 3 napot, így: Esterházy Pállal, idősebb és ifjabb Kászonyival, a pozso
nyi hírlapszerkesztő Bangyával, Szirmay Pállal és még többekkel. Klapká
val is ekkoriban találkozik: „Klapka annyiban meglepett, hogy én őt valami 
tenyeres-talpas Bendegúznak képzelve, benne egy igen csinos majdnem 
gyengéd testalkotásu, bármi szalonba beillő 's akármi kényes urihölgynek 
megtetszhető ifjat találtam. De ennél sokkal nevezetesb, hogy vele, — ki 
eddig felkelésünk vezérei között az egyetlen megmenekedett ,— szerencsét
len hazánk romlásáról beszélvén, mindketten 's még egy jelen volt uri em
ber sirva fakadtunk. E' könnyek Klapkának még nagyobb becsületére szol
gálnak, mint hősi tettei, 's hogy még e' sorok sok olvasót — ha csak nem 
telivér Becte—Karafa—Haynau-fajta, hasonló indulásba hozandják."27 

Az európai politikát figyelve többször felvetődik benne a kérdés: „De 
az orosz járom nem fog-e nyakunkon örökös lenni? miután az, melly elle
nünk hozá, maga is alája kerülend?"28 

Hrabowszky forrongó indulatait természetesen csak naplójának árulhat
ja el, hiszen a bückeburgi hercegség éli mindennapi életét: az egyszerű em
berek és parasztok ünnepnapokon fürdőre mennek, a hercegi udvar vendé
geket fogad, kirándulásokat tesz, színházba és hangversenyre jár. Termé
szetesen Hrabowszkyt ezek az élmények sem hagyják szótlanul. Régmúlt 
előadásokat hasonlít össze, színészi játékokat értékel. Egressy Gábor így 
bukkan föl emlékezetében: „Egressy Gábort igen sokszor láttam szinpadon, 
hol azonban — megvallom, koránt sem tetszett nékem annyira, mint sok 
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más nézőknek, 's mint nékem is értekezéseiben — ámbár azt gyakran öröm
mel tapasztaltam, hogy Fáncsyt kivéve, nincs magyar szinész, ki stúdiumá
nak annyit köszönhetne, 's kinek játékán az annyira észre volna vehető. De 
épen e' stúdium gyakran igen kitűnt a' közvetlen életfrisseségen, melly az 
igaz, csak természetnek köszönhető. Termete sem vala imponáló, 's orgá
numánál is a terjedelem, 's csengő hang 's bensőség teljesen hiányzott, két 
olly lényeges szinészi tulajdonság, mellyeket én még mind eddig egy szülé
szünknél sem találtam annyira fel — mint a' németeknél —, 's mint saját 
politicai néhány szónokainknál, minő p. o. — hogy az e' tekintetben is 
rendkivül Kossuthot ne emlitsem —, Klauzál, Lónyay, Bereghi, a' régibbek 
közül Nagy Pál. . ,"29 

Talán művészetekre fogékony, művelt, jogban jártas személyisége ra
gadja meg Liszt Ferencet is, akinél 3 hónapot tölt — jóllehet Liszt tovább 
szeretné marasztalni —, s aki bückeburgi otthonában is felkeresi. (A zene
szerzőről írtakról más helyütt emlékezünk meg.30 

Persze, mindezek csak kiragadott példák! Nem is volna szerencsés ha e 
nagy terjedelmű, lírai hangütésű naplót adalékok halmazának tekintenénk. 
A szépirodalmi igényességgel megírt naplót a filológusi pontosság, politikai 
tisztánlátás és józanság, a nyelvét-nemzetét féltő magyar aggodalma olvas
mányos egésszé teszi. 

Úgy véljük, a napló kiadásával nemcsak Hrabowszky vágya teljesülne, 
hanem az irodalom is nyerne vele: „. . .jól esnék tudnom, hogy kivált utolsó 
négy évi szellemi működéseimnek kézirati gyümölcsei, bármi csekélyek, olly 
kezekbe mennének, halálom után által, kik azokból a' hasznavehetőség' mézé
nek netán itt ott létező cseppjeit kiszemelhessék 's hasznokra fordíthassák."31 
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atyámnál láttam gyermekkoromban; másodszor sok esztendővel később: Pozsonyban, 
1833 tavaszán. Némethoni rajzaim' első rajzát nyujtám be néki, mint tud. társaság' titok
nokának. Mosolyogva emlékszem: mi mély bánatot okoza annak két tud. társasági tag ál
tali nem kedvező birálata, melly iránt 1834 's 1835-ben Kassán Döbröntei' levele által tu
dósíttattam. Még akkor tudja Isten minő hetedik menybéli boldogsággal párosítva képzel
tem a' könyvszerzői hirt, 's erre, legalább kis, bármi szerény, adajára, számot tartottam. 
Döbröntei vala az eszköz, melly e' nevetséges, bár alapjában természetes, hiúságom' 
agyrémtőli megfosztatásomhoz egy lényeges megrohanással járult; ámbár a' szörnyű hirt 
velem tudató levél lehetőségig kémélő szöveggel birt. Midőn őt néhány hónappal később 
ismét láttam, hogy bámultam, miképen az egész ügyet még csak szóba sem hozá. De 
még is e' bámulatban már nem vala a' keserű érzet igen nagy, kezdvén fentebb említett 
álmám1 szét fosztásához hozzá szokni. Máskép kívánt rólam Döbröntei gondoskodni, 
egy erdélyi — úgy hiszem Bánffy bárónáli nevelőséggel kinálván meg; mit azonban én 
nem fogadtam el. Későbben, minthogy Budapesti lakos valék, még időről időre, ámbár 
igen ritkán, meg meglátogattam; de iránta keblemben közelebbi vonszódást nem éreztem. 
Szívesen fogadott ugyan mindenkor, Uram Öcsémnek is szólítgatott, de még is nyájassá-
ga fölött igen uralkodók az audientiaadásnak látszó magatartási színezet. Egyszer miatta 
bosszankodnom is kelle. Dunaparton találkozánk. Megszólít. Erre természetesen hozzá 
csatlakozám. Darab idő múlva odább szándékozám állani. De még egyre beszélt, egy
szerre megfordul, megáll, 's jó éjszakát kivan, olly hangon, melly vélem észre veteté, 
hogy nélkülem kívánja folytatni a' sétát. 
1844 nyarán 's őszén a' tudós társaság' ülésein több ízben, 's e' szerint ott láttam utolján, 
hol egykor, és pedig először az ő segélye általi ismerkedés utján, reménylettem, mi taga
dás benne — vele tagtársaskodni. 
Egyébiránt Döbröntei becsületes magyar ember volt, 's az Augsburgiban tegnap olvasott 
rövid életrajzát örömest aláírhatom. Jó atyáménál csak két évvel nyújt hosszabra élte' fo
nala. Atyját az enyimnél több ízben láttam, egyszer mint látogatója. Hozzá, ha ifjabb, 
erősb vonszódást tudtam volna érezni. Béke mind kettő hamvának! 

13 4. pontban i. m. 
14 Bückeburgi napló, 227. 
15 I. m. utalásai a következő — ismeretlen helyen lévő — naplóira: 1831. utazási napló; 

1830. Prágai napló; 1833. évi napló; 1842. évi napló; Erdélyi s bánsági napló külön 
könyvecskében. 

16 4. pontban i. m. 
17 Bückeburgi napló, 403. 
18 1. m. 55. 
19 I. m. 32. 
20 Pozsonyi Evangélikus Lyceumi Könyvtár, Külföldi Utazások, 1830—31—32. Kt. 206. 

4°. III. rész: Német-Országi 's egyéb Napló Könyvem, Jéna város leírásánál: „Még sem 
vala végidő, miután Jénát XI esztendővel később újra láttam 's ott szinte öt hetet töltöt
tem." Még későbbi hozzátoldás: „De még ez újra látás, sőt még az 1858-diki sem; mi
után 1860-ban is — ez alkalommal végre alkalmasint utolján, láttam Jénát. Pest, Jan. 
4-ikén. 1863." 

21 Bückeburgi napló: 705. 
22 I. m.: 285—286. „Földi nagyság, dicsőség. Mi csudálatos képzelmeim lehettek erről ez 

előtt 23 esztendővel, midőn azt hittem, hogy egy költész, mint Kisfaludy Sándor, valami 
túlvilági lény. Hogy tömjéneztem néki Füreden, 1826-ban, nevének örök hiréről, 's Isten 
tudja, miről nem ábrándoztam szemében. Hogy bámultam, midőn meg nem szűnvén fel-
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szólítására: Hagynék fel magasztalásával — felkerekedett 's ott hagyott! — Ezt én akkor 
csak szerénységnek tartam, de most képzelem: ő minő éretlen 's bárgyú ficzkónak tart
hatott engem akkor. Most látom: mi érzékeny pro memoria vala számomra azon ott-
hagyás — most, midőn olly annyira kiábrándultam minden —, de minden álmaimból, 
midőn Schiller' Talbotjával minduntalan fel kell kiáltanom: nem marad számunkra más, 
mint elszánt megvetése mind annak, mi egykor dicső és kivánatosnak látszott." 

23 Felső-Magyar-Országi Minerva. 9. évf. 1834. 3. kötet, 491—95. Emlékképek, némelly 
híres férjfiakról. Lábjegyzetben: „Ezen czikkelyt még a' múlt 1832-dik esztendőben egy 
folyóirásunkba béküldöttem; remény Ivén, hogy legalább újsága miatt érdek nélkül vetetni 
nem fog. Mi okból nem vetődött fel, nem tudom. . ." 

24 A magyarországi evang. luth. oskolák rövid rajza. Szemlélő, 1836. 54—57. szám 
25 Bückeburgi napló: 14—15. 
26 I. m. 69—70. 
27 1. m. 331. 
28 I. m. 279. 
29 1. m. 331. 
30 Magyar Zene, 1991. 3. sz. 333—336. 
31 Bückeburgi napló: 647. 



LÁSZLÓ ILLÉS (Budapest) 

Ungarische Exilliteratur in der Weimarer Republik 

Ferenc Göndör, ein emigrierter ungarischer Journalist, brachte in sei
nem 1922 in Wien erschienenen Buch folgendes Geständnis zu Papier: 
„Das Emigrantenlos ist ein schweres Los. Alle Verbindungen verloren zu 
haben, vom Leben ausgeschaltet zu sein, zu fühlen, daß alles ohne einen, 
unabhängig von einem geschieht; das verzweifelte Los zu tragen, daß die 
warnenden Worte ungehört verhallten, zu wissen, daß man überall, immer 
und für alle nur schwer erträglich und überflüssig, dafür umso freudiger 
und leichter entbehrlich sei, überall nur zur Last fallen und das Scheiden 
aus der Reihe der Lebenden psychisch mitzumachen: das ist ungefähr der 
Zustand, der dem Begriffe entspricht, Emigrant zu sein."1 

Es steht fest, daß die nach 1918—19 ausgeschwärmte Emigration einen 
markanten Abschnitt in der neueren Geschichte der Herausbildung der unga
rischen Diaspora bildet. Wie kam sie zustande, was steckt hinter dieser neu
zeitlichen „Völkerwanderung"? Wir müssen auf allgemein bekannte Fakten 
verweisen: Der erste Weltkrieg mit seinen millionenfach dahingeschl achteten 
Opfern bedeutete für die Völker der Österreichisch—Ungarischen Monarchie 
Leid in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß. Eine dichte Folge von 
Streiks und Massenbewegungen und auch nationale Spannungen hatten den 
Vielvölkerstaat erschüttert und zu dessem Zusammenbruch geführt. Doch 
von jenen Völkern, die die Unabhängigkeit erlangten, ereilte die Ungarn ein 
erneutes Unglück: mit den sog. „Friedensdiktat" festgelegten Grenzen wurde 
ein Drittel des ungarischen Etnikums von der Nation abgetrennt. Dieser 
Tatsache war die Regierung unter Graf Károlyi an der Wende 1918—19 
nicht mehr gewachsen. Die bürgerliche Regierung konnte dem den Krieg 
ausnutzenden, hemmungslos gierigen Gegner keinen Widerstand leisten. 
Am 21. März 1919 kam es ohne Blutvergießen zur Machtübernahme — wie 
es damals hieß — „durch das Proletariat der Völker Ungarns".2 

Von dem Augenblick an spaltete sich die nachfolgende Geschichts
schreibung scharf in der Bewertung der Ereignisse. Linksgesinnte Histori
ker meinten, die Entwicklung der ungarischen Gesellschaft hätte infolge in
nerer Gesetzmäßigkeiten und unter dem Einfluß internationaler Ereignisse 
zur bürgerlichen Revolution und dann zur Rätediktatur geführt. Für die 
konservative christlich-nationale Anschauung hingegen waren die revolutio
nären Ereignisse das Resultat der Machenschaft einer Handvoll entschlosse
ner Terroristen und bar jeder Verbindung mit den realen Problemen der un
garischen Gesellschaft. Elemér Mályusz, Professor für Geschichte an der 
Szegeder Universität, schrieb im Jahre 1931 in seiner gleichzeitig unga
risch, deutsch und englisch erschienenen Arbeit: „Ehe die öffentliche Mei-
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nung ihre augenblickliche Betäubung überwindet, wird sie von einer klei
nen Gruppe von Leuten beherrscht, die zu beseitigen nicht gelingt, da sie 
sich blutegelgleich an die Macht klammern . . . Die aus Rußland heimge
kehrten und reichlich mit Geldmitteln versehenen Agitatoren arbeiteten mit 
satanischer und gewissenlosester Demagogie . . . ein Haufen zweideutiger 
Existenzen, die wegen ihrer Unverträglichkeit und Verleumdungssucht aus 
der Arbeiterpartei ausgeschlossen waren".3 

Mályusz' Urteil versetzt nicht nur den Bolschewiki Hiebe, sondern 
auch den Sozialdemokraten Kunfi und Garami, dem bürgerlich—radikalen 
Oszkár Jászi oder dem „roten Magnaten" Graf Mihály Károlyi, fur den das 
mildeste Attribut ist, er sei „beschränkt". Daß ihnen in gleichem Maße die 
ungarische Mentalität und Kultur fremd seien, war der Haupteinwand von 
Mályusz (bzw. der von ihm vertretenen christlich-nationalen Denkweise.) 
Diese Anschauung drückt sich vielleicht am prägnantesten bei der Charak
teristik des Barons Lajos Hatvány aus.4 

Nun aber kommt der Historiker einer späteren Epoche in arge Verle
genheit: Wie soll er die Wahrheit zwischen so extremen und einander sich 
ausschließenden Meinungen finden? Kann er diese mehr als hunderttausend 
Arbeiter und Intellektuellen, die nach dem 1. August 1919 aus dem Ungarn 
Horthys flüchteten, als eine kleine Gruppe von Terroristen bezeichnen? Un
ter ihnen befanden sich bürgerliche Radikale ebenso wie Sozialdemokraten, 
oder Kommunisten. Viele von ihnen waren gefährdet; in der verlassenen 
Heimat wirkten in den ersten Jahren noch Todeskommandos, kamen Tau
sende in Internierungslager. 

Das Hauptbestreben der sich in erster Linie in Wien herausbildenden 
— geistig und politisch sehr vielschichtigen — Emigration bestand darin 
(und da hat Mályusz unbedingt recht), die Macht Horthys zu diskreditieren 
und zu stürzen und demokratische Verhältnisse in Ungarn wiederherzustel
len. (Die Bestrebungen der Linksradikalen gingen selbstverständlich dar
über hinaus, worauf wir später noch eingehen werden.) Diese demokrati
schen, politisch-literarischen Anschauungen waren nach der christlich-na
tionalen Ideologie den nationalen Belangen fremd. Mályusz sieht es so: Die 
Emigranten „beginnen einzusehen, daß sie sich selbst verbannten, daß sie 
. . . der ungarischen Rasse fremd . . .vom gesunden Organismus der Na
tion ausgestoßen, an keine Heimkehr mehr denken können."5 

Die Literaturgeschichte der vergangenen Jahre vertrat die Ansicht, daß 
ein bedeutender Teil der ungarischen Literatur zu Beginn der zwanziger 
Jahre in der österreichischen Emigration zustande gekommen sei. (In Klam
mern müssen wir bemerken, daß eine monographische Aufarbeitung dieses 
außerordentlich reichen geistigen Lebens bis zum heutigen Tag nicht 
geschehen ist.) Selbst unser konservative Historiker erörtert eingehend die 
kulturellen und literarischen Leistungen des Exils, unter anderen den Kreis 
um Lajos Kassák, die Tätigkeit von Béla Balázs, Lajos Hatvány, György 
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Lukács, doch nach gründlichem Abwägen findet er nur wenig Freude an 
ihrem Schaffen. Am vernichtendsten beurteilt er selbstverständlich die sog. 
Proletkult-Versuche, die sowohl in den Kreisen der ungarischen Emigran
ten in Österreich als auch in denen der Tschechoslowakei und Deutschlands 
auftauchten. Mályusz beurteilt sie so: „Die Bolschewiki standen der ent
wickelteren bürgerlichen Kultur und der natürlichen Gesellschaftsordnung 
verständnislos gegenüber. Sie konnten sich in die hochentwickelten Ver
hältnisse nicht einleben; ihre primitivere, unkultivierte Gesinnung sehnte 
Zustände herbei, die der Menschengeist schon lange überwunden hatte. Mit 
dem Haß der Halbwilden betrachteten sie Staat und Gesellschaft, diese 
unerträglichen Fesseln, die ihre Instinkte zügelten, und mit der Blutgier 
eines entkommenen Raubtieres stürzten sie sich auf alles, was ihnen hin
dernd im Wege stand, um durch dessen Vernichtung die Welt wieder in je
nen primitiveren Zustand zurückzuversetzen, auf den sie selbst stehengeb
lieben waren."6 Mályusz wußte offenbar nichts von jenen Bestrebungen, 
die nach dem Überwinden der anfänglichen Übertreibungen des Proletkul
tes die Klubs nach und nach zu Institutionen der Arbeiterbildung veränder
ten und für die Rezeption der Werte des kulturellen Erbes öffneten. 

In der vergeblichen Hoffnung auf eine Veränderung in Ungarn löste 
sich die Wiener Emigration nach 1923 auf. Ein Teil der Emigranten kehrte 
heim, so Kassák und sein Kreis, Lajos Hatvány und noch viele andere. 
Hingegen verstärkte sich gerade in den folgenden Jahren die wirtschaftliche 
und politische Emigration in der Sowjetunion, in Frankreich, Amerika und 
— was uns jetzt besonders interessiert — in der Weimarer Republik. Es 
besteht kein Zweifel darüber, daß sich in diesen Exil-Zentren quasi aus
schließlich die äußersten Linken vereinigten. Auf diese Schichten trifft 
schon kaum die sozio-psychologische Charakterisierung von Mályusz zu; er 
sah die Triebfedern für die Taten der Revolutionäre und Emigranten näm
lich in dem von Max Stirner abgeleiteten anarchistischen Egoismus, noch 
dazu in dem kranken Egoismus nach Machthunger. In den Augen des Ge-
schichts-Professors waren diese von den gesellschaftlichen Normen abwei
chenden Elemente nicht nur dem ungarischen nationalen Wesen fremd, son
dern auch zugleich — feige. Er charakterisiert sie so: „Die Mehrzahl der 
Revolutionäre war innerlich mit der ungarischen Kultur nicht verwachsen. 
Neun Zehntel des revolutionären Generalstabes waren nämlich aus dem Os
ten eingewanderte Juden. Sie lebten kaum durch zwei Generationen in Un
garn . . . hatten aber weder Zeit noch Gelegenheit, die Lebensauffassung 
des Westens und dessen Achtung vor der Kultur anzupassen . . . Die unga
rischen Emigranten hatten die Feigheit der nach Aas gierigen Hyänen. "7 

Bis jetzt dachte man — vielleicht irrtümlicherweise —: Tausende und 
Zehntausende linker Emigranten hätten — indem sie auch ihr Leben aufs 
Spiel setzten — in den verschiedenen Ecken von Europa selbstlos für die 
Menschenrechte der Werktätigen und später gegen den Faschismus ge-
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kämpft. Zweifelsohne glaubten viele von ihnen selbst noch in den Gefäng
nissen und unter dem Galgen mit einer fast naiven Schwärmerei daran, daß 
die sich auf einem Sechstel der Erde verwirklichende neue Gesellschaft die 
jahrhundertelangen Träume der utopischen Denker, die Ideen der großen 
französischen Revolution realisieren, daß sie menschliche Freiheit und 
Gleichheit schaffen und die Ausbeutung beseitigen werde. Daß diese Ideen 
nicht Wirklichkeit wurden, daß sogar die gläubigen Kommunisten zu 
Tausenden in die mahlenden Mühlen des Faschismus und des Stalinismus 
gelangten — nun, dieser Umstand sollte nicht rückwirkend als Argument 
zur abfälligen Bewertung ihrer Absichten, ihrer Tatkraft, ihrer literarischen 
und künstlerischen Leistungen dienen. Von welcher ideologischen Grund
stellung aus der Historiker auch abwägt, er ist verpflichtet, die Fakten 
objektiv in Betracht zu ziehen. 

Was die in die Weimarer Republik emigrierten linken Literaten und 
Künstler betrifft, so fanden sie hier für ein Jahrzehnt eine neue Heimat. Da 
die deutsche Arbeiterbewegung zu Beginn und in der Mitte der zwanziger 
Jahre über keine gebildete Intelligenzschicht verfügte, ist es kaum verwun
derlich, daß man die ungarischen Emigranten, die bereits viele Erfahrung 
besaßen, bereitwillig aufnahm. Während die ungarischen Arbeiter in den 
größeren Industriezentren Deutschlands anzutreffen waren, konzentrierte 
sich die teilweise hochgebildete Intelligenz hauptsächlich in Berlin. Die Re
daktion des Zentralorgans der KPD, Die Rote Fahne, bestand fast aus
schließlich aus Ungarn; desgleichen trifft auch für die Redaktion der Inpre-
korr, des informellen Blattes der Komintern zu. Die ungarischen Exilanten 
verheimlichten nicht, daß sie ihre belletristische, publizistische und theore
tische Arbeit in Deutschland in den Dienst einer Sache stellten, die in Un
garn zwar gescheitert war, von der sie aber fest annahmen, daß sie auf 
deutschem Boden zu verwirklichen wäre, so daß sie ihre Erfahrungen im 
Interesse einer erfolgreichen Variante verwenden könnten.8 Eine neue Di
mension nahm ihr Ringen im Widerstand gegen den hervorbrechenden 
deutschen Faschismus an. 

Die literaturgeschichtliche Forschung registriert ungefähr zwei Dut
zend selbständige Werke, und annähernd zwei und eine halbtausende Beit
räge aus der Feder ungarischer Autoren in der damaligen Presse Deutsch
lands. Die Reihe der Namen umfaßt mehrere Dutzend; selbst die bedeu
tendsten dieser Autoren verfallen langsam der Vergessenheit. Wer erinnert 
sich zum Beispiel an János Lékai, János Gyetvai, Aladár Komját oder aber 
an Lajos Barta? Bestimmt wissen nur noch wenige, daß Mária Leitner aus 
Várasd, die „rasende Reporterin", eine Ungarin gewesen ist (eine ihrer 
Schriften ist in den 30-er Jahren auch in der Népszava erschienen); eher be
kannt sind vielleicht die bedeutenden Impulse, die Tibor Déry und Andor 
Gábor durch ihre Deutschlandaufenthalte erhielten. László Radványi, Anna 
Seghers späterer Mann, der junge Famulus des „Sonntagskreises" („Vasár-
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napi Kör"), baute auf der Grundlage von Erinnerungen an Ungarn in Berlin 
— und später in ganz Deutschland — die Hochschulen der Arbeiterbildung 
auf; aus dem Unterrichtsmaterial (den sog. „Schönstein-Heften") unterrich
tete Attila József in Ungarn die Hörer seines illegalen Parteizirkels. József 
Lengyel brachte in Berlin seine Erinnerungen an 1919 zu Papier; Béla Ba
lázs setzte neben seinen Theaterstücken auch mit dem Roman Unmögliche 
Menschen (Lehetetlen emberek) seiner bewegten Jugendzeit und der intel
lektuellen Generation zu Beginn dieses Jahrhunderts ein Andenken. Er 
spielte auch eine nicht unbedeutende Rolle in der deutschen Filmindustrie. 
Wer weiß aber noch etwas von Durus, alias Alfred Kemény, der zehn Jahre 
lang der Film- und Kunstkritiker der Roten Fahne gewesen ist? An erster 
Stelle hätten wir jedoch György Lukács erwähnen müssen, der sich von der 
Position eines Theoretikers des revolutionären Messianismus gerade in sei
nen Berliner Jahren, in erster Linie aufgrund seiner Hegel-Studien, der Er
kenntnis der Widersprüchlichkeit der komplizierten Wirklichkeit näherte, 
und der später dann darauf seine philosophische, literaturgeschichtliche und 
kritische Tätigkeit begründete. Die ersten Erfolge seiner Neuorientierung 
zeigen sich in der Durchleuchtung der deutschen linken Literatur, bis er, 
nach der Machtübernahme der Faschisten — gemeinsam mit so vielen ande
ren Emigranten — aus Deutschland fliehen mußte. 

Das gleiche Schicksal ereilte eine große Anzahl ungarischer Künstler, 
die in ganz Deutschland tätig waren; einige zum Beispiel halfen eine Werk
statt der Raumgestaltung und Sehkultur, das Dessauer Bauhaus zu schaffen; 
es genügt vielleicht Namen wie Farkas Molnár, Alfréd Forbát, Marcell 
Breuer und László Moholyi-Nagy zu erwähnen. Die Weimarer Republik 
war zu dieser Zeit die Wiege der modernen künstlerischen Bewegungen; 
nicht zufällig zog sie so viele ungarische bildende Künstler an, so viele 
praktische und theoretische Fachleute von Film, Theater, Raumgestaltung 
und Sehkultur.9 

Auf dem Gebiet der Literatur war die Situation viel problematischer. 
Gegen die modernen künstlerischen Initiativen wirkte das kramphafte Be
streben, die Literatur im wesentlichen in den Dienst des Klassenkampfes zu 
stellen. Hier verschärfte sich besonders die Spannung im Ringen zwischen 
dem äußersten linken Flügel der Arbeiterbewegung und dem immer mehr 
an Boden gewinnenden Faschismus. In den letzten Jahren der Weimarer 
Republik sind wir Zeugen, wie die Aesthetik einer puritánén, „kunstfeindli
chen" Epoche in die äußerste Krise gelangt und sich dabei gleichzeitig die 
ersten Zeichen einer neuen Orientierung zeigen. Das ist zum Beispiel in der 
theoretischen Arbeit von György Lukács oder, sagen wir: in der Lyrik von 
Aladár Komját zu beobachten. In ein vorangeschrittenes Stadium gelangten 
diese Bestrebungen dann erst in der Mitte und zum Ende der dreißiger 
Jahre, auch damals unter außerordentlich ungünstigen Verhältnissen, unter 
dem Druck des Stalinismus. 
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Die Geschichte der Leistungen der ungarischen linken literarischen 
Emigration in der Weimarer Republik versuchte ein Team von ungarischen 
und deutschen Forschern in den letzten Jahren zu erschließen. Ihre umfang
reiche, 705 Seiten umfassende Arbeit wartet auch inmitten der neuesten his
torischen Veränderungen auf ihr Erscheinen bei einem Berliner Verlag.10 

Sollte jedoch jemand meinen, die oben erwähnte christlich-nationale 
Anschauung biete die wahre historische Methode der Annäherung, so müß
ten wir rundheraus sagen: es lohnt sich nicht diese Geschichte zu verewi
gen, ihr Schicksal kann eher das Vergessen sein. Hier handelte es sich um 
Ziele, die die Geschichte nach sechs Jahrzehnten zunichte gemacht, nullifi
ziert hat. Billigt man jedoch nicht die Tugend des Gedächtnisverlustes, son
dern sieht das Wesen der Dinge in einer objektiven — von ideologischen 
Vorurteilen freien — Darlegung der ganzen Vergangenheit, so wird es viel
leicht in der Zukunft einen ungarischen Forscher geben, der es für lohnens-
wert hält, das monographisch zu beleuchten, was in den zwanziger Jahren 
in Deutschland, in der Weimarer Republik geschehen ist, und was die un
garischen Schriftsteller und Künstler, die dort vorübergehend eine Heimat 
gefunden hatten, vollbracht haben. 

Anmerkungen 

1 Göndör, Ferenc: Vallomások könyve (Buch der Geständnisse). Wien, 1922. S. 234. 
2 Siehe eingehender: Hajdú, Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság (Die Ungarische 

Räterepublik). Bp., 1979. 
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KABDEBÓ LÓRÁNT (Budapest) 

Napnyugati őrjáratok 

Kezdjem egy anekdotával. Két, akkor ifjú magyar író, 1937-ben Ve
lencében, Firenzében, Ferrarában, Sienában, Vicenzában, Padovában és 
„Itália ki tudja még hány odvában" utazgatván, a sienai Piazza del Campón 
ültükben két sört kértek, és legnagyobb megdöbbenésükre két hatalmas, az 
Óriások Országából importált üveget hoztak. A Nibelung-beli óriásoknak 
való söradagot nem tudván mind meginni, amikor már torkig voltak a 
löttyel, valami komolyabbat is kértek. Egyikük ott, a habos sörüket szopo
gatva fejti ki életre szóló írói tervezetét. Még a fedőlapot is megtervezi: ih
letője az a sok-sok domborműves síremlék volt, melyeket útjuk során is 
templomok kövezetén láttak, téglalap alakú márvány vagy bronz, középen 
domborművesen kirajzolva a halott püspök vagy hadvezér alakja tündéri 
szépségben vagy halotti rondaságban, a szöveg a téglalap keretén fut körbe. 
Ha a címlap végül is nem ez lett, maguk a művek ebből a szellemből fejlőd
nek ki. 

Talán a leghívőbben keresztény eszázadi írónk a pogány mítosz legbo
nyolultabb hősét avatja szentté prózasorozata címkéjében, jelezve szándé
kát, hogy a legteljesebb emberi kulturális hagyományt kérdezi-faggatja-idé-
zi meg ahhoz a művészi produkcióhoz, amelyben a legmeztelénebbre vet
kőzve a legrafináltabban dekorálva jelenhet meg századunk embere: vergőd-
ve-dideregve-kétségbeesve-szeretve-gyűlölve; szenvedélyeit és szenvedéseit 
a legmagasabb hőfokon kifejezve és a legválogatottabb álarcokban elrejtve. 

Sok a felsőfok? A szereplő író sugallja. Siena kagyló alakú főterén, az 
óriási sörösüvegek mellett a Prae írója, túl első viharos írói fogadtatásán 
fantáziálta a Felleg]arás álmodójának a Szent Orpheus breviáriuma leendő 
sorozatát. 

Mindketten, Szentkuthy is, Sőtér is gyermekkoruk óta rengeteget ol
vastak. Amikorra külföldre juthattak, szinte mindent tudtak a tájakról, aho
vá eljuthattak. Amolyan jótanulók voltak mindketten. Az egyik fantáziáját, 
a másik álmait írja majd regénnyé. Sőt: Szentkuthy igazi írói hazája az a 
nehézszenvedélyű barokk Spanyolország lesz, melyet sohasem látott. 

Kérdés: kellett-e valóban bejárniuk külföldi tájakat, ismerkedni egye
temmel, kollégiummal, katedrálisokkal, emberekkel, hogy műveik olyanok 
legyenek, amilyenekként mi, utódok, könyveikben megismerjük. 

Meggyőződésem: anélkül a sienai találkozás nélkül, tegyem hozzá, 
anélkül az óriási üveg sör nélkül a Szent Orpheus breviáriuma sem lenne 
olyan, amilyen. Sőt: az Eszkoriál címet viselő részlet vagy talán az ironikus 
című Europa Minor egész japán világa sem idéződött volna imígyen fel. 
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Miért? Mondok ellenpéldát! 
Egy másik példás jótanulót, aki nemcsak önmagába óhajtotta gyűjteni 

a tudást, de magát a tájékozódás folyamatát tette közkinccsé, egyszemélyes 
folyóiratban mutatva fel tudati alakulása különböző fázisát. A legizgalma
sabb európai szellemi jelenségekről tett tawwbizonyságot. Míg mások értet
lenül fogadták, ő méltatta és közlésre ajánlotta a Prae részleteit. Annyira is
merte, mi történik, mondjuk, a francia irodalomban, hogy amikor pár napra 
Párizsba eljutott, a szállodaszobából alig távozott, inkább Proustot olvasott. 
Hazajövet máig talán a legjobb hazai elemzést írja meg a francia regényóri
ásról. Tehát volt is Párizsban, de valójában nem is volt ott. Aztán megis
métli ugyanezt Olaszországban: olvasni-dolgozni utazott San Remóba, mint
ha a bogárdi diófa alá. „Nincs az a vizsgára készülő egyetemi hallgató, aki 
olyan keveset törődött Párizzsal, mint én." És amikor regényt kezdett írni, 
el is felejtette mindazt, amit Európának erről a tájáról megtanult. Nem lé
legzett pórusaiban a táj, szellemi izgalmai is jobbára iskolapenzumok ma
radtak a Tanú zseniális tanulmányaiban. 

Ugyanakkor, ugyanez a Németh László, amikor Romániában szocioló
gus barátokkal útra kelt, nemcsak fontos könyvnyi terjedelmű tanulmánnyal 
(Magyarok Romániában) tért haza, de olyan közép- és kelet-európai prog
rammal, amely életreszólóan meghatározta az író egész alkotói gondolkozá
sát is. Mert itt úgy figyelt, mint Szentkuthy Sienában. 

Egy író életében a másság megismerése, a viszonyítás tudatosítása az 
igazi út önmaga felé is. Két háború közötti irodalmi életünkben, megfigye
lésem szerint, lényegileg befolyásoló a peregrináció: amikor a külföldi élet
forma, táj a gondolkozás pórusaiba szívódhatott. Mielőtt a Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszus témává emelte volna irodalmi életünk ezen as
pektusát, a magam részéről többször szembekerültem a kérdéssel. Éppen 
írók összevetésekor. Mondjam ki nyersen: egyfajta külföldi tartózkodás^ a 
weimari köztársaságban, Franciaországban, Angliában vagy az Egyesült Ál
lamokban, sőt Dél-Amerikában olyan védettséget jelentett a két háború kö
zött, amit olyan írók, akiknek ez nem adatott meg, nélkülöztek. 

* 

Az első nagy háború határvonalat jelenthetett a peregrinációk történe
tében. Addig: természetes nyitottság volt Európa. Ady Váradról és Pestről, 
Rilke Prágából — bármikor, bármerre utazhatott. Kodály és Bartók kalan
dos útjai a zenei szellem legnagyobb hódításait segítik. Mint ahogy koráb
ban is utazott Liszt Ferenc vagy Széchenyi, mert akartak, vagy nem utazott 
Erkel vagy Deák Ferenc, mert nem akartak. Ady utazott, Babits legfeljebb 
éves szabadságát alakította úgy, hogy rövid látogatást tegyen Itáliában. 
Pénz kérdése? Kassák pénz és nyelvtudás nélkül teszi meg a maga nagy uta
zását: térben nemzetek között, szellemben az évszázad elején nagyígéretű 
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szocializmus messianisztikus sugalmú átérzéséig. Az erdélyi Áprily Lajos 
(akkor még Jékely Lajos ösztöndíjas tanárként) ugyanakkor ijedten hátrál 
haza — meg sem áll szűkebb pátriájáig, Erdélyig — Ady szállodaszobája 
elől, ahová nem mert bekopogtatni. Eddig csak alkat kérdése volt az utazás: 
az úton lét, a mást megtapasztalni akarás. 

A két világháború között is lehetett még utazni, csakhogy közben nagy 
sokkon estek át az emberek. Az írók is. Például a Nyugat küldöttei. Kuncz 
Aladár és Németh Andor: akik a legújabb irodalmi eseményeket megismer
ni indultak a szellem akkori fővárosába. Hogy azután A Fekete kolostor ta
pasztalataival érkezzenek haza. A Fekete kolostor vagy Markovics Rodion 
Szibériai garnizon]^ ezért lehettek széleskörűen sikeres könyvek. Jelzik: 
megváltozott a népek közötti kapcsolat. A határ átlépése ettől kezdve ese
mény lett. A védettség megszűnése, egyfajta kiszolgáltatottság kezdete. 
Lásd Szabó Lőrinc részletes levelét Újtátrafüredre hazaérkezéséről 1926 de
cemberében az ottmaradt Babits-házaspárnak, vagy félelmet sugárzó erdélyi 
riportját 1927-ből, amikor a segesvári mezőt gyalog meglátogatja. Az uta
zás kalanddá válik, az úton lévő író (még ha vagy méginkább ha volt hazá
jában keres fel tájakat) kalandorrá minősül át. 

Az utazás eddig: természetes kiegészülés. Ettől fogva: az idegenség, a 
különbözés tudatosítása. Két regény címe, amely a húszas évek peregriná
ciójára utal, jellemezheti ezt a változást: Hunok Párizsban és Idegen embe
rek. Még a befogadott is egy pillanatban „piszkos idegen" lesz. És hogy 
így van, ugyanezt fiatalabb társuk is tanúsítja a Tegnap című regényében. 
Imígyen a befogadottak: Illyés, Márai, Grandpierre. Hogyan élhettek a pár 
napra-hétre turistaként érkezők? Németh pénze fogytán szállodai szobájába 
zárkózott, Szabó Lőrinc a Pantheon romantikus freskója alatt arról ábrándo
zik: bárha a hun király bevette volna Párizst. 

* 

A kintlét mégsem elvadító: éppenhogy mértékteremtő. A másság tuda
tosítása a tolerancia sugalmazója lett irodalmunkban. Félreértés ne essék: a 
külföldet járt-megélt írók nem idegenedtek el sem a hazai világtól, sem a 
problematikától. Csakhogy képessé váltak egyetemes szempontok szerint 
vizsgálni a hazai egyedi és társadalmi létet. Illyés majd élete végén nem 
magyar nacionalistaként, de párizsi szürrealistaként emelhetett szót az erdé
lyi magyar emberek jogfosztottsága ellen; Márai a Napnyugati őrjárat ta
pasztalatai után szülővárosába visszarepülve fogalmazhatja meg írói-emberi 
magatartás-példáját, a Kassai őrjáratot, Kolozsvári Grandpierre a Tegnap 
erdélyi és franciaországi összehasonlító tapasztalatai után éppen a sajátosan 
magyar epikai formáció vizsgálatába mélyed és találja meg Babits Halálfiai 
című regényének magyar jellegében az itthon addig fel nem fedezett, meg 
nem értett formaalkotó értéket. 
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A nagy háború utáni váltás pillanatát egy remekmű rögzíti: Kassák A 
ló meghal a madarak kirepülnek című odüsszeuszi műve. A korábbi pereg
rináció kiteljesítő, célrataláló, a „vigyázó szemeket" vezérlő utazása a meg
írás pillanatában (1922) vált át visszautaló, hazavezérlő önkritikus kaland
dá. A megírás idején emigrációba vetett író megidézi és egyben groteszkké 
lehetetleníti a korábbi életformát. A messianisztikus célkereső-találó út he
lyett az utak, a sokféleség, a viszonyítás tanulságát teszi formaalakító ténye
zővé. Akarva-akaratlan megelőlegezve az Egy ember élete, a Hunok Párizs
ban és a Tegnap tanulságait. 

A két háború közötti, átléphető határok szabdalta Európa így egyszerre 
tudatosította a különbözést, a félelemmel dúsított kalandot, de vissza is utalt 
a szellemi tolerancia magaslataira éppúgy, mint a saját létezés személyes és 
nép-nemzeti mélységei felé. Ugyanakkor óvott és védett az elfogultságtól, a 
másság agresszív kiteljesítésétől. A napnyugatot megjárt írók mindig is ha
tározottan elkülönültek a faji és osztály alapon erőszakoskodó megkülön
böztető ideológiáktól. Soroljam? Kuncz Aladár, Márai, Kassák, Szentkuthy, 
de folytathatom a sort az Amerikát járt Tamási Áronnal, a Dél-Amerikában 
megérett Reményik Zsigmonddal, hogy végül eljussak az idegenben létet 
oly kifinomult diplomáciai érzékkel fegyverré alakító Illyés Gyuláig. Hogy 
a két háború közötti legfontosabb típusokat emeljem ki: Kassák formává, 
Szentkuthy szellemmé, Szerb Antal borzongássá, Márai példává, Illyés po
litikummá alakította a peregrináció kínálta életmódbeli tapasztalatot. 

Aztán Párizs elesett — Illyés megjelenteti A Francia Irodalom Kin
csesházai; a németek önmaguk szellemiségét csonkítják — Keresztury 
összegyűjti a teljes német irodalmat összefogó antológiát; angol bombave
résben Vas István az angol metafizikus költőket fordítja; a romok között pe
dig Cs. Szabó László buzdítására a költők Itáliáról szóló verseket írnak és 
fordítanak, így készül el a Márvány és babér című antológia. 

A per egrináció újabb fajtája kezdődik ezzel. A második világháború
tól. A bezártság ellenében a szellem utazása. Vas István versének címével: 
A fordító köszönete. De ez már újabb történet: a védekezés és a mérekezés 
kétségbeesett mozdulata. 



KERÉNYI FERENC (Budapest) 

Magyarok a régi Európa színházaiban 

„A színház szorosabban értelmezve a nemzet kicsinyben" — írta A 
francia színészetről szóló útibeszámolójában Párizsban, 1843 utolsó napjai
ban Egressy Gábor. S mintha ezt a gondolatot fejtegetné tovább ugyanitt, 
14 hónappal később a Nyugat-Európát bejárt író, Erdélyi János: „Tetszik 
nekem az a tanulság is, melyet polgári és egyéb intézeteken kívül a művé
szetből meríthetni egy nemzet arcának ismeretére. Bizonyos visszfény ez, 
mint a napé, midőn maga nem látszik a felhőkön; s meggyőződésemmé 
vált, hogy a nemzet sohasem látható másképp, mint szellemének sugarai
ban." 

A 18. század második és a 19. század első felében a régi Európa szín
házaiban megfordult, ott erős élményeket szerzett utazó honfitársaink be
nyomásait, tapasztalatait vagy akár útjaik tényét felsorakoztatni messze 
meghaladná terjedelmünket. Mostani célunk nem több, mint egy kutatási je
lentés felvázolása egy voltaképpen befejezhetetlen vizsgálódásról, amelynek 
forrásanyaga közül még sok rejtőzik közgyűjtemények és magánarchívumok 
mélyén, útijegyzetek, naplók, levelek formájában. 

Az 1760-as évek elején a magyar politika- és művelődéstörténetben 
egyaránt fontos szerepet játszó erdélyi gr. Teleki családnak három tagja tar
tózkodott egyidőben Nyugat-Európában, tanulmányokat folytatva, majd 
utazgatva: Teleki Sámuel, a későbbi erdélyi kancellár, és két unokaöccse, a 
megkülönböztetésül „koronaőr"-ként emlegetett Teleki József, valamint Te
leki Ádám. Közülük ketten készítettek útifeljegyzéseket, így tudjuk, hogy 
Sámuel 1762-ben kereste fel Hágában a „franczia comoediát", „az holott is 
igen szép operát játszódtanak". Egyébként az arisztokrácia szűk körű életét 
élte, magántársaságokban, kártyázva. Teleki József már diákként rendezett 
Bázelben, szállásán műkedvelő játékokat német és francia nyelven, nézői él
ményei pedig Bázel, Mannheim, Frankfurt, Amszterdam, Rotterdam, Ley-
den, Brüsszel és Párizs színházaira terjedtek ki. Teleki Ádám nem vitt nap
lót, de hollandiai körükben a színházlátogatás bevett szokásnak számított, s 
ebben diáktársaikkal, Bodoki Józseffel és Kovásznai Sándorral, a kolozsvári 
és a marosvásárhelyi kollégium majdani professzorával osztoztak. E kör 
európai élményeit jövőbeli tevékenységükkel egybevetve azt tapasztaljuk, 
hogy Teleki Sámuel és József esetében a színházlátogatás csak személyisé
gük általában vett gazdagodásában érhető tetten. Teleki József Bázelben an
nak a német társulatnak az előadásában láthatta Lessing tragédiáját, a Miss 
Sara Sampsont, amely azt 1755-ben először vitte színre. Nem is volt meg
lepő számomra, mikor évekkel ezelőtt a Jordáky-hagyatékban a dráma egy 
töredékes, ám francia nyelvű példányát láthattam, ahová az alkalmasint va-
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lamelyik főrangú erdélyi család levéltárából jutott. A polgári dráma másik 
reprezentatív alkotása, az angol George Lillo darabja (The London 
Merchant, 1731-ből) szintén Teleki József bázeli élménye volt, de Európa-
szerte játszották. Magyar nyelvű bemutatója Kolozsvárott volt 1794 elején, 
a fordító: Bodoki József. Teleki Ádámra a francia tragédie classique gyako
rolta a legnagyobb hatást; részben unokatestvére, József Párizsból írt leve
leinek hatására: 1773-ban kiadott C/d-átültetésétől számítjuk a drámafordí
tói mozgalom kezdetét. Kovásznai Sándor az antikvitás irodalmát tanította 
Erdélyben: 1782-ben jelentette meg Kolozsvárott drámakötetét, amely egy 
Plautus- és egy Terentius-fordítást tartalmazott. Kiragadott példánk jól 
szemlélteti, hogy bár a főrangú diákból lett utazók és értelmiségi társaik a 
klasszicista dráma és a polgári játékszín legjobb darabjait is azon frissiben 
látják (említhetjük, hogy Teleki József Diderot Pere de famille-jénok máso
dik előadásán vesz részt Párizsban) — hivatásos, magyar nyelvű színjátszás 
híján ezek a tapasztalatok egyelőre csak drámafordítói ambíciókban, peda
gógiai vagy műkedvelői gyakorlatban folytatódhattak. Amikor pedig a meg
induló színészet játékdarab-ínséggel küszködött, az említett két színjátéktí
pus már szükségszerűen alulmaradt a színpadi érzelmesség mindent elárasz
tó hullámával szemben. Ugyanide tartozik, hogy a 18. századi európai kul
turális perifériáról érkezők a szellemi platón természetesen kialakult, tagolt, 
a közönség minden rétegét kiszolgálni képes polgári színházi struktúrával 
találkoztak (az udvari színháztól a népszórakoztató látványosságokig), s en
nek kínálatával maradéktalanul éltek is. Teleki József amszterdami és pári
zsi kötéltáncosokat; félig francia, félig olasz commedia dell'artét, valamint 
marionettet is látott a francia fővárosban. Gr. Széchényi Ferenc valamivel 
később, 1787-ben pedig Londonról szólva jegyzi fel útinaplójába: „. . .az 
Astley-színház amphiteatrum módjára épült. Láttunk lovaglást, ugrálást, 
táncot, éneket, pantomimeket". Vonatkozó tapasztalataik azonban, hazai vi
szonyítási alap nélkül, a tetemes fáziskésés okán, csak egyéni élmények ma
radtak. Annál is inkább, mert ez a kör, a főrangú utazóké és színházlátoga
tóké nem törekedett úti írásai publikálására. 

Az utazó-tanuló peregrinusok kaleidoszkóp-benyomásaival szemben a 
hosszú tartózkodás lehetőségével és a teljesebb megismerés esélyével ren
delkeztek a bécsi magyar nemesi testőrség tagjai, akik a 18. század császár
városában ráadásul három színházi kultúra együttélését és stílusváltásait él
hették meg a nézőtéren: a Metastasio és Salieri nevével fémjelezhető ola
szosságot, a francia színházi divatot, majd a bécsi rögtönző népszínjátékot 
megregulázó, a német nyelvterület nemzeti színházi központjára is igényt 
támasztó, felvilágosodott állampolgárokat nevelő új színházeszmény formá
lódását. Bessenyei György e testület tagjaként jutott el 1769-ben Itáliába 
Mária Terézia leányának, a leendő pármai hercegnének kíséretében, s a bi
hari remete még 1803-ban is őrzi emlékét br. Orczy Lászlóhoz írott levelé
ben, „midőn Olasz Országnak nyájas egein utazván Excellentiádat a' Maj-
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landi nagy Theatrumban gyönyörűségei közt láttam, kezét tsattogtatva mú
latni." Hét évvel vagyunk a milánói Scala megnyitása előtt . . . Bécsi szín
házi (s nem csupán olvasmány-) élményei drámáin is lemérhetők; az pedig, 
hogy 1772-es, Delfén című hosszabb költeményében híven adja a fiatal tán
cosnő eszterházai fellépése alkalmával egy Noverre-koreográfia leírását, 
végképp nem képzelhető el rendszeres, minden színjátéktípusra kiterjedő 
színházlátogatás nélkül. 

A színházi eseményekhez is kapcsolható peregrináció első szakaszát 
kétségkívül 1792 zárja; az az esztendő, amikor rendszeresedik Pest-Budán 
az első magyar színtársulat tevékenysége, megindul a magyar hivatásos ját
szás Erdélyben, ám a Franciaország elleni háborúval (amely majd megsza
kításokkal, de voltaképpen 1815-ig tart) egyúttal korlátok is emelkednek a 
külhoni ismeretszerzés és utazás kárára. Hogy a hivatásos színészet megin
dulása valóban szemléletváltást eredményez, azt ismét egyetlen, kiragadott 
példán szemléltetjük. Kazinczy Ferenc első bécsi útján (1786-ban) nézi meg 
az akkor Hof- und Nationaltheater státusában levő udvari színházban a 
Hamletet, amelynek provinciális német előadásait addig tudatosan elkerülte, 
nehogy a lélek színpadán élő remekmű kedvezőtlenül szembesüljön a játék
színi konvenciórendszer valóságával. Csalódása, amely a színészi munka 
láttán így is elkerülhetetlen, már előrevetíti a Hamletet néhány év múlva le
fordító Kazinczy 1790-es kudarcát az első magyar színtársulat műsorpoliti
kájában, s minthogy független anyagi viszonyok nem tehetik őt mecénássá, 
viszonya a színészettel mindvégig elméleti marad. 1803-tól kezdve Bécsben 
is csupán klasszicista drámaeszményének igazolását keresi látogatásai alkal
mával a színpadon. Gr. Bethlen Elek 1796-ban, amikor Németországot ke
resi fel, egy négy éve működő színtársulat előadásainak tapasztalataival és a 
fordító mozgalom szervezésében való jártassággal tudja értékelni Iffland 
alakítását Weimarban, amikor az saját, A végrendelet című darabjában a fő
szerepet „képzelhetetlen jol játszotta; de a Hertzegné maga is 's Herder is 
bizonyossá tettek arról, hogy miolta itt jáczik, minden estve különböző Rol
let viszen, 's mindeniket egyforma mesterséggel". Bethlentől kaptuk (egy 
1793 márciusi magánlevélben Aranka Györgynek) a kolozsvári magyar 
színtársulat hasonlóan sommás, találó jellemzését, s ugyanott fordítani ter
vezte Iffland két színpadi művét is. 

Bár a háborúk szüneteiben sem a főrangúak, sem az értelmiségiek uta
zásai nem szakadtak meg, a tartóssá vált fegyveres konfliktus sajátos kultú
raközvetítővé tette a hadsereget, amely ezt a szerepét a szentszövetségi 
Európában is megőrizte. Kisfaludy Sándor előbb testőrként ismerkedett 
meg Bécs színházi életével és kezdett (táncosnő-szerelme hatására) a 
színpadi tánc elméletével is foglalkozni, 1796-ban katonaként jutott el 
Klagenfurt, Roveredo, Mantova, Cremona színházaiba, a milánói Scalába, 
hogy végül (már mint hadifogoly) nézője legyen a francia forradalom 
divatba hozta nagy tömegjátékok egyikének, illetve a nizzai játékszín 
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előadásának. A hadsereg kötelékébe tartozók színházlátogatásainak 
egyébként is érdekes közönségszociológiai aspektusai vannak. Ritka 
alkalmakkor a legénységi állomány is átélhette a mindenkori „első 
közönség" helyzetét, azt a hangulatot, amelyet ma csak gyermekelőadáson 
tapasztalhatunk. Ez történt Simonyi József huszárjaival 1815/16 telén a 
bécsi Kärtnerthor-Theaterben, amikor az óbester kibérelte a II. emeletet a 
számukra, hogy egy magyar tárgyú balettet megnézzenek. Nemcsak a 
színház törzsközönsége számára maradt emlékezetes ez az este, amikor is a 
huszárok nagy csöndben figyeltek, és csak a magyar verbunkos táncbetétet 
köszöntötték vivátozással és sarkantyúpengetéssel, de „az egész 
kaszárnyába lévő katonaság, vagy két hétig mindenkor, és mindenütt 
egyedül errűl beszélgetve töltötte idejét. . .". A sikerre való tekintettel 
Simonyi ezt másik két divízióval is megismételte, a katonák kérésére. 

A tisztikar rendszeres színházlátogatónak számított, s minthogy 1815 
után sem csak a fejlett kultúrájú Észak-Itáliában állomásoztak csapatok, e 
rétegből származtak az első érdemi híradások a német színészettel hozzánk 
hasonlóan együttélő, az anyanyelv jogaiért harcoló tartományokból. A pesti 
nyelvművelő társaság hajdani tagjai, a Przemyslben szolgált Csehy József 
lovaskapitány 1803-ban Kazinczyt tudósította arról, hogy Varsóban Bo-
guslawski színtársulata feloszlott, ám a Habsburg-birodalomhoz tartozó 
Lembergben „az a' böcsület adatik még meg az Országbélieknek, hogy a' 
Német mellé lengyelül is ki nyomtattatják a' játék darabok' czímjeit". A 
nyugállományba vonult tisztek színházlátogatási szokásaikat itthon is meg
őrizték, rendszeres nézők és szervezett pártolók maradtak. Kiss Károly had
nagy, a Magyar Tudós Társaság leendő hadtudományi tagja 1825-ben Galí
ciából hazatérve, szinte azonnal a pesti Német Színház páholyába sietett. 
Amikor pedig, már kapitányként, 1837 tavaszán végre sikerült nyugdíjaz
tatnia magát, május 10-én elbúcsúzott a lembergi színháztól is (ahol, kalen
dárium-bejegyzései szerint, csak 1837. január 17. és május 7. között 22 
előadást látott), május 22-én ért Pestre, 23-án már a Német Színházban ta
láljuk, június 8-án részvényt vásárolt a Pesti Magyar Színház javára, 
augusztus 22-én pedig ő is ott szorongott a várvavárt nemzeti játékszín 
megnyitását. A tisztikarban vonatkozó hagyományok is kialakultak. Bár e 
téren további kutatások szükségesek, tudjuk, hogy folyt műkedvelés, 
Kisfaludy Károly emlékét hajdani ezrede éppúgy megőrizte, mint ahogyan a 
Milánóban állomásozó 5. lovasezred, amelynek Széchenyi István egykor 
kapitánya volt, 1836-ban 250 pengőforintot küldött a gróf kezéhez, a 
Nemzeti Színház javára. 

A hadseregben szolgált arisztokrata tisztek a főrangúak nemzetközi pá
holyéletét élték a külföld színházaiban. Ám közülük kerültek ki, gr. Széche
nyi István, br. Berzeviczy Vince és gr. Csáky Tivadar személyében az 
1830-as évek leghatékonyabb színházszervezői. A „legnagyobb magyar" 
először 1827-ben, a miskolci színház páholybérleti felhívására válaszolva 
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szembesült a vándorszínészet, a regionális pártolás, a „divergentiale sys-
tema" gondjaival, hogy azután ezt próbálja megoldani a Nemzeti Színház 
ügyében is. A külföldi élményeket szerzett, mi több: működő, szakosodott 
színházi intézménykultúrát tapasztalt arisztokraták kétségkívül bizonyos rá
látással szemlélték a színügy hazai helyzetét, s figyelemmel voltak olyan 
színjátékelemekre is, amelyek eleddig alárendeltek voltak az anyanyelv 
meghatározó szerepe, vagy egyszerűen anyagi okok miatt. Br. Berzeviczy 
Vince, aki álnéven maga is színészkedett Németországban, 1829 és 1833 
között a kassai társulat intendánsaként elsősorban a társalgási stílust igyeke
zett megtanítani színészeinek. Ez egybeesett a nyelvművelés és erkölcsne
mesítés általános programjával, ezért őt 1832-ben a Magyar Tudós Társa
ság tiszteleti tagjává is választotta. Gr. Csáky Tivadar, aki követte őt a mű
vészeti vezetésben, 1830/3l-ben Kassán adta ki és írta az első magyar szín
házi szaklapot, a Nemzeti Játékszíni Tudósítás 16 számát. Benne főként a 
szcenika fejletlenségét kifogásolta. Ez már konfliktusok forrása volt: liberá
lis írók (jelesül Bajza és Kölcsey) mellékesnek ítélték szempontjait, mint 
ahogyan közismert Széchenyi vitája is tőkekoncentrációra alapítandó nem
zeti színházi elképzelése ügyében a közadakozásból építkező, a nemesi pár
tolást vezető Pest vármegyével szemben. 

Az 1820-as évek második felétől a peregrináció nemcsak mennyiségé
ben nőtt meg, de súlypontja is áttevődött az értelmiségi utazásokra. Nagy 
gonddal tervezett utazásaiknak a színházlátogatások szerves programját al
kották. Megnőtt mindenekelőtt a szemhatár. Bécs hovatovább csak első ál
lomásnak számított, a vágyott színházi Mekka immár Párizs, de utazóink 
bejárták egész Európát Stockholmtól Máltáig, Manchestertől Moszkváig, 
sőt Bölöni Farkas Sándor (1831) és Haraszthy Ágoston (1840) az észak
amerikai színjátszásról is szolgált adatokkal. Jelentős részük osztotta a libe
ralizmus színházfelfogását, amely a templom—iskola—színház intézmény
hármasságában jelölte meg a nemzetnevelő institutumokat. (Ahogyan Sze
mere Bertalan írta Párizsban, 1837-ben: „Erős hitem is, hogy a színház úgy 
státusintézet, mint az iskola".) Innen van, hogy az utazók a színházat a tár
sadalmi nyilvánosság, a szakosodott munkamegosztás teljes spektrumában 
szemlélték, felfigyelve a színházlátogatási szokások szembeszökő különbsé
gei mögötti törvényszerűségekre, ami minőségi előrelépés a kifejlett játék
színi sturktúra korábbi, rácsodálkozó észleléséhez képest; másrészt a ma
gyar Nemzeti Színház megnyitását előző és követő két évtized érthetően ér
zékenyebbé tette őket útonjáró elődeiknél az európai kulturális periféria ro
konproblémái iránt. Tessedik Ferenc és Haraszthy Ágoston megadják a fel
keresett dél-francia, illetve amerikai városok lélekszámát, a színházak szá
mát és befogadóképességét mint fontos viszonyszámokat; csaknem minden 
utazó közli tényszerűen is az európai nagyvárosok (Bécs, Párizs, London) 
teljes színházi struktúráját. Már Kisfaludy Sándor is úgy értékelte 1796-ban 
a nizzai színház nézőterén kirobbant vitát az előadás jelmezeiről, hogy „az 
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ilyen letzkék adásában való szabadságnak helye lehetne valamennyi theát-
romban. . .". 1837-ben Szemere Bertalan erősíti meg, hogy a francia kö
zönség „egészen tartaléktalanul, de az illedelem korlátait még sem feledve 
viseli magát", s ehhez saját véleményét is hozzáfűzi: „. . .óhajtom, a szín
ház legyen fesztelen társalkodás helye, s a német közönséget ne kövessük, 
mely kőbálványkint mered...". A párizsi olasz operában páholyt tartani már 
nemcsak arisztokrata kiváltság, hanem a francia nagypolgárnak is társadal
mi kötelezettsége, tudjuk meg Tóth Lőrinctől. Szemerét 1836-ban kelleme
sen lepi meg Prágában „az öltözetbéli polgári egyszerűség", Gorove Istvánt 
azonban 1843 őszén kellemetlenül érinti a 300 000 lakosú nagy angol ipar
város, Manchester színházának igénytelensége. Br. Podmaniczky Frigyes 
1845-ben Koppenhágában feljegyzi, hogy a nagy szobrász, Thorwaldsen az 
előző évben színházi páholyban halt meg; Stockholmban mutogatják azt a 
szobát, ahol III. Gusztávot ápolták az ellene elkövetett merénylet után — 
ezekben az országokban a színház évszázadok óta a társadalmi, sőt a min
dennapi élet bevett színtere, mint ahogyan az angol közönség már a kifejlett 
Shakespeare-kultusz jegyeivel látogatja a Drury Lane színházat. A krónikás 
ezúttal Tóth Lőrinc, az első rangos hazai Hamlet-tanulmány drámaíró-szer
zője: egész közönség áhítatosan figyelmez; a műveltebb rész könyv 
nélkül tudja s illy alkalommal ismétli a nagy költőt, sokak előtt nyitva fek
szik a könyv s felvonások közt tanultatik". Égy polgári színházkultúra nem
zeti változatai — megannyi tapasztalat az immár nyomtatásban is megjelenő 
útirajzok hazai olvasói számára. S hogy mindez tudatosan, átgondoltan tör
tént, bizonyítja a hasonlóság felismerése, esetünkben Szemere Bertalan ré
széről, a skóciai Glasgow színházában: „. . .a színészek nagy tapintattal 
bírnak; a közönségnek gyöngéje lévén a hazafiság, ennél fogva vonják ma
gokhoz, mint nálunk s velünk is cselekszenek színészeink". 

Ami most már a színészet társadalmi helyzetét illeti, Tóth Lőrinc az 
angol és a francia színészet múltjára is vetett tekintetet; Londonban a csa
vargóból lett művész-státust említette, Párizsban (a Theatre Frangais kap
csán) az a pártolás ragadta meg, hogy „a pártszenvedélyek viharainak ki 
nem tett menhely"-nek XIV. Lajostól a forradalmon át Napóleonig töretlen 
volt állami támogatása. Haraszthy Ágoston, aki 1848 előtt ki is települt 
Amerikába, ott már 1840-es utazása során vegytisztán láthatta a polgári 
munkamegosztást, egységes nemzetállam híján egyúttal mentesen az európai 
illúzióktól: „Például a színházba a gazdag betérhet, mert megfizetheti a be
meneti dijt; a szegény pedig nem, mert nincs pénze; (. . .) de a színház in
gyen játszani (. . .) nem tartozik". 

Utazóink egyformán tanúi voltak a felvilágosodáskor nagy színész-, 
énekes- és táncos személyiségei diadalainak, majd a romantika sztárkultu
szának. Br. Podmaniczky Frigyes 1845-ben Jenny Lind, a „svéd csalo
gány" koppenhágai vendégjátékán a modern művészeti tömegpszichózis 
minden jelével találkozott. A szopránénekesnő fellépéseire (Donizetti Az ez-



800 

red lánya című vígoperájában) már délben gyülekezett a nézősereg, nagy 
aratást tartottak a jegyüzérek; a díva másnap jótékony koncertet adott egy 
lovardában 5 000 ember előtt, ide a sorbanállás a jegyekért már éjfél után 
elkezdődött. Amikor pedig Lind elhagyta a várost, ágyúdörgés és többezres 
éljenző tömeg búcsúztatta a kikötőben. 

Ami a leginkább, közvetlenül érdekelteket, a magyar színészek első 
nemzedékét illeti, ők az utazók sorából csaknem teljesen hiányoztak. Mert 
hiába látta Sándor István Sarah Siddonst Júliaként (1785), Jósika Miklós 
Talmát (1815); hiába hallotta ő és Kászonyi Dániel Maria Malibrant énekel
ni (?; 1831), ifj. Bene Ferenc gyönyörködhetett Mile Mars játékában 
(1826), csodálhatta Toldy Ferenc Charles és Fanny Kemble alakításait 
(1830), egyetérthetett Rachel nagyszerűségében Tóth Lőrinc és Erdélyi Já
nos, ünnepelhették a romantikus átlényegülő zsenit William Macreadyben 
Tóth Lőrinc, Gorove István és Erdélyi János (1843—44) — ha a magyar 
színészek viszont ösztönös tehetségüket csak a német vándorszínészet pro-
vinciálisabb változatából nyert tapasztalattal művelhették, s a nagyobb váro
sokban megfordult vendégművészektől tanultakkal gyarapíthatták. Erdélyi 
színészek csak az új kolozsvári színház díszleteiért utazhattak 1820 telén 
Bécsbe, s párját ritkította Pály Elek tenoristának és feleségének esete, akik 
1823/24-ben kilenc hónapot tölthettek a Kärtnerthor-Theaterben. Déryné 
csak császárnézni ruccant fel Bécsbe, és Kolozsvárott az 1820-as években 
értetlenül nézte, hallgatta egy főúri koncerten a nyugat-európai utazásából 
frissen hazatért gr. Bethlen Domokostól a hamisítatlan opera buffa-stílusban 
előadott Figaró-belépőt. Naplójában még hozzátette: „Én soha olasz operát 
nem láttam, sem olasz énekeseket nem hallottam. . .". A romantika ízlés-
forradalma és a Nemzeti Színház megnyitása azonban sürgetően vetette fel a 
kérdést, kivált, hogy 1865-ig nem valósult meg a színészképzés intézmé
nyesítése; ösztöndíjjal felérő főrangú támogatást pedig csak a nyelvi közeg
től függetleníthető talentumok kaphattak, mint a Párizsban iskolázott Sáry 
Fanni táncosnő vagy a szopránénekesnő Hollósy Kornélia. Az első magyar 
színházművész, aki nemzetközi sikerek után szerződött haza, Schodelné 
Klein Rozália szopránénekesnő azonnal összeütközésbe is került az új szín
házban az ún. operaháború csatáiban a régi vándorszínészi gyakorlattal — s 
nemcsak az 1884-ig operát is játszó Nemzeti Színház műsorarányai kérdésé
ben. Hanem legalább annyira abszolút profisága miatt: amikor előadás után 
is próbát tartatott a kórussal, Itáliából hozatott operákat, átvette a Scala ren
dezéseit, maga készített énekelhető librettó-fordítást, s persze kifizettette 
magának az európai kulturális platón bárhol elfogadott gázsit. Más utat járt 
be Egressy Gábor, a magyar romantika legtudatosabb színésze, aki fizikai 
adottságain felülemelkedő művésszé válásához 1837-ben és 1838-ban is el
zarándokolt Bécsbe, hogy ott a Burgtheater rendezési, szcenikai és színészi 
mindennapjait tanulmányozza. Szemhatára tovább tágult, amikor 1843/44-
ben Németországon át Párizsba is eljutott, ahol a Theatre Francais-ben már 
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a historikus és a nemzeti játékstílus kérdései foglalkoztatták, Rachel játékát 
nézve. És amíg 1837 és 1840 között szükségszerű volt, hogy Schodelné és 
Egressy élesen szembenálljon az opera és a dráma viszonyának kérdésében, 
addig éppoly logikus, hogy Egressy párizsi útjához a költségek egy részét 
az újabb európai sikerek után véglegesen hazaszerződő Schodelné kölcsö
nözze. 

A színházi peregrináció természetesen nem emelhette a magyar színját
szást azonnal európai magaslatokra. De tapasztalatainak közreadásával in
formációkat adhatott, éleszthette, utóbb állandósíthatta az igényt az „Extra 
Hungáriám. . ." feudális gőgjével szemben, a távlatosabb értékrendi meg
mérettetésekre. 1848/49-ben ez a szakasz lezárult, helyére (ideértve idézett 
útirajzíróink egy részét is) az emigráció kényszerűsége lépett. De ez már a 
magyar művelődés történetének egy másik fejezete. 



KISSNÉ NÓVÁK ÉVA (Szeged) 

Érték és valóság 
Kibédi Varga Sándor értékelmélete 

A XIX. század második felétől kezdődő időszakot az európai gondol
kodás történetében válságperiódusként tartjuk számon. A filozófia kétségte
lenül a megrendült emberi tudat útkeresési kísérleteiből épül fel. E válság 
alapját jelentő gazdasági-társadalmi változások mellett — melyek leghitele
sebb képét talán a XX. század nagy családregényei festik — jelentős szere
pet játszik e folyamatban a filozófia sajátos önfejlődése. A racionalizmus 
szinte mindent elsöprő diadala, a természettudományok látványos fejlődése 
úgyszólván zárójelbe tette a keresztény gondolkodást. Kirkegaard paradox 
kereszténység-felfogása az első látványos lépés az ember új értékteremtési 
kísérlete felé, amelyben kommunikálhatatlan módon alkot szintézist a 
transzcendencia és a szubjektum. Néhány évtizeddel később Nietzsche híres 
Zarathustrájában igyekszik rádöbbenteni kortársait a megváltoztathatatlan 
tényre, hogy „isten halott". Ebből a kétségbeejtő és egyben alantas helyzet
ből csak az újfajta ember, az ún. Übermensch képes kiemelkedni, aki ön
maga számára értékeket tud konstituálni. A feladatot különböző 
gondolkodók eltérő módon fogalmazzák, másként élik meg, de alapvetően a 
századfordulótól kezdve úgyszólván az egész európai kultúra — tudomány, 
művészetek és természetesen a tárgyát tekintve erre predesztinált filozófia is 
— az útkeresés lázában él. A filozófiai paradigmaváltás eredménye egy sor 
olyan elmélet, amelyeknek talán egyetlen közös vonása, hogy mindegyik a 
szubjektumból kiindulva keresi az objektív fogódzókat, a biztos tudást, a 
stabil értékeket az idegen és ellenséges világban való eligazodáshoz. Hogy 
ez melyik irányzatnak sikerül jobban, nem e dolgozat feladata eldönteni. Mi 
arra vállalkozunk, hogy a magyar filozófiai gondolkodás egy elfelejtett 
egyéniségének értékfilozófiai felfogását vázoljuk. Kibédi Varga Sándor ér
tékelmélete része a század 20—30-as éveiben létrejött értékfilozófiai ered
ményeknek. Valódi helyének megítéléséhez vessünk egy pillantást a kortárs 
gondolkodók művére, természetesen csak azokra, akik az értékelmélet 
problémáit közvetve vagy közvetlenül érintik. 

A század elején létezik egy naturalistának jellemezhető felfogás, amely 
az értékeket, pl. az etikai értékeket, normákat is az ember természeti adott
ságaiból, ösztöneiből vezeti le. Ez az irányzat Freuddal kezdődik és mind
végig őrzi is magán Freud hatását.* Nem mentes az irracionalista tenden
ciáktól sem. Értékelmélet szempontjából a második nagy csoportot értékni
hilizmus címszó alatt lehetne összefoglalni. Ide tartozik többek között a kor, 
hatását tekintve talán legjelentősebb filozófia-rendszere, a logikai pozitiviz-
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mus is, amely az értékproblémát részben mint metafizikát, részben mint ér
telmezhetetlen kijelentéseket kizárja a filozófia tárgyköréből.2 Az értékítéle
tek nem állják ki a verifikáció szigorú próbáját. A harmadik típusú értékfel
fogást szubjektivista-relativista felfogásnak nevezném.3 Ezek különböző 
meggondolásból ugyan, de az értékeket vagy teljes egészében a szubjektum 
hatáskörébe utalják (főleg az egzisztencializmus képviselői tartoznak ide), 
vagy objektív forrásként a társadalomhoz fordulnak. Az értékeket egy meg
határozott társadalmi állapotnak, egy közös lelkiismeret kifejeződésének te
kintik, s így a társadalmak történeti változásának tengelyén haladva egyúttal 
relativizálják is őket. Ennek az ún. szociologisztikus irányzatnak legjele
sebb képviselője Lévy-Bruhl.4 E roppant elnagyolt vonásokkal felrajzolt 
képben szereplő valamennyi irányzat produkált továbbgondolásra méltó 
eredményeket. A különböző tudományok, például a pszichológia, a logika, 
a szociológia máig építenek ezekre a megállapításokra. A filozófiai értékel
mélet szempontjából a legtermékenyebbnek az az irányzat látszik, amely 
Kant nyomdokain haladva próbálja feltárni az érték természetét. Kantot 
materialista irányba fejleszti tovább Max Scheler, fenomenológiai alapon 
bizonyítva az értékek létét. A neokantiánusok közül különösen Rickert 
szentel rendkívüli figyelmet az értékeknek. Hozzá kapcsolódik Kibédi Var
ga Sándor. 

Választása önmagában értékválasztás a szó minden értelmében. Egy fi
lozófiai mentalitást tükröz önmagában az a tény, hogy a kor sokféle érték
felfogása közül éppen a Kant dualizmusát meghaladni kívánó Rickert érték
elméleti nézetéhez kapcsolódik. Választása nagyon tudatos. A filozófia lé
nyegénél fogva a világ egészére irányul, feladata az Egész megragadása. 
Ezt a feladatot sem az objektivizmus, sem a szubjektivizmus nem tudja tel
jesíteni. Az objektivizmus a világban objektiválható tárgyak összességét lát
ja, és tagadja, hogy a világban az objektumtól elvileg különböző létezne. A 
szubjektivizmus egyedül a szubjektumot tekinti valóságosnak, s mellette 
minden mást csak látszatnak minősít. Pont e két irányzat gyenge pontjai 
mutatnak rá — fogalmazza meg álláspontját Kibédi Varga Sándor — a filo
zófia helyes értelmezésére. A filozófia tartalma az Egész, és két ősfogalma 
a valóság és az érték. „A filozófia alapproblémája a valóság és érték jelen
téscímek tisztázása és egymáshoz való viszonyuk felderítése" — írja Való
ság és érték című művében.5 Kibédi Varga Sándor számára valóban ez a fi
lozófia legfontosabb, és tegyük hozzá, nem eléggé tisztázott kérdése. Nem 
előzmény nélküli ez a magyar filozófiai gondolkodásban. Böhm Károly, az 
egyetlen rendszert alkotó magyar filozófus is kiemelt helyen foglalkozik az 
értékek problémájával. S a közvetlen előd, Bartók György is több munkát 
szentel az értékprobléma történeti és elméleti tisztázásának. A kor kihívása 
is — mint a bevezetőben is jeleztük — ebbe az irányba orientálja a gondol
kodókat. S „a filozófus figyel korára" — írja szerzőnk Rickertről szóló ta
nulmányában. 
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Rickert nyomdokain haladva két fontos előfeltevést fogalmaz meg: 1. 
Az értékelmélethez az ismeretelméleten keresztül vezet az út. 2. Szét kell 
választani a létet és az érvényt, a valóságot és az értéket, mert csak így le
het kiküszöbölni egy rossz értelemben vett metafizikát. 

A valóság ontológiai státuszát a feltételezettség jellemzi, az érték és a 
feltétel. Az érték a szabály, a valóság a szabályozott; az érték a meghatáro
zó, a valóság a meghatározott. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a valóság 
fogalmát nem a szokásos értelemben használja. „A valóság forma" — írja, 
de „a valóság maga nem valóságos".6 A valóságot mint egészet, mint plató
ni értelemben vett eszmét vizsgálja a filozófia, míg annak valóságos részeit 
az egyes szaktudományok kutatják. A valóság — felfogása szerint — az ér
vényvonatkozások rendszere. A valóság továbbá, véleménye szerint, nem 
esik egybe a lét kategóriájával (ez is megfelel Rickert álláspontjának). Ezt a 
realizmus irányzata állítja csupán, mellyel szemben Kibédi Varga egyértel
műen vállalja a maga sajátos — bár nem egyedülálló — idealizmusát. 
(Lásd: Valóság és érték c. művében a 65. oldalt.) 

Ily módon jut el ahhoz a következtetéshez, hogy a valóság problémája 
érvényproblémákhoz, ezek pedig végül értékproblémákhoz vezetnek. „A fi
lozófia értékelmélet, a valóságot meghatározó és szabályozó értékek tana."7 

Hogyan határozza meg tehát Kibédi Varga Sándor az érték fogalmát? 
E fogalom meghatározása nagyon fontos, mert éppen ezen a ponton lép túl 
a nagyrabecsült mester, Rickert rendszerén; „az értékeknek a metafizika ré
giói alatt, de a pszichológia síkja felett, tehát a kettő között kell maradnia, 
hogy kultúránk immanens értelmét betölthesse. Helyzete tehát olyan, mint 
az apriori fogalmának Kant filozófiájában" írja Heinrich Rickert filozófiája 
című művében.8 A megfogalmazás lehet, hogy ontológiai nézőpontból bí
rálható, de az ismeretelméleti előfeltevést elfogadva zseniális. Az érték fo
galma tehát a kanti apriori kategóriáinak megfelelően működik. Bár maga 
nem ontikus létező, de az ember számára mint a legfőbb rendező elv jelenik 
meg. Olyan kategória, amely maga ugyan nem létező, de a létezőkben mint 
értékábrázolás megjelenik. Gondoljuk végig Kibédi Varga Sándor gondolat
menetét egy konkrét példán. A „jó" mint olyan, nem létező értékkategória, 
amely objektíve mindig egy feladatra, szubjektíve pedig egy értékelő alany
ra vonatkozik. A szubjektum a maga tényleges cselekvésében érvényesíti a 
jót mint értéket, azaz értékmegvalósítást, illetve értékábrázolást végez. 
Maga a konkrét jó, azaz a konkrét tett megsemmisül, átalakul, de az általa 
is ábrázolt érték változatlanul marad, örökkévaló, mert nem tartozik a léte
zők világához. Úgy tűnhet ezek után, hogy az érték üres forma, amelyet az 
érzéki valóság tölt meg tartalommal. Ez némely érték, pl. az erkölcsi érté
kek tekintetében elképzelhető lenne. De már az esztétika területén nem mű
ködne. Tudja ezt Kibédi Varga Sándor, „az értékek nemcsak formák, me
lyek az őket ábrázoló érzéki adottságból nyerik tartalmukat, hanem forrná-
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ból és tartalomból álló intelligibilis jelentések, amelyekben nemcsak a for
ma, hanem a tartalom is intelligibilis."9 

Nehéz feladat elé állítja a kései értelmezőt a szerző. Valami általános 
szubjektumra, összemberire gondolnánk, de rögtön eszünkbe ötlik, hogy a 
mesternek tekintett Heinrich Rickert is, Varga is a leghatározottabban tilta
kozott a szubjektív értékek kifejezés ellen. „Az értékek objektív lényegére 
nézve mit sem jelent, hogy csak egy szubjektum, vagy — szubjektumok 
többsége, esetleg összessége értékeli."10 Az értékek mint tartalmas kategó
riák tehát már különböznek a kanti aprioritól és státuszuk is különbözik tő
lük. Az értékek érvénye független minden elismeréstől, „lényegükre nézve 
mit sem mond, hogy valaha megvalósulnak-e vagy sem."11 

Szinte várjuk, hogy kimondja, hogy az értékek foglalata valami abszo
lútum. A kortárs, pályatárs Bartók György meg is fogalmazza: „Isten min
den értékek foglalata és forrása".12 Ám Kibédi Varga Sándor nem teszi 
meg ezt a lépést. Konzekvens marad elméleti alapvetéséhez, és a filozófiá
ban egy szigorúan tudományos értékelméletet körvonalaz. Az értékek rend
szere tehát nemcsak a pszichológia és a metafizika, hanem a létező ember 
és Isten között is közbülső helyet foglal el. 

Ezeket az objektív értékeket a kultúra javain figyelhetjük meg, vagy 
mint maga fogalmaz: „az értékeket ábrázoló létezőket javaknak, a javak 
összességét kultúrának nevezzük".13 S ezzel el is jutottunk a következő fon
tos problémához, az értékek rendszerezéséhez. Rickert osztályozásának 
megfelelően az értékeket két nagy csoportba osztja: a kontemplativ élet ér
tékeire és az aktív élet értékeire. Mindkét megjelölés az értékelő alanyra 
vonatkozik. A kontempláció aktusában az értékelő alany az értékképletet 
tárggyá teszi, a maga független sajátosságaiban elismeri. Az aktivitás viszo
nyában a tárgy és az alany, akarat és érték eggyé lesznek az értéket akaró 
személyiségben. A kontempláció egyszerűsít, egységesít, egy monisztika-
tendenciával jár együtt, az aktivitás megőrzi az individuális különbségeket, 
azaz pluralisztikus tendenciát képvisel. Ebből következik, hogy a kontemp
lativ élet értékei tárgyakon jelentkeznek és „az értékes tárgyakról sugároz
nak vissza az értékelő alany magatartására". Ezzel szemben az aktív élet ér
tékei az alany magatartásában lelhetők fel és csak a személyiségről vihetők 
át a tárgyakra. A személyiségben jelentkező érték egyúttal mindig szociális 
érték is, mert a személyiség sem fogalmilag, sem ténylegesen nem izolálha
tó a közösségtől. Ezzel szemben a kontemplativ értékek, a tárgyak értékei 
aszociálisak, mert „mint önértékek a maguk tisztaságában aszociális érté
kekként tekintendők".14 (Lásd a Rickert-féle értéktáblázatot.) 

Kibédi Varga Sándor nagy tisztelettel bár, de rámutat Rickert értékel
méletének fogyatékosságaira. Mélyen helyesli, hogy Rickert nem biztosít 
kitüntetett helyet egyetlen értéknek sem, hiszen ezzel a filozófia világnézet
té degradálódna, amely egyetlen érték szupremáciájának alapulvételét jelen
tené. Nem találja viszont kielégítőnek az egyes értékfajok esetében a tárta-
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lom és a forma viszonyának megvilágítását és azt, hogy az értékkategóriák 
rendszerét lezártnak tekinti. Nem megoldott továbbá az értékfajok levezeté
sének problémája. Ezt Kibédi Varga Sándor véleménye szerint Böhm Ká
roly axiológiája oldja meg a legteljesebben.15 Böhm egész filozófiája — az 
erősen hegeli hatásokat mutató — szellem fogalmán nyugszik. A szellemből 
ered mind a valóság, mind az érték, az ún, önmegválás különböző fokoza
tainak eredményeként. Ez kétségtelenül lehetővé teszi az egységes (ontoló-
giailag egységes) axiológiát, de mint Kibédi Varga Sándor helyesen megál
lapítja, maga az alapfogalom „a szellemnek a valóság és érték felett álló, 
mindkettő előfeltételét képező fogalma a tudomány számára gondolhatatlan 
fogalom, mert amit a tudomány megismer, az vagy valóság, vagy érték. Az 
azoktól különböző, vagy azok különödetlen egységét jelentő szellem a me
tafizika régióiba tartozik."16 Ebben az összefüggésben logikai önellentmon
dás van, mert a szellem vagy valóság, és akkor nem következhet belőle ér
ték, vagy érték, akkor viszont nem eshet egybe a valósággal. Eljutottunk te
hát minden értékelmélet alapproblémájához: Miből származtatható az érték? 
Ezt a kérdést sem az értékek felosztásával, sem az érték és valóság viszo
nyának Böhm-i egységkísérletével nem lehet megkerülni. Kibédi Varga 
Sándor nagyon világosan fogalmazza meg a probléma és a feladat lényegét. 
Egy analízisre és egy szintézisre van elengedhetetlenül szükség. A kultúra 
különböző területein felismert értékek analízisére, és az így definiált, leírt 
értékek rendszerbefoglaló szintézisére. Ezt a szintézist Esznek nevezi. „A 
valóság ésszerű, amennyiben a maga létében^ az Ész törvényei által konsti-
tuált, de ésszerűtlen is, amennyiben mint az Ész által való meghatározottság 
nem esik össze az őt meghatározó Ésszel, hanem különbözik attól."17 

Az Ész öntörvényű, autonóm, nem áll a kauzalitás uralma alatt. Az 
Ész birodalma a fokozatosan megvalósuló, mindjobban kiteljesedő szabad
ság terrénuma. A feladat tehát az ész organizmusának, struktúrájának leírá
sa a Kant, Rickert és Böhm által lefektetett alapokon. Ezt a feladatot azon
ban ő sem tudja kielégítő módon megoldani. 1950 után keletkezett írásaiban 
megpróbálja az értékeket egy sajátos spiritualista metafizika alapján értel
mezni. Az értékeknek eszerint a felfogás szerint benne kell lenniök a való
ságban, ami azt jelenti, hogy voltaképpen a valóság minden jelensége az 
egyéni szellem és a világszellem találkozásából magyarázható. A végső 
megoldás — ha lehetséges egyáltalán ilyen — nélkül is sok a maradandó a 
gondolatban és még több az, ami újabb gondolatokat inspirál. Rá is érvé
nyes, amit maga fogalmazott meg Rickert filozófiai rendszerével kapcsolat
ban. „Nem zárókő, hanem csak egy építőelem lesz az előrehaladás útján, 
amelynek célja és mértéke a filozófia ideális rendszere . . . A filozófiai 
erosz mint a tökéletesség után való sóvárgás éppoly kevéssé mondhat le a 
beteljesülésről, mint a földi szerelem. Ezért az igazi filozófus nem élhet 
rendszer nélkül. Nem fog a végtelennél maradni, annak a meggyőződésnek 
ellenére, hogy a tökéletesről való beszéd mindig dadogás marad."18 
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KOCSONDI ANDRÁS (Szeged) 

Az ismeretelmélet értelmezése 
Kibédi Varga Sándor műveiben 

Az ismeretelméleti kérdések elemzése kiemelkedő helyet tölt be Kibédi 
Varga Sándor filozófiai munkásságában. Érdeklődése a gnoszeológia szerte
ágazó problematikáján belül nem kis mértékben az egyik alapvető kérdésre, 
nevezetesen e filozófiai diszciplína mibenlétére és más, rokon tudomány
ágakhoz való viszonyára irányult; arra a kérdésre, amelyet Kant nyomán 
úgy lehetne megfogalmazni: miként lehetséges ismeretelmélet mint tudo
mány? E kérdéskörre vonatkozó vizsgálatait és nézeteit két munkája alapján 
kíséreljük meg — a rendelkezésünkre álló terjedelem következtében röviden 
és tömören, de ennek folytán vázlatosan és kissé egyszerűsítve — rekon
struálni. Az első mű az Athenaeum 1934. évi 1—3. füzetében megjelent 
Hogyan lehetséges a filozófia mint tudomány? című, alig több mint húsz ol
dalas dolgozat, amelyet kizárólag a fenti kérdés vizsgálatának szentelt, s 
amely a maga idejében jelentős érdeklődést váltott ki, amit mutat az is, 
hogy három év elteltével ismételten meg kellett jelentetni.1 A második az 
1952-ben Münchenben írott monográfia: Einführung in die Erkenntnislehre. 
Die Grundrichtungen und die Grenzen der Erkenntnis der Wahrheit, amely 
1963-ban változatlan kiadásban ismét megjelent.2 Ez a mű, amint a címe is 
mutatja, átfogó képet kíván nyújtani az igazságtanként felfogott ismeretel
mélet egészéről, valamennyi jelentősebb irányzatáról. Témánk szempontjá
ból főként a második fejezete „Der Begriff der Erkenntnistheorie im Ver
hältnis zu ihren Grenzgebieten (reine Logik, Psychologie und Metaphysik)" 
az irányadó, minthogy tematikailag a 34-es dolgozat problematikáját fogja 
át. 

Mivel a két munka megjelenése között közel húsz év telt el, nemcsak 
lehetőnek, de célszerűnek is tűnik összehasonlító elemzésük, a közöttük 
lévő hasonlóságok és párhuzamok, illetve módosulások vagy eltérések ki
mutatása. Előlegezve az analízis végeredményét, megállapíthatjuk: első 
megközelítésben a két tanulmányban több a közös vonás, mint az eltérő 
jegy. Hasonlóan ítéli meg az ismeretelmélet fogalmát, feladatát, a rokon 
diszciplínákhoz való viszonyát, ugyanazon filozófiai álláspontokkal polemi
zál; ebből adódóan nemcsak a dolgozat, illetve a fejezet tematikája, felépíté
se esik egybe, de az állásfoglalások többsége is. Emellett a 34-es dolgozat 
jobban kötődik az európai filozófiai élet korabeli állapotához, s ennyiben 
kevésbé elvont; ugyanakkor a könyv, illetve adott fejezete — már pusztán 
terjedelméből adódóan is — részletesebben és többoldalúan közelíti meg a 
kérdéseket, s így a szerző álláspontja is árnyaltabb. Úgy tűnhet tehát, hogy 
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Kibédi Varga Sándornak az ismeretelmélet általános kérdéseire vonatkozó 
értékelése alapirányát tekintve változatlan, úgyszólván csak a részkérdések 
megválaszolásában található hangsúlyeltolódás, nézetének változása. A mé
lyebb elemzés azonban azt mutatja, hogy a filozófiai tradícióhoz, egyáltalá
ban a filozófia fő áramlataihoz való viszonyulásában jelentős módosulás kö
vetkezett be: amíg a 34-es dolgozaton elsősorban a Rickert-i filozófia befo
lyása érhető tetten, addig könyvében — legalábbis alaptendenciáját illetően 
— a Bruno Bauch nevével fémjelzett logikai idealizmus felfogásához csatla
kozik. A két megközelítési szint látszólagos ellentmondását talán két ténye
ző magyarázza:3 egyrészt a neokantiánizmus és a logikai idealizmus állás
pontjában — pontosabban értékfelfogásában — fennálló közelség, másrészt 
az, hogy könyvében nem kötelezi el magát dogmatikusan egyetlen filozófiai 
irányzat mellett sem, hanem olyan szintetikus és egyben kritikai álláspont 
kialakítására törekszik, amely valamennyi filozófiai áramlat eredményeire 
támaszkodik, s amelynek keretét, vagy még inkább egységét a keresztény 
eszme adja meg. Az előszó szerint a könyv „vezérfonala az a gondolat, 
hogy az igazság nem egy filozófiai áramlat privilégiuma, hanem csak egy 
dialektikus folyamat eleven útján közelíthető meg, ahol az összes jelentős 
irányzat a maga helyén szóhoz juthat, minthogy minden egyes irányzat az 
igazság egy mozzanatát hordozza magában, melyet az igazság egészének 
kutatásánál figyelembe kell venni". (II.; 9.)4 

Rátérve a konkrét kérdésekre, mindkét tanulmány röviden, s hasonló 
szellemben fejti ki az ismeretelmélet fogalmát, és viszonylag részletesen 
elemzi a logikához, a pszichológiához és a metafizikához való viszonyát. 
(Ennek megfelelően előadásunk is e négy témakörről szóló nézeteit mutatja 
be.) 

E kérdéskörök ismertetése előtt azonban emlékeztetünk arra, hogy a 
34-es dolgozat a filozófia korabeli állapotának vázolásából indul ki: a szer
ző szerint az I. világháborút megelőző évtizedek filozófiai érdeklődésének 
középpontjában az ismeretelmélet állt, s „az uralkodó filozófiai áramlat az 
újkantiánizmus, amely a filozófia problémáit ismeretelméleti módszerrel ke
zeli, a filozófia fogalmait ismeretelméleti megvilágításban nyújtja". (I.; 
7—8.) A neokantiánus gondolkodók a filozófia minden kérdését az ismeret-
kritika ítélőszéke elé viszik, s ennek következtében „a filozófia végül is 
azonosul az ismeretelmélettel, az attól magát függetlenítő kérdésfeltevés fi
lozófiai jogosultságát általában tagadják". (I.; 8.) Az újkantiánizmus érde
mét abban látja, hogy ezzel háttérbe szorítja a XIX. század második felében 
uralkodó pozitivizmus filozófiaellenes tendenciáit s ezáltal megerősíti tudo
mányos tekintélyét. 

A világháborút követő években az életfilozófiák hatására a filozófiai 
érdeklődés előterébe a metafizikai kérdések kerültek; így „az ismeretelmélet 
nem tehet egyebet, mint eszközül kínálkozik az eleve meghatározott metafi
zikai cél szolgálatában". (I.; 9.) E filozófiában az ismeretelmélet mint tudó-
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mány célból eszközzé vált. Ennek káros következményeit abban látja, hogy 
egyfelől a filozófiai gondolkodás ismeretelméleti fegyelmezettsége megla
zul, s másfelől a metafizika jogtalanul behatol a tudomány területére. Ezért 
úgy véli: ha nem akarjuk a filozófia válságát még jobban kiélezni, a Ri-
ckert-i heterotetikus elv szellemében kell a tudományos filozófia (ismeretel
mélet) és a tudományon kívüli filozófia (metafizika) viszonyát értelmezni. 
Mindenesetre ebben a helyzetben élesen vetődik fel az ismeretelmélet mi
benlétének és feladatának kérdése, amelyet Kibédi Varga az újkantiánus ta
nítással összhangban igyekszik megválaszolni. 

Ami mármost az ismeretelmélet fogalmát illeti, ezt ismerettanként, 
vagyis az ismeretről szóló tudományként fogja fel. „Az ismeretelmélet alap
problémája — írja a 34-es dolgozatban — az ismeret magyarázata, annak tu
dományos elmélete" (I.; 12.). Hasonlóan fogalmaz könyvében is: „Az is
meretelmélet feladata tehát az ismeret magyarázata. Az ismerettan (gno-
szeológia, noetika) arra hivatott, hogy megvilágítsa az ismeret problémáját 
és megragadja az ismeret lényegét." (II.; 23.) Ily módon az 
ismeretelméletben maga az ismeret válik kérdésessé, s ezen diszciplína 
feladata éppen e probléma vizsgálata és értelmezése. Pontosabban szólva, 
nem az ismeret lehetőségéről van itt szó, ilyen kérdés ugyanis „csak a 
tudomány határain kívül, például valamely metafizikai álláspontról 
lehetséges". (I.; 12.) Minden ismeretelméleti kutatás előfeltétele annak 
elismerése, hogy van ismeret. így az ismeretelmélet kérdése ez: „hogyan 
lehetséges ismeret, melyek azok a kritériumok, amelyek az ismeret lényegét 
meghatározzák?" (uo.) E kérdésre válaszolva, a 34-es dolgozat abból indul 
ki, hogy olyan ismeretfogalomra kell törekedni, amely minden ismeretre 
érvényes; ez pedig úgy érhető el, ha az egyes ismereteket tartalmuktól 
megszabadítjuk és feltárjuk a különböző tartalmakat magábafoglaló a priori 
ismeretformát, ami minden ismeret állandó jellemzője, lényege. „Az 
ismeretelmélet figyelme az ismeret változatlan lényegére irányul, nem az 
ismeretek váltakozó tartalmára"; tárgya „az ismeret formai funkcióinak 
apriori rendszere", módszere pedig „az apriori funkciókra irányuló 
transzcendentális eljárás". (I.; 14.) Ennek következtében az ismeretelmélet 
formai tudomány, illetve azzá kell válnia, feladata pedig az ismeret formai 
funkcióinak feltárása. Ettől az értelmezéstől eltérően könyvében, bár az 
ismeretelméletet továbbra is formális tudományként fogja fel, nem esik szó 
sem az ismeret apriori funkcióiról, sem a transzcendentális módszerről; az 
ismeret fogalmának megadásánál csupán az igazságtól való elválaszthatatlan 
kapcsolatára utal. 

Az ismeretelmélet fogalmának vázolt értelmezésével kapcsolatban két 
problematikusak tűnő mozzanatra hívjuk fel a figyelmet. 1. Amint láttuk, 
Kibédi Varga Sándor az ismeretelméletet tudományként fogta fel, a tudomá
nyon belül helyezte el, szemben a metafizikával mint tudományon kívüli fi
lozófiával. Tekinthető-e azonban ebben az esetben a gnoszeológia a filozó-
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fia, akár a „tudományos" jelzővel illetett filozófia részének, avagy a filozó
fián kívül helyezkedik el? Nevezhető-e, s ha igen, milyen jogon, filozófiai 
diszciplínának vagy tudományos filozófiának, ha egyszer tudomány? Még 
élesebben fogalmazva: ha az ismerettel összefüggő valamennyi kérdés meg
válaszolható tudományos módszerrel, legitim-e a gnoszeológia mint filozó
fiai diszciplína? Nem azoknak a tudósoknak (pl. Piaget, Quine) van igaza, 
akik úgy vélik, az olyan modern szaktudományok, mint a fejlődéslélektan 
vagy a szemantika és az információelmélet, teljesen lefedik a filozófiai is
meretelmélet hagyományos problematikáját, s ezért az utóbbi létjogosultsá
ga erősen vitatható? 2. Az ismertetett felfogásban a gnoszeológia kizárólag 
az ismeretről, de nem a megismerésről szóló tan. Feladatának ezen értelme
zése, mely különösen a pozitivizmusra jellemző, ismét súlyos kérdéseket 
vet fel: Megérthető-e az ismeret lényege, ha nem vizsgáljuk azt a folyama
tot, amelynek eredménye maga ez az ismeret? Megadható-e az ismeret álta
lános (filozófiai) fogalma a megismerési folyamat lényegi sajátosságainak 
feltárása nélkül? Minthogy a két fogalom kölcsönösen feltételezi egymást, 
az egyik, természetesen, jellemezhető a másikkal és viszont. így a megis
merés fogalma bizonyos értelemben meghatározható az ismeret fogalmával5 

s ennyiben szorítkozni lehet az egyik (az ismeret) elemzésére, de ez nem 
vezethet a másik (a megismerés) teljes kiiktatására az ismeretelmélet tárgy
köréből; nézetünk szerint a filozófiai ismeretelmélet csak akkor lehet teljes, 
ha tetszik, tudományos, ha az ismeretet a szubjektum megismerő tevékeny
ségének eredményeként, a megismerést pedig az ismeretszerzés folyamata
ként értelmezi és feltárja mindkettő lényegi vonásait. 

Könyvében Kibédi Varga Sándor szintén különbséget tesz — Bauch 
nyomán — az ismeret (Erkenntnis) és a megismerés (Erkennen) fogalma 
között, de nála ez a disztinkció éppen nem a megismerés folyamatának az 
ismeretelmélet tárgykörébe való foglalását szolgálja, hanem e diszciplí
nának a pszichológiától való elhatárolását. 

Az ismeretelmélet elkülönítését a pszichológiától, továbbá a logikától 
és a metafizikától, egyáltalában ezekhez való viszonyának megvilágítását a 
szerző szerint az teszi szükségessé, hogy az utóbbiak is az ismeret problé
májával foglalkoznak. Ezzel összefugggésben mindenekelőtt a pszichologiz-
mus és a logizmus álláspontját részesíti beható elemzésben és bírálatban.6 

A logizmust a 34-es dolgozatban olyan irányzatként jellemzi, amely 
„hajlandó az ismeretelmélet feladatait kisajátítani, illetve azok jelentőségét 
a tiszta logika célkitűzése mellett elhalványítani". (I.; 17.) Ez a felfogás on
nan ered, hogy a két tudomány, az ismeretelmélet és a tiszta logika, „nem
csak közel áll egymáshoz, hanem . . . lényegileg azonos", hiszen a gno
szeológia célja az ismeret logikai fogalmának meghatározása. Továbbá, 
mindkét tudomány alapfogalma az igazság, csak míg a tiszta logika elvá
lasztja az igazságot a tényleges megismeréstől, sőt „minden ismereti struk
túrából kiemeli és mint magában álló, izolált érvényességi mozzanatot vizs-
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gálja" (I.; 23.), addig az ismeretelmélet „az igazságot az ismeret igazsága
ként határozza meg" (I.; 21.), „annak tárgymeghatározó funkciójában tárja 
fel". (L; 22.) Ezért az ismeretelmélet „az igazság kategoriális érvényvonat
kozásairól szóló tan", (uo.) Mindezek alapján úgy véli: bár az ismeretelmé
let a logikával azonos, a tiszta logika nem sajátíthatja ki magának a gno-
szeológia feladatait. 

Lényegében ugyanezeket a gondolatokat fejti ki könyvében is, de már 
a logikai idealizmus szellemében. Kiindulópontja az, hogy igazság nélkül 
nincs ismeret, hogy „az igazság az ismeret konstituáló jegye", „ezért nem 
meglepő, ha a logika mint az igazság elmélete igényt formál arra, hogy 
egyben az ismeret problémáját is megoldja". (II.; 23.) Ebben az értelemben 
ugyanis a logika és a gnoszeológia egybeesik. A logizmus álláspontja még
sem fogadható el. A tiszta logika szerint az igazság lényege érvényében 
van. „Az igazság nem más, mint tiszta érvény". (II.; 24.) Ez a tiszta igaz
ság független a tényleges szubjektum elismerésétől, sőt egyáltalában a tény
leges megismerési szférától, a tapasztalattól. „A tiszta logika nem az empi
rikus megismerési szféra problémáival foglalkozik, hanem kizárólag az 
igazság minden empíriától független, egyszóval tiszta érvényviszonyaival". 
(uo.) Ebből a gondolatból a szerző végül is azt a következtetést vonja le, 
hogy maga az igazság valami örök, változatlan, tiszta érvény. Ezért úgy 
véli, „a tiszta logika alapgondolata az igazság változatlan, tiszta érvényéről 
sohasem mehet ismét feledésbe. Ez minden egyes tudományos megismerés, 
sőt egyáltalában a logikus gondolkodás maradandó alapja és nélkülözhetet
len előfeltétele". (II.; 25.) A tiszta logika azonban, mivel egy radikális 
absztrakciós folyamat eredménye, egyoldalú, s ennélfogva csak tiszta igaz
ságról beszél, de nem adja meg, hol található az igazság, „hiszen szándéko
san és tudatosan elhanyagolja az érvényviszonyok tárgyat konstituáló funk
cióit, azaz a megismerési viszonyokat". (II.; 25—26.) így a tiszta logika ki
egészítésre szorul, pontosabban csupán „előmunkálat az általános igazság
tanhoz; ismeretelméletbe torkollik, mivel úgy illeszkedik az ismeretelmélet
be, mint rész az egészbe. Vagy más szavakkal: a tiszta logikának ismeretel
méletté kell válnia, ismeretelméletté kell kiteljesednie . . ." (II.; 26.) Az 
ekként létrejövő ismeretelméleti alapon nyugvó logika vagy logikai alapon 
nyugvó imeretelmélet „az igazságot ismeretkonstituáló funkciójában világít
ja meg", (uo.) 

Sem az előadás témája, sem terjedelme nem teszi lehetővé, hogy kitér
jünk az igazság problémájára; így csupán a logika és az ismeretelmélet vi
szonyát illetően teszünk megjegyzést. Mindenekelőtt ez a felfogás, amely 
szerint a két tudomány „lényegileg azonos", korántsem ismeretlen száza
dunk filozófiájában, hiszen B. Russell például már 1914-ben úgy vélte: „a 
filozófia megkülönböztethetetlenné válik a logikától".7 E tekintetben Kibédi 
Varga álláspontja kevésbé szélsőséges, hiszen egyfelől nem általában a filo
zófiát, csupán az ismeretelméletet azonosítja a logikával, s másfelől az 
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utóbbiak tárgykörét is igyekszik elhatárolni. Ez az elhatárolás azonban nem 
eléggé radikális; véleményünk szerint legalább két döntő különbség találha
tó: először, az ismeretelmélet nem formális tudomány, azaz nem formai, 
hanem tartalmi szempontból közelíti meg az ismeret problémáját; s másod
szor, a logikától eltérően nemcsak a kész ismeretekkel, azok egymáshoz 
való (formai) viszonyával foglalkozik, hanem érdeklődése kiterjed, amint 
már említettük, az ismeret keletkezésének és változásának folyamatára, te
hát a szubjektum megismerő tevékenységére is. A megismerés folyamatá
nak tanulmányozását azonban a szerző a pszichológia tárgykörébe utalja, és 
éppen ez indokolja a pszichologizmus bírálatát. 

A pszichologizmus lényegét a 34-es dolgozat abban jelöli meg, hogy 
„az ismeretelméletet a pszichológiának rendeli alá és abban oldja fel" (L; 
17.), hogy tehát eszerint az ismeretelmélet pusztán „alkalmazott pszicholó
gia, a pszichológiai módszer alkalmazása az ismeret problémáira". (I.; 18.) 
E felfogás legsúlyosabb következményét abban látja, hogy „nincs változat
lan igazság, csak változó vélemények" (uo.), hogy „változatlan igazság, 
maradandó ismeret nem lehetséges". (I.; 19.) A tiszta pszichologizmus to
vábbá „arra sem képes, hogy az ismerésnél közreműködő lelki folyamatokat 
egyéb lelki folyamatoktól elhatárolja s így a megismerés pszichológiájának 
munkaterületét kijelölje". (I.; 20.) Ezért Kibédi Varga Sándor joggal veti el 
a pszichologizmust mint egyoldalú álláspontot, kiemelve ugyanakkor a 
megismerés pszichológiájának jelentőségét, azt nevezetesen, hogy kiegészíti 
„az ismeret logikai szerkezetét feltáró ismeretelmélet munkáját az ismeretet 
hordozó pszichikai folyamatok elemzésével", (uo.) 

Könyvében már maga a pszichologizmus bírálata is, megítélésünk sze
rint, egyoldalúvá, s ennélfogva vitathatóvá válik. Itt ezen felfogás legfőbb 
hibáját abban jelöli meg, hogy az ismeretet, sőt az igazságot is az emberi 
lélekhez, a pszichikus folyamatokhoz köti, hogy tehát ebben az értelmezés
ben az igazság lényege és valósága szerint lelki természetű, „csak mint egy 
lelki folyamat más lelki folyamatok között fogható fel". (II.; 27.) Az igaz
ság ezen értelmezése a szerző szerint azért elfogadhatatlan, mert az igazság 
szférája és a pszichikus folyamatok szférája nem hozható közös nevezőre: 
„az igazság értelméhez ugyanis hozzátartozik permanenciája, változtathatat
lan érvénye, ami kizárja önmagából a lelki tények folyamatjellegű jelensé
geit. Az igazság nem folyamatként, hanem permanens, sőt változtathatatlan 
érvény viszony ként jelenik meg nekünk". (II.; 28—29.) Továbbá a lelki je
lenségek időben változók, az igazság ellenben időtlen: „Az igazság csak ak
kor igazság, ha mindig is igazság marad és sohasem lehet más. Érvénye 
független attól, vajon ismert és elismert lesz-e; időfeletti, időtlen". (II.; 
30.) Ennek folytán a pszichologizmus álláspontját azért utasítja el, „mert az 
igazság időtlen érvénye az időben zajló lelki tényezőkkel nem alapozható 
meg". (II.; 31.) Egyet kell érteni a szerzővel, hogy a pszichologizmus alap
ján nem oldható meg az ismeret igazságának problémája; de ugyanígy meg-
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oldhatatlannak tűnik az általa képviselt álláspontról is: ha ugyanis a megis
merést tisztán pszichikus folyamatként fogjuk fel, amely még relative állan
dó mozzanatot sem foglal magában, az igazságot pedig az emberi megisme
réstől független, időtlen és állandó (örök) érvényként, hogyan kapcsolható 
egybe az igazság és az ismeret? Ilyen alapon a két szféra valóban inkom-
menzurábilisnek tűnhet, ha ugyanis a lélek (pontosabban: emberi megisme
rés) és az igazság kizárja egymást, akkor vagy nem lehetséges igazságisme
ret, sőt egyáltalában ismeret, vagy ha lehetséges igaz ismeret, akkor az 
igazság megjelenhet és meg is jelenik a lélekben. 

Ezt az ellentmondást, vagyis a léleknek az igazsággal való találkozását 
Kibédi Varga könyvében az ismeretelmélet végső és legmélyebb problémá
jának nevezi, s az ismeret és a megismerés már említett disztinkciójával 
akarja megoldani, bár elismeri: az igazság és a lélek közötti szakadékot 
(még) a logikai idealizmus sem képes áthidalni. Megoldásának lényege rö
viden a következő: az ismeret kizárólag a logikai szférához tartozik, ám 
magába foglalja az igazságot időtlen érvényében; ezzel szemben „a megis
merés szférája a pszichikus szféra; amelyben a lélek a logikai ítélet igazsá
gához alkalmazkodik". (II.; 34.) így erre a szférára nem maga az igazság, 
hanem csak az igazságra irányultság, vagyis a helyesség jellemző. „Amint 
az ismeret az igazságot tartalmazza, úgy tartalmazza a megismerés a helyes
séget, ami nem jelent mást, mint a tényleges ítélet irányultságát a logikai 
ítélet igazságára". (II.; 33.) Ily módon az igazság találkozása a lélekkel a 
megismerésben valósul meg a tényleges ítélet helyességének értelmében, 
mivel ebben a logikai ítélet igazsága tükröződik vissza. 

Ebben a megoldásban a két szféra, az ismeret és a megismerés tehát 
élesen elkülönül egymástól: az időtlen érvényű, tiszta igazság az ismeret lo
gikai struktúrájába van beágyazva, s teljesen független a tényleges megis
merés szférájától, az utóbbi viszont „sohasem tartalmazhatja az igazságot 
magát, hanem legjobb esetben is igazságra irányult, azaz helyes lehet . . . " 
(uo.) A logikai idealizmus válasza az ismeretelmélet végső, legmélyebb kér
désére tehát ez: az időtlen és változatlan igazság az időben változó pszichi
kus jelenségekben úgy jelenik meg, mint a tényleges megismerés helyessé
ge, ami maga az igazság visszaverődése a megismerő lélekben. Kibédi Var
ga szerint „ezzel biztosítva van mind az igazság változatlan, időtlen érvénye 
az ismeretben, mind az igazság talákozása a lélekkel a tényleges megisme
rés helyességének formájában, ami nem más, mint az időtlen igazság vissz
fénye a pszichikus folyamatok időbeli valóságában". (II.; 35.) 

Valódi megoldása-e azonban ez az ismeretelmélet végső problémájá
nak, vagy csupán a megoldás látszata? Úgy tűnik, az utóbbiról van szó, hi
szen nem történik meg az igazság és a lélek tényleges találkozása, mivel ez 
a „találkozás" csak a tényleges megismerésben mehetne végbe, de maga az 
igazság nem a megismeréshez, hanem az ismerethez, ennek logikai struktú
rájához kötött. Az emberi lélek fogékony lehet ugyan az igazságra, a mégis-
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mérés irányulhat ugyan az igazságra, de ez számukra elérhetetlen. Arra a 
kérdésre: „Végbemegy-e ténylegesen az igazság valódi találkozása a lélek
kel az erre fogékony lelki valóságban?", maga Kibédi Varga is ezt válaszol
ja: „Erről szó sem lehet. Az igazság nem szállhat alá a maga időtlen, logi
kai magasságából, mert az alászállás a változékony világ örvényébe húzná 
és megsemmisítené". (II.; 36.) Álláspontjának egyik alapvető hibája meg
ítélésünk szerint az, hogy úgy bírálja mind a logizmus, mind a pszicholo-
gizmus felfogását, hogy közben elfogadja alapfeltevésüket, s ennek megfe
lelően az igazságot időtlen, változatlan logikai képződményként, a megis
merést pedig tisztán pszichés folyamatként értelmezi. így azután az ismere
tet (és az igazságot) kizárólag a logikumhoz, a megismerést kizárólag a 
pszichikumhoz rendeli, s ezáltal nemcsak megkülönbözteti, de el is szakítja 
ezeket egymástól. Majd pedig a megismerő szubjektum tevékenységének ezt 
a két, egymást kölcsönösen feltételező, de egymástól mesterségesen elszakí
tott mozzanatát akarja ismét egyesíteni. Ez viszont a dolog lényegénél 
fogva csak mesterkélt lehet. Az ismeretelmélet ezen, valóban alapvető prob
lémáját, sok más kérdéséhez hasonlóan, csak akkor lehetséges ténylegesen 
megoldani, ha nemcsak bíráljuk a logizmus és a pszichologizmus 
álláspontját, hanem egyértelműen szakítunk is azzal, vagyis ha egyfelől 
lemondunk az örök, változatlan, az emberi megismeréstől független igazság 
illúziójáról s egyben elismerjük tudásunk tévedhetőségét, és másfelől a 
megismerést nem pusztán az egyén pszichikus tevékenységeként, hanem 
egyben a szubjektum megismerő tevékenységének társadalmi-történeti 
folyamataként értelmezzük. 

Befejezésül néhány szó az ismeretelmélet és a metafizika viszonyának 
megközelítéséről. A két munka között talán itt a legjelentősebb az eltérés. 
A 34-es dolgozat a metafizika és az ismeretelmélet elsőbbségi vitáját — a 
neokantiánizmus szellemében — egyértelműen az utóbbi javára dönti el. Vi
tatja a metafizika azon állítását, hogy az általa nyújtott tárgynak meg kell 
előznie az ismeretet, mivel úgymond az ismeret világában ismerettől függet
len tényezőnek nincs helye. Véleményét így összegzi: „el kell utasítanunk a 
metafizika minden olyan törekvését, amellyel az ismeretelmélet jogainak 
csorbítása árán a filozófia alapjainak birtoklását igényli. A filozófia tudo
mányossága, egyszóval tudományos filozófia csak ismeretelméleti alapokon 
lehetséges, amint az a kriticizmus vizsgálódásai nyomán kiderült". (I.; 24.) 
Röviden; a tudományon kívüli metafizika nem szólhat bele a tudományként 
működő ismeretelmélet kérdéseibe. 

Ezzel ellentétben könyvében Nicolai Hartmann véleményére hivatkoz
va szoros kapcsolatukat hangsúlyozza; úgy véli: „ismeretelmélet nem állhat 
fenn metafizika nélkül és metafizika ismeretelmélet nélkül". (II.; 39.) Sőt, 
elfogadja, hogy tárgyát tekintve a metafizika elsődleges, s hozzá viszonyít
va az ismeretelmélet másodlagos, mivel az előbbi tárgya a lét, az utóbbié 
viszont a lét ismerete. „A metafizika tárgya nélkül, vagyis a lét nélkül, az 
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ismeretelmélet tárgya, vagyis maga az ismeret is üres, s ezért az ismeretel
mélet is tartalom nélküli". Ebből pedig azt a következtetést vonja le, hogy 
a filozófia alaptudománya nem az ismeretelmélet, amint ezt Kant és követői 
vélték, hanem a metafizika, amelyre az összes többi, így az ismeretelmélet 
is épül. Ugyanakkor továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy a metafi
zika a tudomány határain kívül, vagyis egy másik lét- és igazságszférában, 
nevezetesen a vallási-metafizikai szférában helyezkedik el. 

Jegyzetek 

1 Varga Sándor: Hogyan lehetséges a filozófia mint tudomány? (Az ismeretelmélet fogalma 
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tetben ismételten megjelentette; lásd: A szellem hatalma. Aurora Könyvek, München, 
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5 Minthogy valamit akkor ismerünk meg, ha ennek nem-tudása átalakul tudásává, mondhat
juk: „a p tényállás megismerése nem más, mint átmenet/? nem-ismeretéből/? ismereté
be"; vagy általánosabban szólva: „a megismerés átmenet a nem-tudásból a tudásba". S 
fordítva, az ismeret, a tudás fogalma megadható a „megismerés" terminus révén, pl. ily 
módon: „az s személy pontosan akkor tudja, hogy/», ha megismerte azt, hogy/?"; hiszen 
nincsen semmi sem, amit anélkül tudhatnánk, hogy egyszer megismernénk. 

6 Meg kell jegyeznünk, hogy a 34-es dolgozatban még többé-kevésbé egyenlő súllyal ítéli 
meg vagy el a két álláspontot; könyvében ellenben a kritika előterében a pszichologizmus 
áll. Ebben a műben a tiszta logika álláspontjának elemzése inkább csak az igazság, s ez
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7 Bertrand Russell: A tudományos módszer a filozófiában. In: Miszticizmus és logika és 
egyéb tanulmányok. Magyar Helikon, Bp., 1976. 180. 
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G. KOMORÓCZY EMŐKE (Budapest) 

Kényszerű peregrináció: a Kassák-kör Bécsben 

A Tanácsköztársaság bukása után Kassákot is letartóztatják; csak de
cemberben szabadul — felesége, Simon Jolán és íróbarátai közbenjárására. 
1920 tavaszán Bécsbe emigrál, s már májusban újraindítja a MÁt. Kiált
vánnyal fordul A világ művészeihez'.1 túl az osztály érd ekeken küzdjenek az 
emberiség érdekeiért, az ember morális átalakulásáért a kultúra, a művészet 
eszközeivel. Kassák hisz a művészet társadalmi hatékonyságában, és abban 
is, hogy a nemzetek közti határoknál erősebb a nemzetek fiainak, az embe
reknek a szövetsége, összetartozási tudata. 1920 őszére már ismét élő és 
pezsgő szellemi életet teremt maga körül, s a MAban folyamatosan figye
lemmel kíséri az európai művészeti élet új és újabb jelenségeit. 

Fokozatosan kiépíti a kapcsolatokat a berlini orosz és a holland konst
ruktivistákkal; az utóbbiak kiáltványát egy „művészeti internacionálé" szer
vezésére vonatkozóan közzéteszi a MA 1921 márciusi számában. Ugyanez 
év tavaszán Marinetti személyesen meglátogatja Kassákot, s a MA júniusi 
számában már meg is jelenik az újabb futurista kiáltvány (Taktilizmus). A 
MA szerkesztésébe 1921 áprilisától kapcsolódik be a Berlinben élő 
Moholy-Nagy László, s ettől kezdve fűződnek szorosra a MA kapcsolatai a 
Herwarth Walden-szerkesztette Der Sturmmal. Az 1921—22-es számokban 
már rendszeresen szerepelnek a német expresszionisták, dadaisták, az orosz 
konstruktivisták (leggyakrabban: Iwan Goll, Georg Groß, Hans Arp, Huel-
senbeck, Franz Marc, Leger, Archipenko, Goncsarova, Larionov, Rodcsen-
ko, El Liszickij, Kandinszkij, Malevics, Tatlin stb.). Reprodukciók és ver
sek jelennek meg Kurt Schwitterstől, a „merz-festő"-től. Felveszik a kap
csolatot az 1919 óta Párizsban élő Tristan Tzarával, s a köréje csoportosuló 
francia dadaistákkal, preszürrealistákkal. Tzara mellett Breton, Cocteau, 
Légér, Reverdy, Marcel Souvage, Delauny, Ozenfant, Le Corbusier, Picas
so etc. szerepelnek alkotásaikkal a MAban. Kállai Ernő — a modern ma
gyar képzőművészet egyik legfelkészültebb teoretikusa — a francia kubiz-
musra épülő legújabb irányzatokat is bemutatja.2 

A bécsi MA-csoport 1920 októberétől kétnyelvű (magyar—német) mo
dern művészeti matinékat rendez; eleinte a Kärtner Straße 4. sz. alatti klub
helyiségben, később a Wiener Konzertshausban. Már az első matinén az 
európai és a magyar dadaisták „érthetetlen" vagy „értelmetlen" versei 
hangzanak el Simon Jolán feledhetetlen tolmácsolásában (a korabeli kritikák 
szerint csodálatos „üveghangja" meghódította és elvarázsolta a modern mű
vészet iránt „süket" fülűeket is!) A bécsi közönségsikertől felbátorodva s a 
művészeti kapcsolatokat kiépítendő a MA-kör a későbbiekben prágai és 
szlovákiai előadókörutat is szervez.3 Kassák megkísérli a fiatal baloldali 
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avantgardista művészeket összefogni és közös folyóiratok kialakítására ins
pirálja őket. 

1922 februárjában Weimarban a dadaisták—konstruktivisták közös 
kongresszusán a MA-csoport képviseletében Moholy-Nagy László és Ke
mény Alfréd van jelen. A Kassák-kör szemében ez a két irányzat szorosan 
összetartozik, egyik a másikból mintegy „kinő". Jelszavuk: „Romboljatok, 
hogy építhessetek!" A MA 1922 februári számában közzéteszik a párizsi 
modern művészeti kongresszust előkészítő bizottság előzetes vitakérdéseit 
(a tradíció—invenció viszonyát illetően), s állásfoglalásra szólítják fel a kér
désben a MA-művészeket. 

1922 derekától a MÁban mindinkább a konstruktivista tendenciák erő
södnek fel. A „Haladó Művészek" első nemzetközi kongresszusán (1922. 
május 29—31.), amely a „konstruktivista internacionálé" megalapítását tűzi 
célul, a maisták is képviseltetik magukat. A holland De Stijl 1922/8. szá
mában megjelenik a MA-művészek proklamációja a világ művészeihez, 
amelyben a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését szorgalmazzák, s hangsú
lyozzák: a művészet „a kollektív erők emberének állásfoglaló megnyilatko
zása", egyfajta „kollektív energia", amely organizálja és katalizálja az em
beriség haladását egy magasabb szellemi állapot felé. Szemben a holland 
konstruktivistákkal, akik az „individuális művészet" elkötelezettjei és hívei, 
ők azt hirdetik: az egyén — és így a művész is — a társadalomnak csupán 
egy „atomja", műve tehát szervesen beágyazódik a társadalmi élet szövevé
nyébe. A forradalmi világszemléletű művésznek műveivel a már kialakult 
életformák felbomlását kell siettetnie; s a befogadókban fel kell ébresztenie 
a vágyat egy új, teljesebb, harmonikusabb életforma megteremtésére. Kas
sák a művészetet a világharmónia erőkomponensének tartja, s az „új művé
szetinek — szerinte — e kiküzdött harmóniát kell szuggesztív forma
egyensúlyával szétsugároznia. Elképzeléseik szerint a Forradalmi Világ
szemléletű Alkotók Nemzetközi Szervezete tudósokat—mérnököket—művé
szeket tömörítene, konkrét pedagógiai-társadalomtudományi-művészeti fel
adatok megoldását vállalná magára s a konstruktivista világszemlélet jegyé
ben születő alkotásokat propagálná. 

Kassák, Moholy-Nagy, Bortnyik képarchitektúrái, Peri és Uitz újabb 
kompozíciói egyaránt az új izmussal való belső rokonságra utalnak. 1922 
őszén a berlini Sturm Galériában bemutatkozik képarchitektúráival a ma
gyar festő-csoport; egyúttal̂  ők is megtekintik az orosz konstruktivisták ber
lini kiállítását, amiről a MÁban tudósítást is tesznek közzé.4 A MA mindin
kább megtelik Archipenko, El Liszickij, Malevics, Kandinszkij, Rodcsenko 
stb. műveinek reprodukcióival, Mondrian és Doesburg-kompozíciókkal, 
Bauhaus-épülettervekkel, térkonstrukciókkal. Minden konstruktivista alko
tás lényege az architektúra — vallják elméletileg is; s hisznek abban, hogy 
a művésznek „a szétesett világ új egységét" kell felmutatnia, „az erő és a 
szellem architektúráját" —, s akkor talán egy újfajta, az „egyén és nemzet 
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fölé emelkedett" világlátás is kialakul; a széttöredezett valóság új, monu
mentális, eszmei alapokon harmóniába szerveződik. Illuzórikus elképzelés, 
dehát végül maga a művészet is csupán illúzió! 

Az orosz konstruktivistákkal, valamint a Bauhaus-művészekkel való 
szorosabb együttműködés inspirálja Kassákot abban, hogy Németh Andor
ral közösen 1922 őszén új folyóiratot indítson: a „2 x 2"-t, amelynek azon
ban csupán egyetlen száma jelent meg. Nemzetközi szemléje, amelyben az 
angol, francia, német, olasz, orosz avantgárd periodikákat mutatja be, így 
is felbecsülhetetlen értékű. 

Ugyancsak 1922 őszén jelenik meg Kassák és Moholy-Nagy közös 
szerkesztésében az Új Művészek Könyve, amelyben a korszak szinte vala
mennyi jelentős képzőművésze helyet kap. Az anyag jó részét a Sturm, 
Kunstblatt, De Stijl, Kreation, Macao, Cicerone, L'Esprit Nouveau, Vescs, 
Dada stb. avantgárd periodikáktól vették át. Szerepel itt az olasz Boccioni, 
Russolo, Chirico, Prampolini; az orosz Kandinszkij, Chagall, Archipenko, 
Tatlin, Malevics, Rodcsenko, Rozanova, El Liszickij; a német Hans Arp, 
Paul Klee, G. Groß, Baumeister, Lipchitz, Bucholz, Kurt Schwitters, 
Friedmann; a francia Delaunay, Braque, Segal, Milhaud, Ozenfant, Jeanne-
ret, Légér; a spanyol Picabia, Picasso; a holland Doesburg, Mondrian, 
Man Ray, Vantongerloo stb. A magyarok közül Bernáth Aurél, Bortnyik 
Sándor, Mattis-Teutsch János, Fischer József, Kudlák Lajos, Medgyes 
László, Moholy-Nagy László, Kassák és Péri László kapnak itt helyet. Az 
antológia szervesen illeszkedik a hasonló avantgárd kiadványok sorába, s 
szerkesztési elvei továbbélnek a későbbi almanachokban is.5 

A kapcsolatok az európai avantgárddal korántsem egyoldalúak. A Stijl 
már az 1922/7. számban hirdeti az antológia megjelenését; az avantgárd kö
rök midenütt számon tartják, éppúgy, mint magát a bécsi MÁt, amelytől sű
rűn vesznek át képzőművészeti anyagot. Több avantgárd periodika (pl. a 
Berlinben megjelenő, mindössze három számot megért orosz Vescs, a 
Sturm és a Stijl) munkatársaként említi Kassákot, Moholy-Nagyot, Péri 
Lászlót és Mattis-Teutschot. Képarchitektúráikról és egyéb alkotásaikról 
reprodukciókat közölnek, elméleti cikkeik közül a fontosabbakat átveszik 
vagy ismertetik. A Sturm több számának címlapján Kassák-kompozíció lát
ható. 

A világszerte ismert legnagyobb német avantgárd folyóirat (a Sturm) 
1924 szeptemberi számában Gáspár Endre áttekintést ad a MA-mozgalom 
történetéről, külföldi kapcsolatairól. A maisták a világ legradikálisabb mű
vészei közé tartoznak — írja —, hiszen nemcsak a forma, hanem a szellem 
átalakítására, forradalmasítására is törekszenek {Die Bewegung der ungari
schen Aktivisten). 

Ugyancsak szoros és kölcsönös kapcsolatot épít ki a MÁval a 
hannoveri Merz, a New York-i és berlini szerkesztős égű Sezession, a New 
York-i Little Review, a Barcelonában és Zürichben megjelenő 391, a 
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zürichi, majd berlini DADA, a párizsi L'Esprit Nouveau, illetve a La 
Revolution Surrealiste, valamint a milánói Poésia. 

1923 tavaszán Kassák a MA német nyelvű különszámában Számvetést 
készít az addig megtett útról.6 Úgy látja: a rombolás és a formabontás idő
szaka lejárt; most már a szintetizáló, munka következik. Nincs szükség 
újabb izmusokra: életszintézist kell teremteni; mert csakis a „lényegi Rend" 
absztrakt felmutatásával lehet (kell) a művésznek az emberi bensőségre át-
alakítóan hatnia. Kassák elképzelésében a képarchitektúra az a mű(faj), 
amely biztonságot, rendet, harmóniát sugároz, s ezért a pszichikai „reali
tás" leghitelesebb kifejezője, a szellemi energiák kinyilatkoztatója: a Végte
lenség távlatait nyitja meg a szemlélő előtt — aki ezáltal maga is alkalmassá 
válik a Végtelenség befogadására.7 

A MA 1923—25-ös számai már a konstruktivista szintézis jegyében fo
gannak.8 A hangsúly mindinkább a korszerű „architektonikus" törekvések 
propagálására, az építészeti problémák megoldására tevődik át. A Bauhaus 
szellemét és gyakorlatiasabb profilját elsősorban Kállai Ernő és Moholy-
Nagy közvetíti a MÁhoz. Gropius, Nerlinger, Korn épületterveit, Hans 
Richter, Carl Peter Röhl, Glauber Henrik térkonstrukcióit, Georg Groß 
gépkonstrukcióit, Doesburg architektonikus tervrajzait hozzák a mind rit
kábban megjelenő MA-számok. Az 1925. júniusi — legutolsó — számot a 
Bauhaus szellemében tevékenykedő Das junge Schlesien csoportnak szente
lik. Günther Hirsch el-Portsch mutatja be őket gazdag illusztrációs 
anyaggal. 

Ugyanakkor ez a szám már egy új tájékozódási irányt sejtet: Ernst 
Joseph Surrealisme című cikke zárja. A szerző történeti áttekintést ad a leg
frissebb izmus kialakulásáról, amelynek a francia költészeten belül kettős 
gyökérzete, két ága van: az egyik csoport a dadaizmusból indult a szürrea
lizmus felé (Breton, B. Péret, Aragon, Eluard, Picasso stb.); a másik vi
szont az Apollinaire-követők táborából alakult (I. Goll, R. Clever, P. Der-
mée, R. Delaunay, P. Reverdy stb.). A MA az Apollinaire-követőkkel már 
régóta szorosabb kapcsolatban állt; de — Tristan Tzara révén — a dadais-
tákkal is rokonszenvezett. Illyés Gyula fordításában és ajánló közvetítésével 
a MA Francia Antológia]^ már 1925-ben viszonylag teljes képet adott a 
francia szürrealistákról.9 

Az európai avantgárd körökkel való kapcsolattartás mellett a bécsi MA 
a közép-európai térségen belül is megkísérli összefogni a „forradalmi" mű
vészeket. Csehszlovákiai előadókörútján (Pozsony—Prága—Kassa—Lo
sonc—Érsekújvár—Ungvár) nagy sikert arat a Kassák-csoport, s a baloldali 
gondolkodású — magyar és nem magyar ajkú — avantgardista fiatalok szo
rosan felsorakoznak Kassák mögé, „világszemléletet" is tőle tanulván. A 
fiatalok egy része már a budapesti MÁban is dolgozott; most annak mintá
jára sorra jelennek meg a rövidebb-hosszabb életű lapkísérletek: Pécsett az 
„1920", majd a Krónika (1920 október—1920 június), Budapesten Raith 
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Tivadar szerkesztésében a Magyar írás (1921—27), Újvidéken Csuka Zol
tán—Haraszti Sándor szerkesztésében az ÚT (1922—25), Szlovenszkón Gö-
möri Jenő szerkesztésében a Tűz (1921—23); a vajdasági alkotókat pedig a 
zágrábi Zenit (1921—26) tömörítette maga köré. Mindegyikük programjá
ban első helyen szerepelt — a kassáki szellemben! — „a keresés tüzében 
égő" fiatalok pártfogolása, valamint a forma-kísérletezés jogának elismerése 
és elismertetése. 

A romániai magyar fiatalok az erősen urbanizálódott nyugati peremvi
déken, Kolozsvár—Arad—Temesvár körzetében alakítják ki saját avantgárd 
centrumukat. Az 1923 őszén Bécsből hazatérő Franyó Zoltán a volt mais-
tákra támaszkodva indítja meg folyóiratait (Genius — 1924; Új Genius — 
1925), amelyekben éles és mindmáig érvényes polémia folyik az „új költé-
szet"-ről, elsősorban az újabb Kassák-versek kapcsán. A két Genius meg
szűnte után a stafétabotot Szántó György veszi át; de az ő folyóirata (Pe
riszkóp 1925. március—szeptember) sem hosszabb életű a korábbiaknál. 
Ezek a periodikák szoros kapcsolatban állnak a román baloldali avantgar
dista lappal, a Contimpuranullal, amely a bécsi MÁtól rendszeresen vesz át 
anyagot — hasonlóan a cseh (Host, Pasmo), valamint a szlovák (DAV) 
avantgárd lapokhoz, amelyek szintén magukon viselik az erős Kassák-hatás 
jegyeit. Gáspár Endre a Pasmo 1924/8—9. számában bemutatja A magyar 
aktivisták mozgalmát, középpontba állítva Kassák és Déry Tibor munkássá
gát. Ezt az anyagot a lengyel Blok is átveszi. így a varsói avantgardisták — 
a Blok és Praesens köre — szintén bekapcsolódnak a közép-európai kisnem
zetek szellemi értékcseréjébe. így lesz a MA a keletközép-európai térségen 
belül a kulturális együttműködés egyik példaadó modellje, az európaiság 
közvetítője, a modernség szellemének védelmezője és terjesztője; az elma
radott kis országokat összefogó értéksugárzó művészeti centrum.10 

1925 derekán — a fenntartáshoz szükséges anyagi eszközök híján — 
megszűnik a MA. A Kassák-csoport 1926. március 22-én tartja a bécsi 
Konzertshausban az utolsó kétnyelvű matinét. A köztes időben Kassák fo
kozatosan felszámolja emigrációs léthelyzetét. 

Már 1925 óta folyamatosan kiépítette kapcsolatait a hazai kulturális fó
rumokkal (elsősorban a Nyugattal, aztán a Népszavával, a Világgal, az Esti 
Kurírral stb.). Átmenetileg lap nélkül maradván, az 1926 februárjában 
Dienes László szerkesztésében Kolozsvárott induló Korunkhoz csatlakozik. 
Ennek 2. számában (1926 március) átfogó tanulmányt tesz közzé a modern 
művészeti mozgalmakról (A korszerű művészet él!), amelyben bemutatja az 
analitikus irányok láncreakció-szerű folyamatát, amint a stafétabotot egy
másnak átadva, mind mélyebbre hatoltak az objektív valóság (az emberi 
„bensőség" és a külső társadalmi viszonyok) összefüggéseinek röntgenszerű 
átvilágításában. Eredményeikre a szintetizáló „konstruktív művészet"-nek 
kell épülnie — hangoztatja —, hiszen ez az (újra)értelmezett valóság esszen
ciális összefüggéseit felmutató „teremtett realitás". 
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Mielőtt hazatelepülne, Kassák 1926 júniusában még Párizsba látogat, 
ott élő emigráns barátai hívására. Képarchitektúráiból kiállítást rendeznek; 
június 14-én pedig modern művészeti bemutatót tartanak, amelyen Illyés 
Gyula, Nádas József, s az ifjú Hont Ferenc is szerepel saját műveivel; a 
Kassák-versek Bergmann Teréz tolmácsolásában hangzanak el. Az estet Bö-
löni György vezeti be, aki a magyar avantgardistákat a Nyugat forradalmi 
szellemének örököseiként köszönti. Kassák három hetet tölt Párizsban, s ez 
elég arra, hogy felelevenítse, illetve megerősítse kapcsolatait az európai 
avantgárd élcsapatával: Eluard, Cocteau, Légér, Tristan Tzara, a Goll-há-
zaspár, Seuphor, Le Corbusier stb. a legnagyobb megbecsüléssel ültetik 
asztalukhoz, s tolmács útján (hiszen Kassák nem tudott nyelveket!) beszél
getnek, vitatkoznak vele a modern művészet problémáiról.11 

Ugyanezen év szeptemberében előadókörútra indul Arad—Temes
vár—Kolozsvár körzetében, ahol régi barátai várják. Modern művészeti be
mutatóival a MA-kör itt is nagy sikert arat, s nagyszámú közönséget nyer 
meg a „korszerű művészet" ügyének. Még az ősz folyamán végleg hazatér 
Kassák, s decemberben már indítja is új folyóiratát, a Dokumentumot, ame
lyet a bécsi MA hazai folytatásának szán, s ugyanabban a szellemben szer
keszti, szorosra fűzve az emigrációban kiépített kapcsolatait az európai 
avantgárd művészekkel. 

A Dokumentum a magyar avantgárd görögtüzének utolsó felszikrázása. 
Mindössze öt száma jelent meg (1926. december—1927. május): a magyar 
humuszba nem tudott gyökeret ereszteni. A főmunkatársak is nagyjából 
ugyanebben az időben tértek haza emigrációjukból: Illyés Párizsból, Déry, 
Nádass József, Németh Andor Bécsből. A közlemények egy része német, 
illetve francia nyelven íródott; rendszeresen propagálták a testvér-lapokat: 
13 nagyváros összesen 19 hasonló jellegű és célkitűzésű periodikáját. Itt és 
a Korunkban bontakozik ki a magyar irodalomtörténet egyik legizgalma
sabb polémiája az „ősi" és az „új" vers mély kapcsolatáról, mágikus kifeje
zőerejéről, a szellem szilaj ugrásait leképező szabad asszociációs 
képalkotás-módjáról, atmoszférateremtő szuggeszti vitásáról, „teremtett 
világának" a költészeten belüli valóságérvényéről.12 A folyóirat gazdag 
szépirodalmi anyaga a magyar szürrealizmus rövid virágkorát reprezentálja. 

Kassák „peregrinációja" valójában a Dokumentum megszűntével ért 
véget. Véglegesen ekkor tért haza: Európából Angyalföldre. 

Ekkorra azonban már Európa-szerte is kifulladóban vannak az avant
gárd mozgalmak; az orosz csoportokat kezdik adminisztratív úton felszá
molni. Átmenetileg mindenütt győztek a neokonzervatív irányok, de az 
avantgárd poétikai eredményei „felszívódtak", megszüntetve-megőrződtek a 
tradicionális stílus- és formanyelvben. Kassák és a magyar avantgárd moz
galom elévülhetetlen érdeme, hogy Európával lépést tartva egy rövid időre 
itthon is páratlan művészeti kivirágzást gerjesztett. Egész újabbkori magyar 
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költészetünk ebben a „kohóban" edződött, s az azóta felnövő új s újabb 
nemzedékek még mindig meríteni tudnak ebből a forrásból, továbbvíve a 
„kísérletezés" szellemét. 
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BOZIDAR KOVACEK (Novi Sad) 

Magyar utazók a szerb fejedelemségben 

A XIX. században Európa szeme láttára és — hol a folyamat gyorsítá
sára, hol a lassítására irányuló — közreműködésével hanyatlani kezdett a 
török császárság hatalma a Balkánon. Egyidejűleg az egykori belgrádi pasa
likból kialakulóban volt, az önállósulás felé haladt és terjeszkedett az új 
szerb állam. Szerbia felszabadulásának története a török uralom alól az 
1804. évi első fölkeléssel kezdődött, amelyet Djordje Petrovic Karadjordje 
vezetett. E hosszú harc 1813-ban ért véget azzal, hogy a törökök leverték 
az első fölkelést. 1815-ben azonban föllángolt a második fölkelés, melynek 
vezéréül Milos Obrenovicot választották. A kezdeti hadisikerek után Milos 
hosszadalmas diplomáciai játékba kezdett, melynek eredményeként Szerbia 
a szultán 1830. és 1833. évi hatiserifje értelmében autonómiát kapott. Szer
bia látszólag vazallusi viszonyban maradt Törökországgal szemben, de ön
állóságra tett szert a belső közigazgatásban; teljesen felszámolták a feudális 
szp áh ir end szert, s kitűzték a határidőt, ameddig a törököknek el kell hagy
niuk Szerbiát — hat városi erőd kivételével; a továbbiakban kijelölték a 
(Szerbia és Törökország közötti) határvonalat, s megerősítették Milos Obre
novicot örökölhető fejedelmi méltóságában. Létrejött tehát az ország, 
amelyre azonban a konszolidáció évtizedei vártak. E folyamat az 1878. évi 
berlini kongresszusig tartott, amikor is Szerbiát független országnak ismer
ték el. 1882-ben Szerbia fejedelme (kenéze) király lett. 

Szerbia ingatag politikai helyzete az egyik, a nyugat és kelet egzotikus 
keveredése a másik elem, amelyből az európai térség új országa kialakul. 
Ez az ismeretlen világ egyaránt vonzza azokat az utazókat, akiket egyéni kí
váncsiságuk, irodalmi és tudományos érdeklődésük vezérel, s azokat is, 
akik politikai szándékkal, illetőleg megbízatással jönnek. Ennek megfelelő
en a Szerbiáról szóló úrirajzirodalom igen gazdag és változatos. 

Ennek az irodalomnak jelentős részét magyar utazók leírásai képezik, 
melyek iránt azonban mind a szerb, mind a magyar tudomány igen csekély 
érdeklődést mutatott. A magyarok részéről a feledés homályába merültek, a 
szerbek pedig nem olvasták, sőt fel sem tárták őket. 

E rövid dolgozatban, amely egy hosszabb szerb-horvát nyelvű tanul
mány kivonata, csak azokat a szövegeket említjük, amelyek az utazók sze
mélyes élményeit és emlékképeit rögzítik. 

Az első magyar személyiségek, akik a szultán első, autonómiát meg
erősítő hatiserifje (a szultán aláírásával kiadott rendelet) után Szerbiába lá
togattak, gróf Széchenyi István és gróf Waldstein János voltak. Az ő föl
jegyzéseik1 ugyan nem terjedelmesek, de a szerzők, különösen Széchenyi 
személyisége kivételes jelentőségűvé avatják őket. Isztambulból hazafelé 
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tartva utaznak keresztül Szerbián; a török fővárosban az Al-Duna szabályo
zásáról, azaz hajózhatóságáról tárgyaltak, mivel ily módon kívánták Ma
gyarországot bekapcsolni a tengerhajózásba. 

Széchenyi csak úgy mellékesen ír le naplójegyzeteket Szerbiáról, hogy 
némely tényeket emlékezetébe véssen, de a közlés szándéka nélkül. Föl
jegyzéseit német nyelven fogalmazza, holott 1825-ben szólalt fel elsőként 
magyarul a parlament felsőházában. Eléggé kedvetlenül ír, mert betegségé
től gyötörve már az öngyilkosság gondolatával foglalkozik. Szerbiáról szóló 
sorai ezért nélkülözik az útleírás tartalmi gazdagságát; Széchenyi írása 
szenvtelen és tárgyszerű. Érzékeny szelleme mégis figyelemreméltó benyo
másokat, asszociációkat, sőt emóciókat is magába fogad és kivetít a napló
ba. Elbeszélésének kétségkívül leghatásosabb részletei a Milos Obrenovic-
tyal történt találkozásairól szólnak. Eszerint egy nyers, de bölcs államférfi, 
kemény és magabiztos balkáni ember állt egy európai arisztokratával szem
ben, aki ugyan kevésbé volt bölcs, ám igen határozott nézetei voltak. Ennek 
tudatában Széchenyi minden bensőség és rokonszenv nélkül, de lekicsinylés 
nélkül is szól Obrenovicról, abban a meggyőződésben, hogy két igazi férfi 
találkozott, akiknek minden különbözőségük mellett közös vonásuk is van: 
mindketten olyan személyiségek, akik átalakulási folyamatokat indítanak el 
a saját társadalmukban, találkozásuk pillanatában pedig országuk és Európa 
jövője lebeg a szemük előtt. 

Széchenyi társaságában utazott az ifjú Waldstein gróf is (1809—1876), 
aki apjáról német, anyjáról magyar arisztokrata volt. Mentora, azaz Széche
nyi hatása alatt magyar hazafi lett belőle, s magyarul írta szerbiai naplóját, 
ami nem csekély erőfeszítést igényelt a részéről. Az ő naplója, útirányát te
kintve azonos Széchenyiével, de részletezőbb és bőbeszédűbb annál. 
Waldstein érdeklődése apróbb életjelenségekre is kiterjed, szemlélete fiata
losan derűs, elbeszélését pedig némi humorral és hangulati elemekkel is szí
nezi. Egyik szemével állandóan Széchenyire figyel, s a Szerbiáról készült 
feljegyzéseit az olyan idegen hangulatával egészíti ki, aki új, ismeretlen vi
déken jár. Minthogy egyúttal műkedvelő festő is, őt megragadják a termé
szet szépségei, de ilyen megfigyeléseit csak elvétve veti papírra; ilyenkor is 
csak a színekre, a részletekre figyel, s nemigen jut el a teljes festői kompo
zícióig. 

Ifjabb Bene Ferenc (1803—1881) pesti orvos és tudós volt, az egyete
men bűnügyi medicinát tanított. Kis útirajzát2 barátnak szóló jelentés for
májában írta, de nem sokkal az utazásáról való hazatérte után, 1883-ban 
közre is adta. írását, feltehetőleg, már eleve közlésre szánta. Bene csak rö
vid időt töltött Belgrádban, s leírásai a fotográfiára hasonlítanak, melyekhez 
egy-egy odavetett megjegyzést fűz. Olyan ez, mintha némafilmet néznénk: 
vizuálisan előttünk a város, a képek láthatók, de ami mögöttük van, az csak 
sejthető. Bene tárgyilagos megfigyelő, szépírói igénye nincs. Hogy miért 
érdekes mégis az útirajza? Belgrádban ekkor változóban volt a hatalmi 
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egyensúly, felsejlik a hatalom kettőssége és a törökök hatalmának hanyatlá
sa a Balkánon. Benének sikerült ebből valamit megragadnia. 

Egressy Gábor (1808—1886) 1849-ben Törökországba emigrált. Vala
mivel később, hazatérőben átutazott Szerbián, miközben megállt Belgrád
ban. Útleírását3 igencsak beárnyékolja egyértelmű szerbellenessége. A sza
badságharc idején ugyanis a magyarok és szerbek közvetlen összecsapásai
nak színhelyén tartózkodott. Az őshazából eredeztetett magyar—török ro
konság romantikus illúziójának bűvöletétől áthatva tér haza. Egressy szöve
gét át- meg átjárja a nemzetének korábbi és a törökök mostani ellensége 
iránti keserű düh; tele van pontatlanságokkal, súlyos, egészen szubjektív 
minősítésekkel, s olyan messze megy, hogy tagadja a szerb nemzet létét is. 
A szerbek azonban a sértéseket csakhamar megbocsátották neki. Obernyik 
Károly—Egressy Gábor: Brankovics György című tragédiájának 1860. évi 
pesti előadásán hangos tüntetésre került sor a szerb—magyar barátság mel
lett, kétnyelvű felkiáltásokkal ünnepelték Egressyt, a (társ)szerzőt és fősze
replőt, s magyar és szerb nemzeti színekkel díszített babérkoszorút adtak át 
neki. A koszorúban ott volt Laza Kostic, a nagy szerb romantikus költő Eg
ressy Gáborhoz című költeménye, melyet el is szavaltak eredetiben és Tóth 
Kálmán fordításában magyarul. A rendőrséget nagyon nyugtalanította ez az 
esemény, melyről számos rendőri és kémjelentés érkezett Bécsbe. A szer
bek tehát kétségkívül túltették magukat azokon a sértő kitételeken, melyeket 
korábban Egressy a Szerbiáról szóló szövegében leírt, kivált azután, hogy 
Egressy a színpadon éppen Brankovics Györgyként halt meg. 

A magyar—szerb politikai kapcsolatok elmélyítése érdekében legtöbbet 
Urházy György (1823—1873) tett; kiváló újságíró és Jókai közeli munka
társa volt. Mint a Pesti Napló haditudósítója riportsorozatot közölt a Bal
kánról, melyet később rendszerezett és könyv alakban is közreadott.4 Köny
vét áthatja a szomszéd nép iránti rokonszenv. Az újságírói témák mellett ér
deklődést mutatott a történelem és a néprajz iránt, sőt néhány szerb népdalt 
is lefordított. Szembetűnőek útirajzírói erényei is. Személyes kapcsolatai ré
vén módjában állt könyvébe belefoglalni beszélgetéseit az akkori Szerbia 
legkiemelkedőbb személyiségeivel. Könyvében még számos fontos, forrás
értékű ismeretet közöl az országról, amelyen átutazott. Arra törekedett, 
hogy megismerkedjen az emberekkel, megfigyelje mindennapjainkat, leírja 
külső megjelenésüket és életfelfogásukat is, amiből arra következtethetünk, 
hogy életközeiből ismerte meg az országot, noha nem sokáig tartózkodott 
ott. A jó és tájékozott újságíró szemével pontosan felismerte az ország és a 
pillanat legfőbb jellemzőit, eljutott a legmegfelelőbb helyekre, s rögzíteni is 
tudta a leglényegesebb jelenségeket. Bár nem voltak szépírói ambíciói, stí
lusa színes, eleven és festői részletekben igen gazdag. Könyve nemcsak in
formációs értékét, de olvasmányosságát tekintve is az akkori újságírás leg
magasabb szintjén áll. 
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Gróf Hunyady László (1826—1898) 1859 júliusában érkezett Belgrád
ba Julianna húga kíséretében, aki nem sokkal ezután Szerbia fejedelemnője 
lett. Valamivel később majd Hunyady jelentős szerepet vállal a jó politikai 
kapcsolatok kialakításában Szerbia és Magyarország között. Útleírása nem 
olyan jelentős, amint annak alapján elvárnánk, hogy milyen körülmények 
között írta, s milyen jelentős személyiségekről szól benne. Riport ez arról, 
ami szem előtt van, s ami kívülről látható. Az író kommentárjai igen tartóz
kodóak, s csak politikailag semleges témákhoz kapcsolódnak. Ennek ellené
re érdekesek e jegyzetek, ha olyan vázlatnak tekintjük Szerbiáról, melyet 
egy feudális szellemben nevelkedett külföldi vetett papírra. Hunyady igen 
óvatosan, szinte észrevétlenül száll szembe azzal a magyar arisztokraták tu
datába vésődött előítélettel, hogy Szerbia vad és barbár föld. Utazását Su-
madiján keresztül úgy érzékeli, mintha rendezett vadászterületen haladna 
keresztül. Szól a régészeti leletekről is mint az ősi civilizáció itteni doku
mentumairól. Kiemeli a szerbek jó tulajdonságait és dicsérőleg szól felsza
badító harcaikról. Érzelmeit azonban nem tárja fel, csak akkor vallja meg, 
hogy őszinte csodálattal adózik a látvány újdonságának, s hogy mint turista 
milyen érdeklődéssel szemlélődik. Láthatóan kevesebbet mond el, mint 
amennyit elmondhatott volna, feltehetőleg azért, hogy ne fedje fel idő előtt 
politikai állásfoglalását s mindazt, ami amögött van. 

Szerbiáról kétségkívül Kállay Benjámin (1839—1903) tudott a legtöb
bet. Kállay valójában nem is tekinthető utazónak, hisz hét esztendőt töltött 
Szerbiában mint diplomata. Széles tájékozottságról tanúskodik a közelmúlt
ban szerbhorvát nyelven megjelent terjedelmes Naplója is. Utazás a bol
gár—szerb határokon 1868-ik évi szeptember 14—27.6 című munkája szer
biai tartózkodásának első hónapjairól szól. Annak ellenére, hogy utazása 
diplomáciai küldetés volt, élményeit az útleíró igényével írja le. Ekkoriban 
ő még valóban inkább olyan utazó e tájakon, aki ismerkedik az országgal és 
az ott uralkodó viszonyokkal, mintsem állandó — bár különleges státusú — 
lakója, aki a mindennapi életről készít feljegyzéseket. Elbeszélésének ele
vensége írását az olvasmányos riportok szintjére emeli. Jó megfigyelő ké
pessége, a tények iránti tisztelete, a természet szépségeinek finom, helyen
ként lírai rajza, szellemessége, szelíd iróniája, tömör fogalmazása, találó 
arckép vázlatai olyan jellemzői szövegének, amelyek szépírói készségét bi
zonyítják. 

Kőváry Béla is újságíró volt Nagykanizsán. 1876-ban, törökbarát esz
méktől áthatva, az orosz—török háború kitörésekor Isztambulba ment, és 
belépett a török hadseregbe. Mindjárt hadnaggyá ütötték, s átkeresztelték 
Ali-effendinek. Részt vett a háborúban, amelybe hamarosan Szerbia is belé
pett az oroszok oldalán. Kőváry, miután megsebesült, hazaindult gyógyke
zelésre. Átutazott Szerbián a két háború közötti fegyverszünet idején, még
pedig török főhadnagyi egyenruhában. Érthető, hogy fölkeltette maga iránt 
a szerb hatóságok gyanúját és kiváltotta a lakosság gyűlöletét, hisz nemrég 
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perzselte meg őket a török háborúk tüze. Kőváry szerbiai tartózkodása tehát 
nem lehetett kellemes. Magától értetődő, hogy ő is tele volt ellenérzéssel a 
szerbek iránt, kivált, ha szem előtt tartjuk a törökök iránti rokonszenvét. 
Kőváry útirajza7 mégis jól érzékelteti Szerbiának egy viharos pillanatát, s 
hű képet ad a nép magatartásáról egy ellenséges hadsereg tisztjével szem
ben. 

Kőváry látásmódja és írásának szelleme jellemző a korabeli magyar 
publicisztika túlnyomó részére is. Megemlíthetjük ennek szemléltetésére 
Márkus István Törökországi képek* című könyvét is. Márkus haditudósító
ként követte a törökök 1877. évi hadműveleteit, s így a háborút csak török 
szempontból ítéli meg. Törökbarát magatartása könyvében militáns szerbel-
lenességben nyilvánul meg. 

A Szerb Fejedelemségben utazó magyarok útirajzainak nagy száma 
magában is arról tanúskodik, hogy a magyarok élénken érdeklődtek a déli 
szomszéd új, független állama iránt. E szövegek, amelyek öt évtized során 
születtek, egyértelműen tanúsítják, milyen hatással vannak a gazdasági és 
politikai körülmények a kulturális kapcsolatokra. Minthogy e szövegek 
szerzői magukévá teszik annak a közösségnek a szemléletét, amelyből szár
maznak, csak úgy látnak, ahogy a körülmények megvilágítják a képernyőt. 
Szerencse azonban, hogy a fenti utazók között voltak igen erőteljes egyéni
ségek is, akik egyúttal jó megfigyelők is voltak, s megfogalmazták saját 
egyéni benyomásaikat is. Ily módon ezek az útirajzok, összességükben egy
felől fontos adalékul szolgálnak a Szerb Fejedelemségben uralkodó viszo
nyok megismeréséhez, másfelől pedig élvezetes olvasmányok, s előfordul
nak bennük irodalmi értékű szövegrészletek is. 
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KÜRTÖSI KATALIN (Szeged) 

Kanadai magyar költők kétnyelvűsége 
Stephane Sárkány emlékének ajánlom 

A kétnyelvűség napjainkban rendkívül időszerű kérdés földünk minden 
táján. Elismerése, engedélyezése politikai platformok determináns eleme, a 
jelenséget magát azonban hiábavaló igyekezet tagadni. A kétnyelvűség szá
mos tudományágban külön szakterületnek nyilvánul (pl. jog, nyelvészet, 
pszichológia, pedagógia), értő elemzések százai jelennek meg róla: az MLA 
bibliográfia egyedül 1 237 adatot tart nyilván a kérdéskörről. A két- illetve 
többnyelvűség az irodalomban is évezredek óta jelen van — hiszen már a 
latin auctorok egy része sem anyanyelvén írt —, régiónkban pedig különö
sen aktuális, az irodalomtudósok közül azonban csak kevesen foglalkoznak 
vele. (A kétnyelvűség világirodalmi történetét Leonard Foster írta meg, a 
középkelet-európai kétnyelvűségről Sziklay László és Fried István értő 
elemzéseit emelhetjük ki, valamint a közelmúltban megjelent Kétnyelvűség 
a Kárpát-medencében című kötetet.1) 

Noha a jelenség több-kevesebb intenzitással a történelem során mind
végig nyomon követhető, elméleti szakirodalma pusztán néhány évtizedes 
múlttal rendelkezik, s mindezen idő alatt nem jött létre „közmegegyezés" 
meghatározását illetően. A legismertebb nyelvészek sorra egyetértenek ab
ban, hogy a kétnyelvűség a nyelvészet alapvető kérdése (R. Jakobson, L. 
Bloomfield), de ezalatt szinte minden nyelvészeti iskola mást ért. Ehhez já
rulhat még az a tény is, amit Sauvageot úgy ír le, hogy „számtalan féle kö
rülmény létezik, amelyek között a kétnyelvűség megnyilvánul".2 Bloom
field definíciója szerint a kétnyelvűség olyan esetekben van meg, amikor 
egy személy tökéletesen elsajátít egy nyelvet, miközben anyanyelvét nem 
felejti el,3 azaz mindkét nyelvet anyanyelvi szinten ismeri. Haugen már ak
kor is elfogadja a kétnyelvűség tényét, ha valaki teljes, jelentéssel bíró 
mondatokat alkot egy másik nyelven.4 Weinreich viszont azt tartja szüksé
gesnek a kétnyelvűséghez, hogy az illető felváltva használja a két nyelvet.5 

Ekundayo Simpson, aki Samuel Beckett kétnyelvűségéről írt könyvet, az 
irodalmi kétnyelvűség meghatározásakor tekintetbe vette a fenti nézeteket 
is, amikor azt úgy definiálta, mint „két nyelv váltakozó használata egyazon 
vagy több műben".6 Ez a tág körű meghatározás megengedi, hogy a két
nyelvűség vizsgálatakor — hogy világirodalmi példákkal éljünk — V. Na-
bokovot és S. Beckettet éppúgy tárgyaljuk, mint R. M. Rilkét és O. Wilde-
ot, s hogy magyar példáink is legyenek: S. Vizinczey és Thinsz Géza mel-
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lett a verseit csak angolul író montreali költőt, Endre Farkast, de Határ 
Győzőt is ide sorolhatjuk. 

A Magyarországról emigrált írók esetében „szekvenciális", azaz egy
mást követő nyelvelsajátítás a jellemző: kétnyelvűségük — még ha az igen 
ritkának számító „equilingualism", azaz két nyelv azonosan rendkívül ma
gas szintű ismeretének esete forog is fenn — úgy valósult meg, hogy elő
ször magyar anyanyelvüket sajátították el, majd azt követően tettek szert 
még egy nyelv ismeretére (némely esetben már Magyarországon, más ese
tekben az ország elhagyása után). A két, avagy több nyelv birtokában azu
tán már egyéni választás, tudatos döntés kérdése, hogy azokat hogyan hasz
nálja fel az író vagy költő. Van, aki óva vigyáz („egy tekintélyt fogadtam / 
csak el: a magyar nyelvét"),7 védi anyanyelvét a külső befolyástól, még ha 
említést tesz is arról a tényről, hogy környezete más nyelvet használ. A má
sik véglet az, amikor az alkotó kizárólag a később elsajátított nyelven ír, hi
szen műveltségét már e második nyelven szerezte, s anyanyelvét jobbára 
csak a családon belül használja (pl. Endre Farkas). Megint mások felváltva 
használják a két vagy több nyelvet — vagy egyazon műben, vagy különbö
ző művekben (pl. Bakucz József). A két nyelv (a szerző nyelvismerete) te
hát nem minden esetben implikálja a kétnyelvűséget, a két nyelv használa
tát. Az első eset (az idegen nyelv teljes kiiktatása) általában a felnőttkori 
kétnyelvűséghez kötődik, míg a második jobbára a gyermekkori bilingviz-
mus folyománya. A kétnyelvűségen belüli típusok (egyéni, etnikai, intéz
ményi) közül esetünkben az etnikai megjelölés releváns. 

Ezen írók hovatartozása nem kevésbé problematikus. A nyugat-európai 
országokban az illető ország irodalmán az adott ország hivatalos nyelvén, s 
általában az ott született írók műveit értik. (Kivételek, természetesen akad
nak, a kettős hovatartozás legismertebb esete Sámuel Beckett.) Észak-Ame
rikában, s ezen belül is főként Kanadában, más a helyzet. Minthogy be
vándorló országokról van szó, a „nemzeti irodalom" fogalmába belefér az 
etnikumok és kisebbségek irodalma is. Kanadában a helyzet annyiban bo
nyolultabb, hogy „kanadai irodalom" mint olyan, nincs, csak „kanadai iro
dalmak" vagy „Kanada irodalmai", amelyekbe beletartozik a két „alapító 
nemzet" — angol és francia kanadai — irodalma mellett az etnikai csopor
tok (német, ukrán, olasz, magyar) irodalma is. így tehát a kanadai magyar 
írók abban a szokatlan helyzetben vannak, hogy őket mind a kanadai, mind 
a magyar irodalom részének tekintik. S azok a kanadai magyar írók és 
költők, akik a magyar mellett más nyelve(ke)t is használnak műveikben, 
egy hivatalosan kétnyelvű ország etnikai irodalmában teszik ezt. A 
nyelvhasználat és a nyelvi váltás különösen sokatmondó Kanadában — 
ennek humoros megközelítését láthatjuk Zend Róbert Kiáltvány című ver
sében: 
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„Mi, 
Kanada magyarjai, 
követeljük, 
hogy a francia legyen Kanada 
második nyelvel 

(S az angol, 
természetesen, 
a harmadik. . .)"8 

Amint arra már utaltam, az irodalomban a kétnyelvűség több évezrede 
jelen van, s ez koronként más-más okra vezethető vissza. Évszázadokon át 
a latin volt az írás nyelve Európa-szerte, a trubadúr-dalokat provanszál 
nyelven írták, Pathelin mester éppen a nyelvek keverésével hozza zavarba a 
rőföst — majd pár száz évet ugorva jusson eszünkbe T. S. Eliot Puszta or
szága, a dadaisták nonszensz nyelve, vagy Joyce nyelvi játékai. E néhány 
példa is mutatja, hogy igen összetett jelenséggel van dolgunk, hiszen a 
nyelvi váltást az alkotók sokféleképpen és sok céllal alkalmazhatják. „A 
kétnyelvű szerzők, azzal, hogy . . . átváltanak egyik nyelvről a másikra, 
egyedi módon képesek személyeket jellemezni, témákat feltárni, ideológiá
kat vagy üzeneteket kifejteni és retorikai eszközöket megformálni."9 A kód
váltás történhet abból a célból, hogy a társadalom nyelvi állapotát hűen tük
rözze, de pusztán stilisztikai célból is; lehet az iróniának, a jellemzésnek, a 
kultúrák közötti kapcsolat érzékeltetésének és szójátékoknak eszköze, de 
szolgálhat tematikus, retorikai és formális stilisztikai célokat is.10 

A másnyelvűség tényének első stádiuma az az eset, amikor a szöveg 
ugyan nyelvileg homogén, de a kontextusból vagy konkrét utalásokból egy
értelmű, hogy az más nyelvet helyettesít. Ezzel a jelenséggel állunk szem
ben Vitéz György Kyrie című versének első versszakában: 

Kyrie eleison 
Uram irgalmazz (görögül) 
uram irgalmazz (brobdingnágul) 
uram irgalmazz (eszperantó) 
a nadrág és az ész kitágul.11 

Itt tehát konkrét kódváltást nem találunk, de a költő felhívja figyel
münket az idegen nyelvek jelenlétére, majd az utolsó sor nyelvében és je
lentésében is magyar. 

A kötetet továbblapozva, a Glória című versben a kétnyelvű irodalom 
másik, gyakran alkalmazott jelenségére bukkanunk: 
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„ Quoniam tu solus sanctus Mivel egyedül Te vagy szent 
Tu solus Dominus Ur 
Tu solus Altissimus Legmagasztosabb 
Jesu Christe Jézus Krisztusom- "n 

A magyar nyelven írt versben latin betétet találhatunk, amely mellett 
szerepel annak fordítása is. A két szöveg egymás mellé helyezése azok 
szinkronitását emeli ki — hiszen a vers más részein is vannak latin nyelvű 
betét-sorok, de azok szekvenciálisan illeszkednek a magyar sorok közé. A 
latin nyelvű betét-sorok minden esetben kurzívval szerepelnek: a tipográfiai 
megkülönböztetés egyrészt a kiemelést hangsúlyozza, másrészt a két nyel
ven írt szöveg elkülönítését is (hiszen ismerünk olyan műveket, ahol a nyel
vi váltást nem kíséri tipográfiai megkülönböztetés). 

Vitéz György a missa agnostica kötetben a kétnyelvűség alkalmazásá
nak több jellemzőjét is felvonultatja: a magyar nyelvű szövegben szereplő 
latin betétek egyrészt a tematikus jellegét húzzák alá, másrészt retorikai 
szereppel bírnak. 

Zend Róbert torontói költő, akinek Kiáltványét már idéztük, nyelvi já
tékokban gazdag verseiről is ismert. Ahogyan azt Bali Brigitta ZENDülés 
című írásában kifejti, „Zend ül úr ír. Nem magyarul, nem angolul, hanem a 
számára egyetlen lehetséges nyelven: Zendül" .n Zend egyedi világának 
sokféleségét hűen reprezentálja a már halála után közzétett Versek, képver-
sek.H Témánkhoz a képversek mellőzhetők, a tulajdonképpeni versek közül 
is csak kettőt emelünk ki. 

A Vargyalgás stílusparódiái már önmagukban is a nyelv kérdésére irá
nyítják a figyelmet: mindegyik „nemzeti nyelvi" változat tartalmaz az adott 
nyelvben létező és nonszensz szavakat — a versek döntő eleme a hangzás, 
ami az adott nyelv hangzásvilágát hűen tükrözi (s amit értően és megérte-
tően szólaltatott meg a kötet egyik szerkesztője, Botár Olivér 1989 májusá
ban Torontóban, a Zend Róbert emlékének szentelt irodalmi esten). S ha 
még netalán kételkedne valaki, hogy itt a nyelv(ek) mibenlétéről van szó, 
csattanóként ott áll a lábjegyzet,15 ami expressis verbis megerősíti ezt — hi
szen az azt megelőző strófák pusztán egy képjelekben fennmaradt vers kü
lönböző „fordítási kulcsai". Zend tehát kitágítja a kódváltás spektrumát, s 
azt a képjeltől a fordításig feszíti. Visszajutottunk Bábelhez. 

MAGGOR 
ÁTTÉTÁKVÁNY 

VARGYALGÁS 
Márna a csink tabalán lakoméda teringeti árkány, 
künneki fu-dobogány, ha siker akit elsefötyölne. 
Ingelezár? Sohiba. Kelé: portyái, deszkala: ménfő. . . 
Men chiramang, isabár dalarong turakéz kelebénye!16 
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A Magritte sorozat 9. darabja, a Kétnyelvű Magritte (Hunglish) vissza
vezet szűken vett témánkhoz. A címnek ugyan nem hihetünk — mert ez bi
zony háromnyelvű vers, hiszen a zárójelben sejtett magyar és angol kódvál
tás mellett a „Mondscheinparty Budán egy angol lánnyal" alcím már a né
metet is bevonja a versben használt nyelvek körébe. A mindkét nyelven írt 
szinte banális mondat (Feljött a hold az égre Please hold me tight) tipográ
fiai megoldása teszi egyértelművé, hogy a két nyelvet összekötő kapocs a 
„hold" szó, ami alakilag megegyezik mindkét nyelvben (bár magyarul 
nagybetűvel kezdjük!), kiejtését, jelentését tekintve azonban nem. 

KÉTNYELVŰ MAGRITTE (9) 
(Hunglish) 

Mondscheinparty Budán egy angol lánnyal 
Fel 
jött 
a 

Please, hold me tight 
az 
égre 

Montreal, 1971. febr. 28. 
Ez ad a versnek egy egészen sajátos fordulatot, s a szellemes megoldás 

megnehezíti a beskatulyázást. Mert mire szolgál itt a kétnyelvűség? Arra, 
hogy a költő olyasvalamit továbbítson olvasójának (s a Vargyalgással szem
ben, ez esetben a vers látása és nem hallása a lényeges), amit egy nyelven 
képtelen. így ez a jelenség, amit „összetett kétnyelvűségnek" (compound 
bilinguality) neveznek — azaz mondaton, kifejezésen belül kerül sor két 
nyelv keverésére — és általában ellentmondásosan ítélnek meg,17 éppen-
hogy szükséges eljárás egy nyelvi játék megvalósításához. így tehát egyet
érthetünk Gary D. Keller megállapításával, miszerint „a kétnyelvű irodalom 
elméletileg fel tudja mutatni az összes stilisztikai jellemzőt, amelyet az egy
nyelvű irodalom minden szintjén feltárhatunk, legyen az a struktúra, a 
hangzásvilág, képek, retorikai eszközök, szóhasználat, hangnem, vagy bár
mi más, de emellett olyan többlet-jellemzőket is, amelyek egynyelvű szöve
gekkel nem valósíthatók meg."18 

Jegyzetek 

1 Foster, Leonard: The Poefs Tongues: Multilingualism in Literature. University of 
Otago Pr.— Cambridge University Pr., London, 1970. — Sziklay László: Együttélés és 
többnyelvűség az irodalomban. Gondolat, Budapest, 1987.; Fried István: Előszó a fenti 
könyvhöz. 

2 Idézi Ekundayo Simpson: Samuel Beckett: Traducteur de lui-méme. Aspects du bilin-
guisme littéraire. CIRB, Québec, 1978. 
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13 Bali Brigitta: ZENDülés. Élet és Irodalom, 1990. december 21. 27. 
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Southern-Amnesia where, centuries ago, a proud and peaceful people lived: the Hepati
tes. 

Even before starting off on their journey, the members of the expedition knew that 
the days of the tribe were numbered. . . 

But what they found upon arrival was far worse than what they had expected in 
their most pessimistic daymares. From the once thriving island population only one old 
man was alive, rather half alive, that is half dead. Not being able to talk any longer, he 
just handed a small stone-tablet to the leader of the expedition, then closed his eyes and 
expired. 

The invaluable tablet — the last remnant of the completely unknown language 
once spoken by the extinct tribe — contained an undecipherable inscription of four lines. 

In the following years, all the participants of the expedition (each representing a 
different language) interpreted the content of the tablet in his own way, and translated in 
into his own language. 

In case the reader wishes to compare the translations with one another or with the 
original text itself, let us submit here an authentic facsimile of the four lines found on the 

tä> ¥ti& & P̂  fcül ̂  // 

*J% P $> $4? i l l 
Researched and edited by Robert Zend. 

16 Ibid. 16. 
17 Gary D. Keller idézett tanulmánya, 179. 
18 Ibid. 180. 
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MAGYARI A. SÁNDOR (Bachenbülach) 

A svájci magyar peregrináció kulturális-irodalmi hatása, 
eredményei 

Bevezetés 

Svájcban régóta és mind a mai napig élénk magyar kulturális és irodal
mi életről lehet beszélni. Ennek a rendkívül összetett tevékenységnek a be
mutatása azonban több szempontból is úttörő munkát jelent. Mindenekelőtt 
azért, mert eddig csak részlet-felmérésekre került sor.1 Egyrészt a nyugaton 
megjelent tanulmányok nem országonként, azaz országról-országra bontva 
rendezték az anyagot, hanem szerzőnként, műveik — vélt — minősége, fon
tossága sorrendjében. Másrészt pedig az utóbbi időben a Magyarországon 
kiadott irodalmi lexikonokban — bár ezek a felmérések szakmai alaposság
gal készültek — a svájci magyar irodalomnak csak aránytalanul kevés he
lyet biztosítottak.2 A Svájcban folyó irodalmi munka minősége, és még 
napjainkban is ható dinamizmusa azonban indokolttá teszi ennek a tevé
kenységnek közelebbről történő és részletesebb bemutatását. Annál is in
kább szükséges egy ilyen jellegű munka elvégzése, mert ennek hiányában 
az itt-ott felbukkanó téves, sőt — esetenként — rosszindulatúan elferdített 
információk megnehezítik, és idővel még a szakemberek számára is lehetet
lenné teszik a valóság megragadását. Egy régóta itt élő, letelepedett és sváj
ci állampolgárrá lett magyarnak úgy tűnik néha, hogy itt egy más bolygóra 
került. Az értékrend, a mentalitás, az iskolai oktatás rendszere, a kultúra, 
és ezen belül az irodalom szerepe mind-mind más. Ennek oka — itt most 
csak leegyszerűsítve, általánosságban — az eltérő történelmi és geopolitikai 
fejlődésben kereshető. Az ezt meghatározó jellemzők egyrészt Svájc nyugati 
beállítottságában, másrészt az életet meghatározó protestantizmus puritaniz
musában keresendők.3 A két egymástól eltérő világ részletes összehasonlítá
sa — bármily lebilincselő adatokat szolgáltatna is — túlnő a most adott le
hetőségeken. Mindenesetre egy rövid történelmi áttekintés, amely a Joseph 
Beuys-i kibővített kultúrafogalomra épülhet, érzékeltetni tudja a fejlemé
nyeket és a különbözőségeket. Meg kell még említenem, hogy az itt 
tárgyalt anyag a mai, politikai Svájc földrajzi területére vonatkozik. A 
svájci államszövetség — mint ismeretes — három ún. őskanton: Uri, 
Unterwaiden, Schwyze egyesülésének eredményeképpen 1291-ben alakult 
meg és mai politikai arculatát az 1848-ban lefektetett alkotmány biztosítja.4 
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Történelmi hagyományok, legendák 
Svájcban magyar nyomokkal meglehetősen korán, már a 10. századtól 

kezdve találkozhatunk.5 Ezek egy része legendaként maradt fenn, másrészt 
kultúrtörténeti tényként írásos, hivatalos formában — még az iskolaköny
vekben is — feljegyzésre kerültek.6 így aztán mind a mai napig megmarad
tak és hatnak is a svájci közvéleményben. Ilyen fennmaradt legendát talál
hatunk pl. a Szt. Gallenben fekvő Stiftskirche híres könyvtárában az egyko
ri Ekkehard 11. századbeli krónikájában,7 amely leírja a várost is elérő po
gány magyar kalandozók tetteit a kiürült kolostorban egyedül maradt Heri-
bald fráterral. Avagy a bázeli Münster templomot 917-ben feldúló magya
rok tetteit megörökítő8 kőtáblával: „De sagittis Hungarorum libera nos, 
Domine". Egy másik vidékről, a Svájc déli, Wallis-kantonában fekvő Val 
d'Anniviers-ről századok óta — tudományos körökben is — heves vita fo
lyik, mert vélekedések szerint a 451-ben lezajlott catalaunumi csata után 
Attila hun vitézei itt telepedtek le.9 A (hamis) legendák makacs dolgok, és 
zavaró hatásuk feloldásához, azaz „megtisztított", a valóságra épülő szem
lélet kialakulásához a szakembereknek — de nemcsak nekik — még hosszú 
évekig tartó — és kitartó — munkára lesz szükségük. 

Az ebbe az irányba ható „próbálkozásokra" természetesen már több 
esetben sor került, nem is eredménytelenül. Mindenekelőtt említést érdemel 
a zürichi egyetemen tanuló diákok által 1864-ben megalapított „Zürcher 
Ungarn-Verein". A még a mai napig is működő, sőt élénk, népszerű tevé
kenységet folytató egyesület nemrég — méltó keretek között — ünnepelhet
te megalakulásának százéves jubileumát. A nem mindennapi eseményről 
még a Neue Zürcher Zeitung is megemlékezett.10 Egy másik hasonló kez
deményezésre Genfben került sor 1907-ben: Mádai Andor genfi egyetemi 
tanár kezdeményezésére megalakult a Hungária Társaság, amely csaknem 
40 éven át, a 2. világháború kitöréséig igen színvonalas és hasznos egyesü
leti életet tartott fenn.11 Ugyancsak Genfben található az 1917-ben felállított 
„Reformáció emlékműve", amelyen a kálvinizmus szellemi irányítói között 
ott áll Bocskai István fejedelmünk hatalmas kőszobra is, melynek létrejötté
hez a Hungária Társaság is „besegített".n Egy másik protestáns vonatkozá
sú eseményt örökített meg 1977-ben a zürichi protestáns magyarság a vá
rosban felállított emléktáblával. A fenti esemény 30 protestáns prédikátor
nak állít emléket, akiket a protestáns összefogás szabadított ki a gályarab
ságból, és Zürich városa fogadta be őket 1676—1677 között.13 

Előzmények 
A 2. világháború alatt és — főleg — utána is érkeztek magyarok Svájc

ba. Közöttük számos olyan személyiség volt, akik a Horthy-rendszerben, 
majd a háborút követő koalíciós korszakban az ország politikai, tudomá
nyos, kulturális stb. életében jelentős szerepet játszottak. Tekintettel a sem-
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leges menekültpolitikát folytató Svájcra, a döntő többségükben politikai me
nekültek itt csak átmenetileg tartózkodhattak. A végül is ittmaradt, letelepe
dett egyének idővel beilleszkedtek a svájci életbe, de a csoport elitjének 
életművei csak — alapos késéssel — a hatvanas években válhattak szellemi 
hatóerővé. Az ötvenes, hidegháborús években megmerevedtek a határok. 
Európa két részre szakadt. Ez a légkör nem kedvezett az itteni magyar 
egyesületi életnek és homogén bevándorlási csoportok kialakulásáról ekkor 
természetesen nem beszélhetünk. Itt érdemel említést — mint jellemző példa 
az akkori idők svájci magyar irodalmi életére — az 1950-ben Zürichben 
alakult Látóhatár című folyóirat. E sajtóterméknek itt csak az első száma je
lenhetett meg, mert a hatóságok a lapot — politikai cikkei miatt — betiltot
ták.14 

Könyvtárak 
Ebben az időben a magyar kultúra tényleges fenntartóivá az itt működő 

könyvtárak lettek. Az 1. világháború végén alakult "Svájci Magyar Társa
ság" vezetőjének, Carl Irlet berni református lelkésznek a kezdeményezésé
re a berni országos könyvtár, a Schweizerische Landesbibliothek keretében 
idővel megalakult az Ungarische Bibliothek. A könyvtár 1946-ban megje
lent első katalógusában 1220, míg 1948-ban már 2460 kötetet ismertetett. A 
könyvtár ma is működik, alapszabályzatának megfelelően (hagyatékok, ado
mányok stb. következtében) állandóan bővül. Két további jelentős könyvtár 
van, amelyben számottevő magyar könyvgyűjtemény található: a zürichi 
Zentralbibliothek (ZB), és az Eidgenössische Technische Hochschule 
(ETH). A ZB 1629-ben alakult mint alapítvány. Ma kantonális és városi 
könyvtár szerepét tölti be, és egyidejűleg a zürichi egyetemek könyvtára
ként működik. Gyűjteményében a múlt századtól kezdődően magyar fordítá
sok is találhatók, mint pl. Alexander Petőfi, Maurus Jókai stb. Később 
könyvtári csereforgalom útján főleg nyelvtudományi munkák kerültek ide, 
mivel a magyar mint analitikus nyelv az itt dolgozó tudósokat mindig érde
kelte. A könyvtár csaknem 3000 kötetre tehető magyar gyűjteményének mai 
hungarika formája a hetvenes években alakult ki. 1973-ban a szokásos zü
richi könyvkiállításon résztvevő magyar könyvkiadók mintegy 600 kötetnyi 
könyvet a ZB-nek ajándékoztak. Azóta a könyvtár évente kb. 300 magyar 
nyelvű könyvet vásárol és kb. 50 rendszeresen megjelenő folyóiratot járat. 
A vásárolt könyvek nemcsak a magyarországi kiadványokra korlátozódnak, 
hanem felölelik a szomszédos országok magyar kiadói mellett a nyugati ma
gyar irodalomban megjelenő kiadványokat is. A könyvtár a Svájcban meg
jelenő magyar újságokban rendszeresen hirdetéssel jelentkezik, hogy a 
könyvtár könyveinek kölcsönzési lehetőségeire felhívja a figyelmet. 1990 
őszén — közel 50 éves berni működés után — a Schweizerische Landesbib
liothek keretében elhelyezett Ungarische Bibliothek átszervezés eredménye-
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ként „átköltözött" a ZB-ba. így a Zürichben már meglévő hungarika-gyűj-
temény magyar könyvállománya több mint 15 000 kötetre emelkedett, 
amelyről rövidesen egy egyesített katalógus ad részletes tájékoztatót.15 Egy 
további, de kevésbé ismert könyvtár Bernben található. Ez a Kelet-Európai 
Könyvtár, ahol 7000 kötetre tehető magyar nyelvű könyvgyűjteményt őriz
nek. A könyvtár cserekapcsolatban áll számos magyarországi, szlovákiai, 
romániai, vajdasági könyvtárral, valamint budapesti, pozsonyi, szabadkai, 
újvidéki, erdélyi könyvkiadókkal. Ezek mellett természetesen itt is megta
lálhatók a magyar emigráció színvonalasabb kiadványai.16 Az itt részlete
sebben ismertetett tudományos jellegű, magyar kulturális intézmények mel
lett még feltárásra várnak a többi jelentős svájci könyvtár magyar vonatko
zású értékei. A rendszeres feltáró munka itt is bizonyára eredményekkel fog 
járni, mivel pl. a Szt. Gallen-i, bázeli, luzerni, genfi stb. könyvtárakban 
sok fontos magyar vonatkozású tudományos, kulturális és irodalmi értéket 
őriznek. 

Az 1956-os forradalmat követő változások 
A magyarországi tragédia eseményeit Svájc közvéleménye is aggódó 

együttérzéssel kísérte, és Svájc aktív támogatása sem maradt el. Ma 19 600 
magyar származású személy él Svájcban.17 Ez a húszezres nagyságrendű, 
magyar nyelvű kultúrkör rövidesen kialakította a maga intézményrendsze
rét, ezen belül kulturális infrastruktúráját is. Sorban, egymás után létesültek 
magyar egyesületek, s megindult az egyesületi élet, amelynek keretében 
sokrétű tevékenység alakulhatott ki: nőegylet, cserkészet, hétvégi magyar 
iskolák, tánccsoportok, sportegyesületek, szakszervezeti, érdekvédelmi, be
tegbiztosítási csoportok stb. és természetesen megjelentek az első magyar 
nyelvű újságok. A nagyrészt rövid életű, megszűnt, egykori sajtótermékek 
példányait a ZB katalogizálva megőrizte.18 A majd negyven kiadványból je
lenleg (1991) négy lap jelenik meg: DUNA, Svájci Magyar Hírmondó, A 
levél és az Európai Magyar Újság. Idővel szinte minden kantonban szerve
ződtek föderatív felépítésű magyar egyesületek, és ezeket az ún. „első-ge
nerációs" szervezeteket a Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége (SMESZ) 
tömöríti és képviseli ma is.19 Az egyesületek mellett igen jelentős, sőt, 
meghatározó szerepet töltenek be Svájcban is az egyházak, melyek folyama
tosan, jelentős erkölcsi és anyagi támogatást élvezve igen aktív, hasznos, 
sőt nélkülözhetetlen munkát végeznek ma is. Az egyházak szerepének jelen
tőségét növeli, hogy az ún. „második" és a későbbi generációkra is vonz
erőt gyakorolnak. 

A hatvanas években, átmeneti kezdeményezések után (pl.„Pro Liberta
te"-Szabadegyetem. . .) már kialakult kulturális intézmények léteztek és ha
tottak az emigrációban. E szervezetek különböző országokban alakultak, és 
évenként tanulmányi napokat, kongresszusokat, szimpóziumokat stb. ren-
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deztek. Idővel ezekben a körökben alkotó, dolgozó csoportok között egyfaj
ta munkamegosztás alakult ki. Ez a jelenség a különböző irodalmi csoporto
sulások intézményrendszerében is tükröződött.20 Rendezvényeiket váltakoz
va más és más városban, illetve országban tartották, így valósulhatott meg, 
hogy a különböző társulások többször is Svájcot választották rendezvényeik 
színteréül, ami itt mindig kulturális eseménynek számított, és nagy sikert 
aratott. A legjelentősebb szervezetek közé tartozik az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem (EPMSz) is, amely az 1959-ben alapított Európai 
Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferenciából nőtt ki.21 Az egyesület szék
helye ugyan Bern, tevékenysége azonban egész Nyugat-Európára kiterjed. 
Ez a nyugati magyar irodalom osztatlanságát szemlélteti, ami nem zárja ki a 
többközpontú, országonkénti tagolódást. E szervezeteken belül, mellett 
vagy különállóan alapítványok, adományok, díjak stb. is segítették az itt ki
tűzött célok megvalósítását, így pl: Széchenyi-Társaság, Arpád-Akadémia, 
Rákóczi-Alapítvány, Sík Sándor-díj, LEHEL-díj, Tóth János-Alapítvány 
stb. Ezek után a Svájcban működő magyar nyomdák, kiadók, könyvüzletek 
(Duna, Metropolitan, Bernina stb.) tevékenységét említeném, amelyek az itt 
előállított, vagy Svájcba is eljutott — más emigráns központban szerkesztett 
— nívósabb sajtótermékek gyarapításával, terjesztésével növelték az itteni 
irodalmi élet infrastruktúráját. A szervezetek, alapítványok, díjak, kiadók, 
könyvüzletek stb. után a nyugaton működő, magyar nyelvű rádióállomások 
jelentőségére is hivatkoznék, melyek szintén éreztetik hatásukat a svájci 
magyarság körében. 

A felvázolt kulturális intézményrendszerben a Magyarországon, 1963-
ban kibocsátott amnesztia-rendelet hatása rövidesen érezhető lett, és polari
zálta az emigrációt. E rendelet ugyanis lehetővé tette, hogy az 1956-os me
nekültek rendezett jogi körülmények között ismét hazalátogathattak. így 
aztán egyre gyakrabban előfordult, hogy az itteni konferenciákra hazai 
szakembereket is meghívtak előadóként, s így elkezdődhetett a dialógus. A 
folyamat nem volt problémamentes, de az eredmények rövidesen megmutat
koztak, amint azt a Magyarországon és nyugaton is megjelent elemzések, 
tanulmányok, monográfiái:, lexikonok stb. is tanúsítják.22 

Kulturális társaságok, írói csoportok, körök 
Az elveszett haza miatti hiányérzet pótlása tehát rövidesen egy „szelle

mi haza" iránti kulturális igényt teremtett Svájcban is. Az említett föderatív 
felépítésű magyar szervezetek mellett már léteztek jelentősebb irodalmi 
egyesületek is, mint a Kirchgassei Kör (Zürich), Genfi Magyar Club, Berni 
Magyar Irodalmi Kör, Cercle d'Amis de la Litterature Hongroise (Genf), 
Magyar Könyvtár Baráti Köre (Bern) stb., de Magyar Mérnökök és Építé
szek Világszövetségének helyi csoportja is, akik vállalkoztak egy-egy szín
vonalas irodalmi est megrendezésére. A zürichi egyetemen pedig az 
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1976/77-es szemeszterben Einführung in die ungarische Sprache címen ma
gyar nyelvoktatás vette kezdetét.23 Ilyen előzményekre és gazdag hagyomá
nyokra támaszkodhatott az 1976-ban alakult Svájci Magyar Irodalom és 
Könyvbarátok Köre (SMIKK). A kör első rendezvényét Kerényi Károly, vi
lághírű ókortudós emlékének szentelte, aki 1943-tól 1973-ban bekövetkezett 
haláláig Svájcban dolgozott, és akit — Dénes Tiborral együtt — a SMIKK 
szellemi atyjának tarthatunk.24 ő a „kettős haza" elméletét képviselte, 
melyben minden emigráns „kettős erőtérben" él. Ez ugyan komoly teherté
tel, de a kulturális szintézis lehetőségét rejti magában, ami képes idegen 
környezetben, idegen nyelven is magas szellemi színvonalú és versenyképes 
művek alkotására. Ennek megfelelően a SMIKK elsődleges céljaként a nyu
gati magyar alkotó munka elősegítését és támogatását tűzte ki.25 A kör sike
res megalakulásában nagy része volt annak, hogy az itt élő írók, költők szí
ne-java mellett az irodalombarátok is szinte kivétel nélkül támogatták ezeket 
a célkitűzéseket. A három egymással együttműködő és szolidáris csoport, 
azaz alkotók, szervezők és irodalombarátok összefogása rövidesen a 
SMIKK (anyagi) megerősödéséhez vezetett. A kör 1981-ben kibővítette te
vékenységét, és a képzőművészet bevonása után nevét Svájci Magyar Iro
dalmi és Képzőművészeti Körre változtatta. A körben kibontakozott kultu
rális mozgalom, amely figyelemreméltó eredményeket ért el, idővel eltért 
kezdeti irányvonalától, az alapszabályában meghatározó „nyugati irodalom
központú" profiljától. Ennek következtében mind a vezetőség, mind a pár
toló tagság csaknem teljesen kicserélődött. A svájci közönségnek szánt sike
res német nyelvű rendezvények,26 a FÓRUM magas színvonalú irodalmi vi
taestjei,27 és a Zürichi Magyar Irodalmi Napok is megszűntek. A kör Érte
sítője sem jelenik meg, és anyagi támogatás hiányában a lugánói tanulmá
nyi-napok, és az ezzel összefüggő magyar és német nyelvű28 könyvkiadás is 
akadozik. Ezen kívül más komoly kezdeményezések is voltak, amelyek idő
vel szintén elsorvadtak.29 

A SMIKK „meggyengülése" persze nem vonta maga után az itteni di
namikus irodalmi élet megszűnését, épp ellenkezőleg, a többiek megerősöd
tek. Itt említhetem meg a Dies Academicus Hungaricus Genevensis-t, amely 
Genfben alakult, főleg magyar sorsproblémák egyetemi szintű megvitatásá
ra.30 Ugyancsak nemrég alakult a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, 
amely az idén már 6. világtalálkozóját tartotta, a világ számos országából 
érkezett (ős)történészek részvételével. Ide tartozik még az ugyancsak 
Zürichben tevékenykedő Bernina könyvkiadó vállalat is, amely könyvkeres
kedése mellett, havonta szerkeszti-terjeszti az Európai Magyar Újságot és 
irodalmi esteket szervez. Ide sorolnám az otthon csaknem elfelejtett tánc
ház-mozgalmat is, amely itt is — viszonylag rövid idő alatt — nagy népsze
rűségre tett szert. Az immár tíz éve — a Sebők-házaspár szervezésében — 
működő svájci magyar táncház-mozgalom immár intézményesített pünkösdi 
rendezvényeinek specialitása, hogy nemcsak magyar, de svájci, osztrák stb. 
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táncbarátok is részt vesznek az eseménysorozaton.31 Nemrég Zürichben egy 
magyar nyelvű rádióállomás beindításának lehetősége is felmerült. 

Végül pedig a pár éve megalakult Genfi Magyar Könyvtár sokoldalú 
munkáját szeretném megemlíteni, amelynek keretében sikerült ismét beindí
tani a még 1918-ban alakult Svájci Magyar Társaság tevékenységét.32 Az 
egyesület újjászületésének beiktatása 1991. május 4-én történt, amikor a 
Magyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád és számos jelentős svájci közéle
ti személyiség jelenlétében ünnepélyesen megnyitották a Thunban épült m-
agyar kultúrházat. 

Összegzés 
Amint az tapasztalható volt, a svájci magyar kulturális élet jelentős 

eredményekkel büszkélkedhet. Tekintettel arra, hogy az itt leírt események 
alig veszítettek aktualitásukból, ma is változatlanul hatnak. Épp ezért az itt 
folyó munka további figyelmet és a fejlemények következetes felmérését 
igényli. Természetesen nálunk is felmerült az a vitatott kérdés, kinek/kik
nek és hová ír a nyugati magyar író, vagyis hol vannak a kiadók és az olva
sótábor? A válasz ma már egyértelműen hangzik, mind a publikációs lehe
tőségek, mind az olvasótábor Magyarországon van! Ez bármily egyszerűen 
hangzik, megvalósításához mindkét fél részéről még sok a tennivaló.33 A 
Svájcban élő húszezres magyarság és kultúrkör is része a világ magyarságá
nak, de az ún. „magyarországi befogadás" számunkra csak igen lassan és 
ellentmondásosan halad előre. A peregrináció tehát tovább folytatódik. 

Irodalom, forrásmunkák, jegyzetek 
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MÁK FERENC (Kecskemét) 

Jámbor Pál párizsi emlékei 

Dicstelen szerepet szánt a Hiador álnév mögé rejtőzködő Jámbor Pál
nak az irodalomtörténeti emlékezet. Olyan „költér"-nek tekintette őt, aki
nek a „Lyricá"-hoz sem hangja, sem hallása nem volt. „Gyökértelen ember 
volt, művei legalábbis ezt sugallják, aki annyira elmerült egy eszményi 
világ fennkölt keresésében, hogy a kor jelzéseire, változásaira, szükségle
teire szinte oda sem tudott figyelni" — írta róla szóló tanulmányában Kala-
pis Zoltán. 

Persze „koronkívüliségét" nem mindenkor tekintették hibának, mi 
több, kortárs méltatói ebben vélték meglátni igazi nagyságát. Óbecsei káp-
lánkodásának első esztendejétől, 1844-től kezdve rendszeresen küldte fi
nomkodó, „lírai szenvelgéssel" írt verseit a budapesti Honderűnek. A lap 
irodalmi arisztokratái hamarosan benne látták megtestesülni a „hon első 
dalnoká"-t, aki magasztosán finom ízlése s lírája színei révén magasan a 
„pórias" Petőfi felett áll. Petricsevich Horváth Lázár 1847-ben vetette pa
pírra azóta is sokat idézett sorait: „Hiador munkái a divatos Petőfi fölött 
annyival fönnebb állnak, mennyivel egy európai műveltségű költér fönnebb 
áll oly költőnél, ki saját kora keskeny szellemközén túl mit sem ismer". Ezt 
követően az Emléklapok egy főrangú hölgyhöz című kötetét méltatva a Bu
dapesti Híradó kritikusa is — hangsúlyosan helyezve őt szembe Petőfivel — 
Hiador költészetét Byronéhoz hasonlította. Pesti szalonokban Jámbor Pál
ban azt az elysiumi költőt ünnepelték, aki Felszentelés (1844) című versé
ben oly „elragadóan" énekelte: 

Borulj reám, te mély, sötét berek! 
Hogy lombos árnyad rejtsen engem el: 

A' néma csendnek égi házánál, 
Hogy kebledet lelkem szentelje fel. 

A pesti irodalmi szalonok s a lapok túlzott elragadtatása nem tett jót 
Jámbor Pál hírnevének. Ő ugyan soha semmit sem tett Petőfivel való szem
beállítása érdekében, a fiatalok ennek ellenére lassan elfordultak tőle. 
Mindez nem zavarta őt abban, hogy lelkesen üdvözölje a forradalmat, s 
hogy az első pillanattól kezdve a szabadságharc szolgálatába álljon. A re
bellis szelleműnek egyáltalán nem tekinthető „költér" közhivatali állást vál
lalt a közoktatásügyi minisztériumban, s a Debrecenben kiadott Szabadság
dalok a hadseregnek című verseskötetében pedig magát Kossuth Lajost éne
kelte meg. Emiatt Világos után neki is bujdosnia kellett. 
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Életrajzírója, Tones Gusztáv rajzolta meg Jámbor Pál emigrációs évei
nek történetét. Hiador hosszabb itthoni rejtőzködését követően Konstantiná-
polyon át Londonba ment, ám rövid tartózkodás után Párizsban telepedett 
le, s rendezkedett be a reménytelenségre. A francia főváros külterületein, 
Montmorencyben, majd a Villa d'Arvayban szűkös padlásszobákban lakott, 
s az írásaiért kapott pénzen tengette életét. Jókait fordította franciára — s 
mellette jelentéktelen magyar költők verseit. Ő segítette nyersfordításaival 
Charles Louis Chassin-t, Petőfi életrajzíróját is. Paul Durivage néven fran
cia verseket írt, 1856-ban pedig kiadta Les Artistes című regényét. S itt szü
letett a Párisi emlékek című kétkötetes műve is, amelyben 1854-ben és 
1855-ben keletkezett feljegyzéseit gyűjtötte egybe, s amely az egyetlen mű, 
mely máig megőrizte szerzője nevét. 

Jámbor Pál rajongott Párizsért, az „új Babylon"-ért; hogyne rajongott 
volna, hisz a francia fővárosban úgyszólván minden szépséget, 
grandiozitást és magasztos érzést meglelt, amelyre korábban oly nagy 
áhítattal gondolt. Tanúja lehet az irodalmi, a színházi s a képzőművészeti 
életnek, betekint a modern lapkészítés titkaiba. Tanúja lehet gyásznak és 
ünnepnek, pusztító járványnak és háborús szenvedélyeknek. Járja az ismert 
párizsi szalonokat, s együtt ünnepli a franciákkal a nemzet nagyjait. 
Megvallja, minden, amit jelentős eseménynek tart, „átjő rendesen 
tárczánkba; lát, olvas, hallgat az ember, itt és amott, hogy egy új eszmét, 
egy új fát ültessünk át hazai kertünkbe, mert, mint Karpathi Zoltán szerzője 
mondja, csakugyan ifjú gazdák vagyunk, kiknek lankadatlan hit és 
reménynyel kell ültetgetnünk." Jámbor Pál ilymódon napi feljegyzéseiben 
krónikása lesz Párizs éltének, közben mintha szociális érzése is kialakult, 
elmélyült volna. „Milyen Paris? — kérdezi kellő pátosszal, s felel is rá: — 
. . .ide érve, az ember nem óhajt a földön tovább menni. A zarándok itt 
megáll, a szenvedő kipiheni magát, és a műutazó tökély-szomjas kebellel 
nyit mindennap új egyházba, hol a földi mindenhatóság imádókkal 
körülborult csoda képeit áhítattal szemléli, bámulja, és tanulmányozza. Egy 
fényben ragyogó ipar-csarnok, hol hervadhatlan szépséggel mosolyg a 
tökély, láng-ész, a természet buja terméke mellett. — Annyi szépség, annyi 
nagyság, annyi fény!" Mindemellett meglepő tisztánlátásról tanúskodó 
nyíltsággal szól Párizs ellentmondásairól is. „Valamint Paris a kalandornak 
és kéjeneznek ezerszeres mulatságával paradicsom: úgy a művésznek, 
mindig nyílt egyetemeivel műegyház, a munkásnak ezer székű műhelyeivel 
örökös kenyérforrás. Akarsz dolgozni, jöjj Parisba; művész! akarsz éhen 
halni, menj Parisba; akarsz halhatatlan lenni? jöjj Parisba! Itt van a feledés, 
megmérhetlen sírjaival; itt a hír, örökké égő lámpával! egy szellő, s a 
sírban neved van; egy szellő, s a lámpában új csillag ragyog. Hány ezer 
ifjú művész jött már ide "gazdag álmákkal, s elég volt egy pár nap 
meggyőzni őt, hogy itt van minden és mindenki. Mégis, bárki vagy, nem 
jöttél ide hasztalan. Ha tanítani akartál, tanulhatsz, ha teremteni akartál, 
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utánoznod kell. Siettél ide, azt hivén, hogy meg kell csak jelenned, s min
den rólad fog beszélni; itt vagy, hónapokig, évekig, s nem tudja senki ne
ved, kivéve azok, kiket megsértettél kimondott reményeid nagysága által. 
Mindamellett, mondom jöjjetek ide! ezen végtelen iparvilágban, ezen belát-
hatlan műteremben van egy kis pont, mit ti is elfogadhattok; ez a bámulat." 

De Párizs egyszersmind a bűn városa is: „Nincs erkölcsiség falai közt, 
nincs illem termeiben, nincs hit és tekintély egyházában. Paris bálványimá
dó város" — írja némi keserűséggel, a meghitt otthonlét hiányának kínzó 
szomorúságával. Párizs egyszerre fényes és nyomorúságos, egyszerre cso
dás és kétségbeejtő, felemelő és megalázó. Párizs maga az élet, az áldásos 
jótétemények, a gyilkos közöny és a megalázó szegénység városa. „Paris 
népessége szerfelett nő; alig két éve, egy millió százezer lakosa volt — írja 
egy helyütt a beavatottak leleplező izgalmával —, ma egy millió négyszáz
ezer; nő a népszám, nő a nyomor." Másutt felteszi a kérdést: „Milyen Paris 
alakja ma? mint valamely templomos vitéz köpönyege, mint valamely szá
zados terebély fa, melynek minden ága csöpög, csak az iparpalota üvegtete
je fényes, olyan, mint egy nagy ember koponyája, melyen átlátszik a genie. 
Nem! — egy nagy nemzet koponyája ez, mely gondolkodik." 

Jámbor Pál a külvárosi padlásszobák csendjében elragadtatással szól 
Párizs művészeti életéről. Lelkesen részletezi az Odeon programját, George 
Sand „életírását" ismerteti, Thieri és Chateaubriand új könyveiért lelkese
dik, elmondja: „a könyvkereskedésekben Stendhal művei jelenleg a legkere
settebbek", s hogy ifjú Dumas Sándor „egyike Franciaország legszebb iro
dalmi reményeinek, miután oly kevés szép remények vannak. . ." Állandó 
látogatója a tavaszi és őszi tárlatoknak, s a látottakat igen nagy hozzértéssel 
elemzi. „Talán nincs okunk sajnálni a régi művészetet; bár rafaeli, és remb-
randti képek most nincsenek, de vannak rembrandti gondolatok, melyek új 
Rembrandtokat fognak teremteni. Régen minden nagyság egy művész lelké
ben volt; most minden művész lelkében van valami nagy. — Jelenleg két is
kola küzd egymással, a franczia és német, melyeket röviden így lehet jel
lemzeni. A franczia szebben fest, a német jobban; a francziában több a har
mónia, a németben több a conceptio; a francziának jobb festéke van, a né
metnek jobb keze; szóval a franczia természet után fest, a német refletek 
után. Egy valaki így jellemzé őket; a franczia képzelete meztelen jár, a né
met azuros fátyolban, ezeket az utókor fogja szeretni, amazokat az 
élők. 

Ehhez fogható elragadtatással csak a nagy tragika, Rachel teljesítmé
nyéről ír. Méltatja átélő képességét, szuggesztív erejű alakteremtő hajlamát. 
Egyetlen fellépését sem mulasztja el megtekinteni, s úgy tűnik, bejáratos 
volt a művésznő szalonjába is. „Mennyi irodalmi és művészi gyülekezet! 
Hány fényes táncz-vigalom, hol Paris kiválasztottai büszkén és boldogan 
üdvözlék egymást" — kiált fel lelkesen. Nem kevésbé lelkes, amikor a 
francia lapkiadásról számol be; elmondja, az újságok 30—50 ezres példány-
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ban jelennek meg, s a pontos tájékoztatást tekintik legfőbb feladatuknak. 
Erről maga is meggyőződhetett az orosz—török háború idején, amelybe a 
törökök oldalán Anglia mellett Franciaország is belekeveredett. Az újságok
hoz egyébként az úgynevezett olvasótermekben mindenki hozzáférhet. Ő 
maga is egy ilyen olvasóteremben olvassa „száz idegen testvér közt a Ma
gyar Hírlap "-ot. 

S az irodalmi, a színházi és a képzőművészeti élet forgatagában egyre 
gazdagabb lesz a szellem belső világa is. Jámbor Pál szép s nemes indulatai 
nyomán jegyzi fel naplójába: „Egy csepp tinta, mond a korán, mit a bölcs a 
nép tanítására ont, az örök igazság mérlegében annyit fog nyomni, mint a 
vértanú vére. Ajánljuk ezt a mai kornak, hol az irodalom legfontosabb lapja 
a börzeár-jegyzék. Egy kornak sem szabad, legyen bármily vas kor, fity
málnia a szellemet, mint nem szabad fitymálnunk az igazság forrását. A kor 
önmagát ítélné el, bevallván, hogy szellemtelen". S bár Hiador párizsi évei 
során soha le nem írja, feljegyzéseiből egyértelműen kitetszik: minden szé
pet, előkelőt, nemeset, amit a francia fővárosban tapasztal, Magyarország 
felé küldött üzenetnek szán. El nem mulasztana feljegyezni egyetlen magyar 
vonatkozású eseményt sem. „Lagrange Erkel áriáit a Hunyadi Lászlóból is
mételve éneklé, s mindannyiszor a legviharosabb tapsok közt, az olasz ope
rában" — írja lelkesen 1855 tavaszán, s azt is számon tartja, hogy „Remé
nyi Ede több ideig Lisztnél tartózkodik Weimarban, hol a nagy művésznek 
mind barátsága, mind méltó elismerésében részesült". 

Igazából azonban csak egyetlen egyszer remeg meg a lélek, csak egyet
len egyszer árulja el, hogy olthatatlan a haza iránti szomjúsága. A francia 
vidéki szüretek egyhangúságáról ír, s nem titkolt fájdalommal jegyzi meg: 
„Mennyivel vígabb szüretek szoktak lenni a szép és gazdag budai hegye
ken, hová a testvér mindig meghítta testvérét, és együtt köszöntötték fel 
Árpád jelenléte előtt a szőke folyóban, a virágzó szép kort." Ezen kívül 
semmi sem árulja el, hogy nagy-nagy kínnal és szenvedéssel gondol haza. 

Nem foglalkozik Magyarország sorsával politikai-történelmi tekintet
ben sem. 1854-ben — öt évvel a szabadságharc véres bukását követően — 
Jámbor Pálnak egyetlen múltra utaló szava, megjegyzése vagy célzása 
sincs. Kimerítően foglalkozik az orosz—török háborúval, elemzi annak 
európai következményeit, szól a cári udvar nagyhatalmi törekvéseiről, s 
Szevasztopol bevételekor így fogalmaz: „Nincs orosz lobogó a Fekete-ten
geren. . . Nyugat egy csapással megbosszult két százados lealázást". Csak 
sejteni lehet, hogy nemzete sorsáért is elégtételt érez. S mintha a régi böl
csességben lelne vigaszra, nem sokkal később leírja: „A sors erőt ad és 
időt, mienk az akarat". 

A Párisi emlékek 1861-ben Szabadkán jelent meg Oblath Leó, az első 
helybéli könyvkereskedő gondozásában. Jámbor Pál 1859-ben visszatér a 
kishegy esi plébániára káplánnak, 1861-től a kúlai kerület országgyűlési 
képviselője, s tagja lesz a határozati pártnak is. Még ugyanabban az esz-
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tendőben a szabadkai főgimnázium igazgatójává választják. Talán politikai 
szereplése tette, hogy összetűzései az egyházzal egyre gyakoribbá váltak, 
ezért Hiador 1871-ben kilépett a papi rendből. Jámbor Pál egyre visszavo-
nultabban élt, 1882-ben igazgatói tisztéről is lemondott. Milkó Izidor kellő 
rokonszenvvel idézte fel megtört alakját: „Ha mégis kijött néha az utcára, 
lehetőleg a kocsiúton bandukolt. (. . .) Rendesen meleg sállal övezte körül 
nyakát, a szája elé pedig zsebkendőt tartott, s a benyomás, amit így tett a 
szemlélőre, bizony, nem volt vigasztaló, s különösen leverőén hatott régi 
tisztelőire, akik még emlékeztek a költő finom abbé alakjára. . .". 
Kosztolányi Dezső is erre a Párizst-járt, mégis megtört alakra emlékezett: 
„Az első író, kit életemben láttam, Jámbor Pál volt, Hiador, Petőfi kortársa 
és ellenfele, ki már meggörnyedve, ráncosán, aranysárga arccal bandukolt a 
szabadkai utcán, vásott ruhában, kezéban egy esernyővel." 

Jámbor Pál, a századközép párizsi szalonjainak gyakori vendége, az 
Odeon mindennapi látogatója, s a lassan dekadenciába hajló finom szépsé
gek lelkes híve, a Szajna öngyilkosainak talán leglelkiismeretesebb elsirató-
ja, 1897. április 14-én halt meg, s ma a szabadkai temető jeltelen sírjainak 
egyikében nyugszik. Legyen vele türelmes az általa is olyannyira dicsért 
idő! 



ENIKŐ MOLNÁR BASA (Silver Spring, MD) 

Changing Views of America 

Ever since Stephen Parmenius of Buda sailed to the new world in 
1583, the views of Hungarians about this continent have fluctuated from 
disillusionment to optimism. Parmenius looked forward to a land of 
promise, but found Newfoudland to be dismal: he never did get to any 
place other than the fishing outpost of St. Johns, and so had little to judge 
the new world by. The lack of inducements for Europeans in this region is 
supported by the fact that Lord Baltimore received the grant of Maryland to 
compensate for his original grant of Newfoundland which proved to be un-
colonizable. However, while there were numerous travellers to England 
from Hungary in the 16th and 17th centuries, it was the scholar such as 
Parmenius who proved to be the best ambassador. 

For, in spite of his negative reaction to Newfoundland, the contribu
tions of Stephen Parmenius of Buda to the literature of the New World is 
significant. In the considerable literature on Sir Humphrey Gilbert's voy
age, Parmenius is mentioned regularly. His part in the expedition was al
ready noted in Hakluyt's Principal navigations (1585).1 Parmenius had 
gone along on the expedition as a geographer, but he also hoped to write an 
epic of the English explorations; unfortunately he was drowned on the re
turn voyage off Sable Island when the Delight went aground and broke up. 
The little that is known of Parmenius comes from his own account in the 
"author's preface" to De Navigatione illustris et magnanimi equitis aurati 
Humfredi Gilberti ad deducendam in novum orbem coloniam suscepta. 
Carmen epibatihon and a few references in the poem itself. He writes: 
"Although I was born in the servitude and barbarism of the Turkish em
pire, my parents were, by the grace of God, Christians, and I was even ed
ucated for some part of the time. After that I had made some academic 
progress, thanks to the efforts of my erudite teachers, such as have always 
been the pride of my native Hungary (and are particularly so now, among 
her still surviving relics), I was sent away to visit the universities of the 
Christian world."2 

The idea of the "eulogy of England, her Queen, her social policy, and 
the achievement of her explorers" was born under the tutelage of the Up
tons, an important English family.3 At first there did not seem to be any 
plans on Parmenius' part to go on the expedition himself; he would, pre
sumably, have written the poem based on the reports of others, for he says 
in De Navigatione: 
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Oh, would that I were free 
To go abroad that happy ship, leave home 
(Forgive the impious thought), and penetrate 
Those far-off seas; and that the Muses too 
Could come with me and there compose for all 
Posterity a song about the rise 
Of this new race!4 

As it turned out, he was included on the voyage, and Parmenius wel
comed it for the chance of writing an epic of English discovery from first
hand experience.5 He could go with Gilbert as a chronicler indeed, but as a 
poet as well, "one who could distill hard experience into imperishable 
words."6 

Parmenius anticipated the new world to be a superior place: one in 
which the natives are free and tolerant and only await the blessings of 
Christianity. He postulated a land of natural riches that the natives hope to 
share with a benevolent English queen. It is little wonder then, that he was 
disappointed. The letter to Hakluyt written from St. Johns harbor is factual, 
and while he tries to account for the geography and potential of the land, 
most of what he has to say is unfavorable. St. Johns was a port used by 
fishermen of various countries, including the English, and so while they 
were not exactly charting virgin territory, none of the earlier voyagers had 
bothered to either explore the interior or claim the land for any sovereign. 
Gilbert intended to claim the land and to set up English government. "Wee 
arrived at this place the third of August: and the fifth the Admiral tooke 
possession of the Country, for himselfe and the Kingdome of England: 
having made and published certaine Lawes, concerning religion, and obedi
ence to the Queene of England", notes Parmenius with satisfaction. But 
then he continues: "But what shall I say, my good Hakluyt, when I see 
nothing but a very wildernesse? Of fish here is incredible abundance. . . 
The whole land is full of hilles and woods. The trees for the most part are 
Pynes and of them some are very olde. . .; all the grass here is long, and 
tall. . . It seemeth also that the nature of this soyle is fit for corne; here are 
in the woodes bush berries. . . of great sweetnesse. Bears also appeare, but 
they seeme to bee white, as I conjectured by their skinnes, and somewhat 
lesse than ours. Whether there bee any people in the Countrey I knowe not, 
neither have I seene any to witness it. (. . .) In like sorte it is unknowne, 
whither any mettals lye under the hilles. . . The weather is so hote this time 
of the yeere, (. . .) but how cold it is in the winter, the great heapes, and 
mountains of yce, in the middest of the Sea have taught us." 

Finally, he expresses some hope that other areas might be more hos
pitable: "we purpose by the helpe of God to passe towards the South, with 
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so much the more hope every day, by how much the greater the things are, 
that are reported of those Countreys, which we go to discover."7 

Several hundred years later, Sándor Bölöni Farkas came to the United 
States with the express purpose of learning about the new experiment in 
democracy.8 As he had observed in his diary, „A törvények azon philoso-
phiája, hogy csak akkor lehet biztosítva szabadságunk, ha magunkat leköte
lezzük egymás szabadságát nem sérteni, éppen nem fér fejőkbe [a magyar 
nemeseknek]."9 And, he sought to point out the duties and responsibilities 
which all in a democracy are obliged to follow. He is somewhat 
disappointed that his treatise is often regarded as a tale of adventure when 
he wrote the account so that others may profit from it.10 Within the 
"frame" of his account of America, he gives a detailed and generally posi
tive account of American democracy, the role of the press and literacy, of 
schools and public libraries, of religious freedom and the lack of military 
spending, of a limited budget that the citizens have to approve, the simple 
life of great men, even the President being quite accessible, and he quotes 
the Declaration of Independence, as well as the constitution of New Hamp
shire as an example of both the U.S. constitution and of the division of 
powers between federal and state governments. 

The promise of America that Bölöni Farkas saw in the 1830's was 
tested by the Kossuth emigration in the early 1850's. László Ujházy is per
haps the best known name among the colonizers: he hoped to establish a 
Hungarian colony, but did not find Iowa suitable, and few of the Hungari
ans followed him to Texas when he decided to settle there. Congress made 
land available under the Homesteading laws to all the Hungarians, but Uj
házy seemed to expect a special allocation for his colony, and this never 
passed Congress. Settlers in Új Buda (as Ujházy called his Iowa colony) 
prospered and became prominent members of the American community. 
They, or their sons, served with distinction in the American Civil War. Uj
házy's move to Texas was probably ill-advised, and he seems never to have 
quite adjusted. But, he tried to make the most of it, as can be seen in an 
account he sent to Valéria Szinnyei in May of 1859. He works mostly in 
the cool of the morning and evening, for the heat of the day makes physical 
labor impossible, although he has a favorite swimming hole in which to 
wash away the rigors of the day. However, he inveighs against the Ameri
can white plantation owners who justify their keeping of slaves by refer
ence to their own inability to tolerate the heat: Ujházy points out that he 
was able to adapt when over sixty years of age, and so any white South
erner should be able to do the same. One gets the idea that he had few 
contacts with his neighbors.11 

Ujházy's account of his life in Texas is elegiac in tone; his daughter's 
letter from Új Buda is more upbeat, although showing the strains of the 
housewife who must make do with next to nothing: „De menjünk a sátor-
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hoz: egy sűrű s meglehetősen őskori erdőnek árnyai alatt képzeljétek azt, 
valamint egész tanyánkat. A sátor jó tágas és magas (. . .) biz itt a hernyők, 
békák, egerek szabadon járnak ki s be, de mi már megszoktuk s fel sem 
vesszük őket (. . .) [sátorunk] középső rúdja tele van aggatva a legkülömb 
szerszámokkal és tárgyakkal. Ott függenek poros hüvelyeikben aranybojtos 
kardjai a volt magyar honvédsereg századosainak, valamint egyéb fegyve
rek és lőszerek, ott függenek kissebb-nagyobb zsákokba és zacskókba kötve 
a veteményes magvak, a kávé, rizskása, stb., házi, utazó és vadásztáskák, 
kulacs, tükör, Kossuth, Washington, és a boldogult presidens Taylor arcké
pei, ollók, lámpások, kalapok. . ,"12 Ujházy's letters to friends and rela
tives describing Új Buda were even more positive than his daughter's: the 
ground is fertile, the forests promise acorns and nuts for fattening pigs, and 
there is plenty of game. His land reaches as far as the eye can see, and 
since his colony has possession of both sides of the Thomson River, he will 
be able to build a mill. As for the Yankee neighbors, Ujházy and others 
note that they are almost ideal: very honest so that they need not worry 
about the theft of tools or livestock even if these are left out in the open. 
All can read and write, although he, like most of the settlers, complain of a 
lack of general culture among these pioneers. He also echoes Bölöni Far
kas' praise of universal education in the United States, and the availability 
of newspapers. 

On the whole, the immigrants accept the opportunities and realize that 
a new life can only be created through hard work. It is this which comes 
across most clearly in the letters of Baron József Majthényi to his wife. 
These form a poignant drama, for he was never able to persuade his wife to 
join him. She had sent out their son, Tivadar, but she seems to have 
brought up excuse after excuse for not coming, and even stinted sending 
him funds requested in the first difficult year. The letter chronicles the hard 
work of making the prairie and the primeval forest yield its riches. But 
Majthényi believed in the future and made his homestead thrive: „Én szá
momra nem kérek egyebet mint mindennemű gyümölcsmagvakat (. . .) ezt 
ugyan itt is kaphatni, mert ami a mi hononkban terem, azt itt is kaphatni 
(. . .) Mostani gazdaságunk áll: négy ökörből, két lóból, (. . .) Még kell 
vennünk egy tehenet, ha lehet, s két ökröt, ezt okvetlen kell, mert csak hat 
ökörrel lehet prairit törni, pedig még e télen kell törnünk (. . .) Ezen vasút 
csak ötven mérföldnyire lesz hozzánk. . . ám az amerikai ilyesmi felett nem 
sokat tervezget, hanem meggondolja magát s tüstént tetthez fog s a Jowa 
Statusban épitendő vasút, hihetőleg, a mi Countynkon fog keresztülmenni s 
nekünk ennél több nem kell. . ."13 

The territory was the hunting grounds of the local Indians, and in one 
letter Majthényi writes of their visit. He judges them to be friendly, and 
not dangerous unless wronged, but notes that during their seasonal hunt 
they make most of the game disappear, so that he is not happy about their 
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visit.14 In later letters, when his patience seems to be wearing thin with his 
wife, he notes that the Indians are restricted to the other side of the Mis-
siouri, and he has become quite accustomed to his new life: the Yankees 
are trustworty, the land promises a good living. 

It is interesting to note that many of the virtues touted by Bölöni 
Farkas were also praised by the members of the Kossuth emigration. At the 
same time, they saw the rougher side of American life, particularly once 
they left the East Coast and the round of festivities planned for them. Yet, 
they could appreciate the opportunities, even if they criticized some of the 
rougher customs. However, most made every effort to blend the values of 
the old and the new worlds: Majthényi had his son study German and 
mathematics in the evenings or during inclement weather, and Ujházy tried 
to introduce the amenties of his old life into what was still very much the 
frontier in Texas. 

The Kossuth emigration either returned to Hungary or became assimi
lated into American life. Majthényi's son, for example, distinguised himself 
in Fremont's charge in the Battle of Springfield — a scene commemorated 
in the U.S. capitol. But, while they were not wholly forgotten, the next 
wave of immigration had to start from the beginning again. This was en 
economic migration in contrast to the primarily political nature of the ear
lier one. Also, while the aristocrats, soldiers and intellectuals of the 1850's 
had received large tracts of land, the immigrants of the 1890's were mostly 
peasants who had to take jobs in mines and factories. 

The writers, who tended to be from the middle class, generally identi
fied with their audiences. For example, György Szécskay (1880—1958) 
documents the Hungarian experience in both prose and verse. While nos
talgia and homesickness, the universal themes of American-Hungarian liter
ature, are not absent from his work, he can also appreciate American life. 
In Szécskay György harmadik könyve several of his poems celebrate Ameri
can scenes. Baltimorei rapszódia shows an appreciation of the throb of life 
in an industrial city: 

Füstöl sok gyárkémény szája. . . 
Sivít autók szirénája 
S csattog lovak ércpatája. . . 
Kocsi, zajgva, tovagördül, 
Süppedezett, ó kövezet 15 

Even though he seeks refuge from the noise by the grave of Edgar 
Allan Poe. Mississippi is a tribute to this major American river: 
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Mississippi! Fölséges szép, te nagy 
Folyóknak apja és királya! 

Elértem hát hozzád is végre én 
S köszöntelek, némán, csodálva.16 

The majority of his works, however, chronicle immigrant life. In A két 
templom he notes the decline of the mining town that once could support 
both a Catholic and a Calvinist church but which has now become a ghost 
town as a result of strikes and fires in the mine. Work, or the lack of it, are 
the subject of A Gyár, Ébredés, A Monongahela éjjel, and Téli hajnal a bá
nyatelepen.11 The poems show an ambivalent attitude to unions and man
agement both: the system is harsh and brutalizing, yet it provides a liveli
hood, while strikes mean hardship all around. 

An interesting group of poems deals with Szécskay's pilgrimage to 
Iowa and the settlements of the Kossuth emigration. He found no real trace 
of them, but it made him painfully aware of the danger of assimilation: 

Túl a Mississippin, messze Iowában, 
Ősi nyomkon jár meg-megrogyó lábam. . . 
Régi magyaroknak erre vitt az útja, 

Magyarok jártak itt — 
Új hazát keresve. . . szolgaságtól bújva!. . . 
Vágyva nézek mégis körül e síkságon, 
Áfák közt megbúvó, szerteszórt tanyákon 
S várom, hogy elém lép valamelyik régi 

Bús magyar bujdosó. . . 
Új-Budát építő — Ujházy, Kerényi. . ,18 

When he examines the future, he fears a similar loss. In Gyermekeim
hez he urges his children to return to Hungary; in Vermontban he faces the 
reality of assimilations: while at first only the horses do not understand the 
farmer's speech, in time his grandchildren will also forget it.19 

On the whole, however, Szécskay's attitude to America is positive. 
While he is not uncritical, nor is he free of the nostalgia that characterizes so 
much of ethnic Hungarian literature, he is not blind to the faults of the immi
grants either. Like Majthényi, he seems to have come to an acceptance of 
America with its faults and shortcomings, and to have made the most of 
them. This is especially true in his last volume Őszi tartozás ötven éves me
zőn?® An anthology of writings from his career, this volume contains prose 
pieces as well as poems that chronicle the life of the immigrants: the hard life 
of the miners, particulary of the single men who were bent on bringing their 
sweethearts (or wives) out with their savings, or who sought to marry a 
local Hungarian girl. Some, such as the hero of Szeredás Pista szerelme do 
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well for themselves, but for others, the future is seen in terms of the oppor
tunities for their sons and daughters. But, Szécskay notes with some regret, 
often success in American society is at the expense of the Hungarian roots. 

Another point of view in the question of assimiliation versus cultural 
retention is presented in a significant novel that chronicles the American 
Hungarian experience, Teréz Síriban's The Streets are not Paved with 
Gold.11 Set in Cleveland, it is the love story of two young persons from 
very different backgrounds: the son of turn-of-the Century immigrants from 
peasant background, and the daughter of a middle-class Hungarian family 
who comes to America after World War I. The questions of assmiliation 
and acculturation and the need to keep some of the old ties are discussed, 
though the central problem remains one of finding jobs and making a living 
that fulfills their ambitions. The hardships of the early years, exploitation 
by employers, false promises, initial enthusiasm followed by neglect — are 
particularly poignant viewed from the eyes of Terry Marianivszky, who 
comes to the United States alone, without her family. She is an educated 
young woman but can only find menial labor. Her fiance, Stephen Strohm, 
faces other challenges: hoping to become a physician, he has to convince 
his family that the sacrifices all of them have to make are worthwhile. 

1956 stands as a watershed in Hungarian emigre literature. The writers 
who emerged from this generation no longer turned to the old themes of as
similation. While the writers of the 1945, that is 1950, generation almost 
totally ignored the American experience, the '56ers responded in a personal 
way. On the whole they are more talented than their predecessors and 
write, not for a "public" need, but private concerns. Most of them have be
come part of American life, assimilating in some respects, yet as poets they 
remain sensitive observers and commentators. They are in touch with both 
American and Hungarian literature. To take only one example, Imre Sári 
Gál (b. 1923) uses American themes in several of his poems published in 
Ősember, esernyővel21 and Torony csordák.13 His Jelentés napjainkról is an 
emblem poem in the shape of a television set, while Amerika, written in the 
shape of a car, comments on the dependence of everyone in the United 
States on the automobile. His most successful poems illustrate the fresh im
ages his perspective brings to every day scenes: Himnusz a város-falukról 
notes the small core of high-rise buildings in the center of almost every city 
which rise out of the residential areas: 

Éljenek a kis város-faluk, melyebiek kis 
kerekerdőnyi felhőkarcolós belvárosuk van. 
Felemelt karok, melyek erősek, vagy talán 
szobrok?. . . 
Árbocok a toronyházak: feszül rajtuk az ég 
s a város-faluk vitorláznak.1* 
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In Öregamerikás magyarok he turns his attention to the Hungarian 
community that by 1968 had largely dispersed from the famous Buckeye 
Road, but identifies the dedication to the Hungarian language which had 
been the cohesive force for the turn of the century immigration. 

Reactions of travellers and immigrants to America, or more specifi
cally to the United States, were influenced to a great extent by their pur
pose and preconceptions. Parmenius had only a poetic imagination fired by 
the sort of tales that led Shakespeare to create the world of The Tempest. 
Being impressed by the relative prosperity and freedom of Elizabethan 
England when he contrasted it with Hungary under Turkish and Habsburg 
rule, he imagined a "brave new land" beyond the seas. Bölöni Farkas had a 
specific purpose in mind, had read up on the United States, and had pre
pared himself for the voyage by observing both France and England. Even 
though he later seemed embarrassed by the attention his book received, his 
didactic purpose can not be denied. Again and again he pointed out liberties 
which were taken for granted in the United States, but which seemed so far 
away from attainment in his Transylvanian homeland. Ujházy and Maj-
thényi represent two types of the Kossuth emigration: the colonizer who 
wanted to transplant his idea of Hungary into the American wilderness, and 
the settler who adapted to the land and its customs. Both, however, appre
ciated the opportunities offered by a land that still had large tracts of fron
tier, and Majthényi in particular seemed to grasp that wealth and indepen
dence were attainable, though at the price of hard work. He assured his 
wife, however, that he would never return to Hungary while the Habsburgs 
ruled, and that even a harsh winter when they were close to starvation was 
preferable to living in servitude. Finally, in the current century, the early 
wave of imigrants faced even harsher odds, yet on the whole prospered. 
The optimism and enthusiasm of the earlier writers is gone, but the picture 
is not wholly negative. The latest writers, in particular, seemed to be able 
to look at the idiosyncracies of many customs in the United States with hu
mor, and to appreciate again the dynamism that was certainly more charac
teristic of the 1950's and 1960's than it is today. With these writers, how
ever, a distance seems to be always preserved between them and their sub
ject when writing of American life: one senses that there is a resistance to 
assimilation on their part, and such assimilation on the part of others is 
viewed with disapproval. Many reactions, but not one trend really emerges. 
The reaction of Hungarian travellers to the new world remains a rich mo
saic. 
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MOLNÁR SZABOLCS (Bucure§ti) 

A kudarc a hazatérés akadálya 

(Vázlat) 

„A világ sokat szokott ígérni, de semmit vagy igen keveset adni. Ebbe 
a sokat ígérő s keveset vagy semmit adó, fösvény vagy csalfa világba szinte 
béesém én is" — írja Andrád Sámuel Bécsben az 1789 októberében (akkori 
magyarsággal: mustonos havában) kiadott anekdotáskönyvének előszavá
ban. Ennek a csalfa világba beesett anekdotázó peregrinusunknak az életét 
szeretném felvillantani annak illusztrálására, hogy olykor a peregrináció
emigráció viszonylatában a sikertelenség, a kudarc az utóbbi előidézőjévé 
válhat e „fösvény" világban. 

A bécsi medikusból személyes tragédiája folytán íróvá vált Andrád ne
vét hamar elfeledték, bár hatása évtizedekig elért: az általa rögzített tréfás 
ötletek hol anekdotaként, adomaként hagyományozódtak tovább, hol pedig 
a komikum magjára, csupán csattanójukra, viccé csiszolva éltek, vagy le
pattanó, pergő poénjuk szépirodalmi művek vidám epizódjaiba szökkent. 
Az így csak kevesek által ismert Andrád Sámuel utóéletével kezdeném e 
méltatlanul elfeledett felvilágosodáskori írónk portréjának felvázolását. Bár 
Jakab Elek (1881), Katona Lajos (1901), Balogh István (1907), György 
Lajos (1929, 1934, 1938), Fodor István (1965) különös figyelemmel fordult 
Andrád joviális humorának szorgalmatosan összeszedegetett régi darabjai 
felé, amelyeknek erkölcsi görbetükrében olykor még magunkat is megnéz
hetjük, a hatkötetes akadémiai irodalomtörténetben Andrád Sámuelre egyet
len utalás található (2/612), egyetlen mondatban, sőt ott is a két soron 
Kónyi János sorstársával kell osztoznia. A korszakkal foglalkozó 3. kötet 
Andrádnak nevét sem említi. Ennek közvetett oka könyvének egykori nép
szerűsége, amelynek következtében alig maradt példány az anekdotagyűjte
ményből, amelyet pár darab kivételével pozdorjává forgatott a Nagyérdemű 
Olvasó. Andrád Sámuel kétkötetes gyűjteménye csupán egyetlen kiadásban 
jelent meg 1789—90-ben. A második kötet előszavának tanúsága szerint ki
fizetődő vállalkozás volt, legalábbis az olvasóknak az első kötet iránt „cer-
tissime megmutatott pengő gráciájukból" sikerült fedeznie a folytatás 
nyomdaköltségeit is. A bécsi tipográfusnak viszont elegendő hasznot 
hozhattak a német könyvek, a magyar anekdoták újrakiadásával nem 
foglalkozott. Szerencsésebben választott nyomdát Kónyi János, akinek az 
„ártatlan, bús melanchóliának elűzésében hasznos munkáját", A mindenkor 
nevető Democritust Landerer Mihály Pozsonyban adta ki 1784-ben, s az 
anyagilag érdekelt magyar nyomdász 1815-ben a Szent György-napi vásár 
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ponyvájára már hatodízben teregethette ki a Democritus tűzött, olcsó 
példányait. Kolumbán, Kónyi, Andrád anekdotái a kalendáriumokkal s 
korábbi századok széphistóriáival együtt, népi olvasmányokként, „a 
bánatjokat felejteni kívánó jámboroknak" eke szarvához keményedett 
tenyerébe simult. Kónyi „okos leleményű, furcsa történeteinek első 
kiadásából összesen két példány vészelte át az eltelt két évszázadot, Andrád 
gyűjteményéből pedig nálunk csupán négyet tartanak nyilván. Egy kurta 
Téka-kötetnyi anekdotacsokor újrakiadására 1988-ban vállalkoztam, amikor 
a bécsi nyomda papírlapjaival együtt már-már szertefoszlott a reménye 
annak, hogy Andrád nevére méltóképpen emlékezzenek. 

Ennek a háromszéki székelynek nemcsak utóélete, de maga az élete is 
balszerencsésen alakult. Fennmaradt hiteles életrajzi adatok szűkössége 
miatt a sorsára vonatkozó számos kérdés megválaszolásának lehetősége 
esetleges. Bizonyos, hogy családja háromszéki szabad székely. Büszke is 
rá, amint könyve rokonszenves személyes megnyilatkozásai közt a „követ-
kezendőktől nem rettegő, haricskapulickán szélesedett székely mellyét" em
legeti. Valószínűleg már az író születésekor (1754-ben) a barátosi parókián 
élt a család, hiszen tudjuk, hogy hosszabb ideig ott szolgált az apja. Anyja 
a lisznyói Jakó Pál leánya, Sára, aki a protestáns prédikátorok szerény, de 
művelt otthonából hozta az irodalomszeretetet. Öt gyermekük között Sá
muel volt a legidősebb; két húga volt, Sára és Zsófia, öccsei pedig Dániel 
és Pál. A testvérek közül csak Dánielnek született gyermeke, Emil, aki vi
szont utód nélkül halt meg a múlt század elején. Az írónak így közvetlen 
rokonai sem maradtak, akik emlékét ápolhatták volna. 

Gyermekkorát népi litterátus környezetben, földközelben és könyvek 
között éli. A hagyományos kultúra terén kiválóan iskolázott ifjú volt. A ko
rabeli papi, protestáns papi családokra a klasszikus és bibliás műveltségen 
kívül, ennek a rétegnek a nyugati protestáns egyetemekkel fenntartott kap
csolata és a rendszeres peregrináció révén, az európai irodalmi tájékozott
ság is jellemző. De amint maga Andrád is tréfálkozik vele, a vasárnapi tu
dós értelmiségi, éppen úgy, mint a földet művelő többi szegény ember, hét
köznap gazdálkodó paraszt: „szombat estvélig egész héten mind pökte a 
markát, hogy a villát, kapát, fejszenyelét, ganéhányó lapátat és az eke szar
vát jobban megtarthassa". 

Árva gyermekként került a nagyenyedi Bethlen-kollégiumba. Egyik, 
1789. január 14-én Bécsből hazaírt, anyagi problémákat panaszló levelében 
említi szegénységüket. „1772-ben — írja —, amikor enyedi diák lettem, 
kaptam volt hazulról 30 magyar forintot tógára, azután a minapig 30 pénzt 
sem" (Balogh, 1907: 5). Andrád Sámuel 1772. július 1-én jegyzi be nevét a 
kollégium Matricula studiosorumába (Jakó—Juhász, 1979), amelyben a tó
gát öltött, a tudomány felsőbb tagozatára lépő alumnus, azaz ösztöndíjas, 
kollégiumban bennlakó diákok aláírásukkal kötelezték magukat a kollégiumi 
törvény betartására. Ezt az aláírási jegyzőkönyvet később anyakönyvnek te-
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kintették. A kollégiumi diákok erős közösségi szellemét tükrözik a névalá
írásokat megtoldó szűkszavú bejegyzések: a fiatalabb nemzedék számontar
totta, követte az egykori diákok életútját, sokszor egészen a sírig. Ezek a 
párszavas bejegyzések fontos forrásaivá váltak a személytörténeti kutatások
nak. Andrád kézjegye mellé a következő diáknemzedék beírta: Medicus 
doctor, 1807 mortuus. E bejegyzés viszont csak félig-meddig fedi a valót, 
Andrád csak medicus volt, doktor nem lett soha. 

A nagyenyedi Bethlen kollégium humanista hagyománya és tanári kara 
a világirodalmi műveltség horizontját még jobban kitárta. Amellett korszerű 
természettudományos képzést nyújtott, amellyel felvértezve bátran vállal
kozhatott az enyedi scholából kibocsátott diák a bécsi orvostudományi vagy 
más egyetem elvégzésére. Enyedi tanárai a kor európai színvonalán álló tu
dósok voltak, s a kollégiumi hagyományok, Apáczai, Pápai-Páriz, Dési 
Márton természettudományi ismereteket hazai földbe ültető alakjainak kisu
gárzása a századvégi felvilágosodás új, racionális törekvéseihez adott éltető 
erőt. Az 1763-ig Enyeden élő Hermányi Dienes József anekdotagyűjtő tevé
kenysége pedig — bár műve kéziratban maradt a 20. századra — jól ismert 
lehetett a diákság körében, s az anekdoták szorgalmas és tudatos összesze-
degetéséhez ösztönzést adhatott jóval a folklorisztika megszületése előtt. 

Az enyedi alma matertől Andrád a hetvenes évek végén búcsúzik, Ko
lozsvárra megy, ahol a református kollégium német nyelv tanára Cornides 
Dániel, a híres történettudós volt, aki majd Teleki Józsefnek, az erdélyi ki
rályi tábla bírájának a titkáraként tanítványát beajánlhatta munkára és ösz
töndíjra patrónusához. Kolozsvárt a tanulmányok mellett dolgoznia is kel
lett, hiszen otthonról semmilyen anyagi segítséget nem kaphatott. „Nékem 
felette nehezen esik — írja a már idézett levelében —, hogy 1772-től fogva 
egy karaj cárjával sem éltem az Édes Anyám Házának." Özvegy anyja az 
öccsénél, Dánielnél húzódik meg Sepsiszentgyörgyön. Úgy tűnik, a kiseb
bik fiúnak nagyobb szerencséje volt a világi előmenetelben: az enyedi kollé
gium elvégzése után hazatér, földet vásárol, családot alapít, és a város vá
lasztott vezetői közé emelkedik. Bátyját is segíti majd a későbbiekben, de 
az 1780-as évek elején Sámuelnek még nem volt tőle mit remélnie. Egyet
len biztató jel Teleki József jóindulata lehetett. És valóban ez a Rousseau-
val levelező, Bázelben és Leydenben tanult, felvilágosult arisztokrata, a 
verseket és naplót író Teleki József lesz Andrád fő patrónusa, aki a bécsi 
kancellária székely alapjából ösztöndíjat biztosít neki az orvosi egyetem el
végzéséhez. 

Az évi 200 német forint ösztöndíjból s az alkalmi fordításokért kapott 
juttatásokból, ha szerényen is, de el tudta volna végezni az orvosi egyete
met, el tudta volna érni kitűzött célját, a szerencse azonban elpártolt tőle. 
1785-ben baleset érte, agyvérzést kapott, fél oldala megbénult, egész életére 
nyomorék, „tántorgó lábú" maradt. Két évig szinte teljesen mozgásképte
len; orvosai továbbra is „időt és költséget vesztegető" pihenésre ítélték. Ha 
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élni akart, óvakodnia kellett minden testi és szellemi megerőltetéstől. Las
san be kellett látnia, hogy kénytelen lemondani a hivatásának érzett orvosi 
karrierről. Balesete lelkileg is meggyötörte, de érezte, hogy szenvedése el
len legjobb pajzs a munka. Alkalmi verseket ír és nyelvészkedik. Teleki jó
voltából az ösztöndíjat továbbra is megkapja, abból tengődik. 1789-ben, az 
anekdoták megjelentetésekor is még a székely alap ösztöndíjából él: „egész
séges is eleget voltam, betegeskedtem is jó hosszasan a felséges magyar 
kancellária költségén: a magyar kancellária alumnusa voltam és vagyok 
most is" — közli az elöljáró beszédben. Betegen, tétován, céltalanul lézeng 
a birodalom fővárosában. Sétál az egykori császári parkban, a Práterben, 
amelyet nem sokkal azelőtt ajándékozott II. József a bécsi polgároknak, s 
hallgatja, hogy a török fölött aratott foksányi győzelemre a bástyákon a 12 
font golyóbisú ágyúkkal hogyan „lődöznek örömet". De miközben csodálva 
nézte a tavaszi Práterben, hogy „a szorgalmatos kis hangyák mint kívánnak 
a legmagosabb élőfára felmenni", megpendült benne ismét a tettvágy, hogy 
valami értékesebbel, a maga és mások szellemi gyarapodását segítő, nemze
te számára is hasznos dologgal foglalkozzék. „Minthogy csak óva lehet ta
nulnom — írja haza keserűen —, sőt most is még nagy doktorok jovallása 
szerint el nem lehetett volna kezdenem félbe maradt kurzusomat, de megun
tam a sok terzát, és már szégyellem, hogy már eltölt hat esztendő. De ki te
het erről?" Ebben a levelében talán még reméli, hogy a félbemaradt tanul
mányokat valamikor folytatni tudja, de nemsokára számot vet a valósággal: 
„Öt egész esztendeig várakozám báró Störch biztatására — panaszolja 
öccsének —, hogy helyreállítódom régi állapotomra, de a meg nem történ
hetvén, olyan gyenge lábbal maradék, hogy nékem lehetetlenség a doktor
ság után élnem [. . .] Diploma nélkül vagyok, annak az oka az én példátlan 
szerencsétlen esetem, melyről én nem tehetek". 

Az orvosi hivatás helyett, lelki kényszerből, az írást választotta, ami
kor vigasztalódva felismerte, hogy a nyelve nem tántorog olyan erősen, 
mint gyengélkedő lába. Rádöbben, hogy ismét van célja, feladata. Anyja 
hazahívó levelére már önérzettel válaszol: „Olyan fát kezdtem mozgatni, 
amelyhez talán még a világon senki sem nyúlt. Azért legyen Édes Anyám 
Asszony még békességes tűréssel az én lemenetelem iránt" (Balogh: 1907). 

Az anekdoták gyűjtése és magyarra ültetése pihenést, lazítást jelentett, 
a betegség félelem-görcseit oldotta. Érezte, hogy derűlátást kelt benne a hu
mor, és remélte, hogy az olvasókban is feledteti a fájdalmakat, a minden
napi gondokat, segít a lelki feszültségek feloldásában. A gyűjtemény elősza
vában is utal arra, miért is választotta a rövid, mulatságos írásokkal való 
foglalatosságot: „Nékem — írja — igen hosszasak lévén kezemet egybefog
va s lábamat lógatva a téli magános bennülések, melyekben a különb dolgo
kon való gondolkodással többet árthattam volna magamnak, mint ha az el
mét vidámító játékokot, románokot s efféle rövid anekdotákat olvasgattam 
volna; tehát efféléknek olvasásával töltöttem unalmas napjaimat". 
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1789 telén jelent meg Elmés és mulatságos rövid anekdoták című gyűj
teményének első kötete. Az első darabból 2000 példányt nyomott a bécsi ti
pográfus, amelyből Pesten 300, Kolozsvárt is 300, Nagyenyeden 400 pél
dányt sikerült rövid időn belül eladnia ahhoz, hogy részben tartozását, fő
képpen pedig a második kötet kiadását fedezni tudja. Az anekdotás könyv 
„második darab"-ja a következő évben meg is jelent: Bécsben „Dudorosnak 
vagyis inkább a sáros lábú 1790 esztendős híves vén November" végén. 
Annak bevételéből még futja néhány szerényebb kiadványra, de az túlságo
san kevés pénz ahhoz, hogy igényesebb, terjedelmesebb munkát nyomathas
son ki rajta. A gyűjtemény előszavában is említi, hogy a Magyar Kurír 
1789. január 31-i 9-es számában három könyvecskét ígért „bizonyos idők
re, melyek közül a két elsőnek már elmúlt az ideje, és azok mégis minded
dig csak a lehetőségnek nagy tengerében maradtanak". Utal rá, hogy az el
ső könyv nem készült el, a másodikat a cenzúra nem engedte kinyomtatni, 
terveiből csak az anekdotás könyv vált valóra. Irodalmi próbálkozásai köz
ben fel-felötlik benne még a gondolat, hogy komolyabb munkával kellene 
szolgálnia a társadalmat, olykor mentegetőzik, hogy orvostudományi traktá-
tus helyett, amit méltán várna el tőle és a hasonhivatásúaktól a nemzet, ef
féle nyelvöltögető, bolondos játékokkal foglalkozik. „Ha valaki hivatalomat 
tekinti (ti. az orvosi hivatást), mely igen kedves és kellemes legalábbis a 
betegek előtt, várhatott volna tőlem más színű és érdemesebb könyvet; de 
azt most senki ne nézze, hanem az én hosszas beteges állapotomat, mely 
miatt csak olyant szültem, amilyent lehetett" — védekezik a tréfák beveze
tőjében. Az anekdoták tudatos terjesztésekor Andrád orvosként érzett rá 
azok gyógyító hatására: „nemcsak a testet — írja —, hanem a lelket is kell 
néha valamivel orvosolni, mert annak betegségétől, ti. a szomorúságtól, 
unalomtól, haragtól sat. sokszor érkezik nyavalyája a testnek is". 

A magyar sajtó történetében elsőként Andrád Sámuel tervezte tréfás 
folyóirat alapítását. Bécsben akarta kiadni a Magyar Demokritust vagy 
Hasznos Híres Mulattatót, de ez anyagiak hiányában csupán szándék ma
radt. Viszont igen fontos, hogy 1789—91-ben, a liberálisabb, a párizsi ese
ményektől felfűtött közhangulatban nyomban megszületett a terv, a 
szándék, és nem Andrádon múlt, hogy annak kivitelezése nem sikerült, így 
a Bolond Miska, Handabanda, Borsszem Jankó, Herkó Páter, Ludas Matyi 
és a többi vicclapnak nem lehetett a Magyar Demokritus az ősapja. 

1793-tól Andrádnak már sem ösztöndíja, sem más biztos jövedelme 
nincsen. Bécsben nyomorog; otthonról, öccsétől érkezik még némi segítség, 
Teleki Józseftől kap néha alkalmi fordítói munkát. Nincs mire várnia a bi
rodalom fővárosában, tanulmányait abbahagyta, az írásból nem tud megél
ni; II. József felvilágosodott rendszerének vége, csak az abszolutizmus vi
csorog rá. Anyja könyörögve hívja haza, de mégsem megy. Csökönyössége 
csupán szégyenérzetével magyarázható. Egy évtizeddel azelőtt a kollégium 
végzettjei épen, egészségesen, nagy tervekkel rajzottak ki egy szűkebb kö-
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zösségből, csak neki nem volt szerencséje, így nyomorékon, szakma nélkül, 
lerongyolódva kellene pironkodnia azok előtt, akiknek pénze haszontalanul 
veszett el benne. Siralmas testi állapotával kellene mentegetnie magát a csa
lád és a tágabb közösség anyagi és szellemi tőkéjének elvesztése miatt. A 
nagyvárosi tömegben egyedül csak önmagának kell számot adnia a lehetősé
gekről és eredményekről; addig húzza-halasztja a hazatérést, ameddig csak 
lehet. 1795-ben Dániel megelégelte bátyja meddő és költséges távolmaradá
sát, és a további támogatás megtagadásával igyekezett Sámuelt hazakény-
szeríteni. Teleki Józseftől sem számíthatott már semmilyen segítségre: fő-
patrónusa koronaőri rangjával sziráki birtokára vonult vissza a véres 
események évében. A kilátástalan nyomorúság legyűri Andrádban a kudarc 
szégyenét, és tékozló fiúként tér meg szülőföldjére. Sepsiszentgyörgyön 
öccse házában húzódik meg. Önálló életet anyagi alapok nélkül nem 
remélhet. Talán egy menyecske hozománya biztosíthatna valami 
függetlenséget. Szinte már ötvenéves, testi-lelki rokkant, amikor 1800-ban 
házasságba menekül. Albert Jusztina oldalán elcsendesedik minden 
körülötte, ő maga sem hallatja szavát. Ezután legközelebbi feljegyzett 
életrajzi adata már csak 1807. augusztus 31., halálának napja. Sírhantját a 
szentgyörgyi temetődombon azóta régen legyalulta a Nemere, sírjelét is 
elporlasztotta az idő. Műveit is betemette a feledés, bár az általa 
meghonosított nemzetközi motívumok azóta is élnek, keringenek, a 
hozzájuk csóvaként járuló, ma is bőségben termő új anekdotákkal együtt. 

Andrád életét azért villantottam fel, mert talán példa értékű, és indo
kolja ma is a kérdést: vajon hány, a közösségéből nagy tervekkel távozott 
honfitársunk, éppen a kudarc szégyenét érezve marad hosszú időre távol, 
vagy szakad el végleg a szülőföldjétől? És mit tehetünk e tákozló fiúkért? 



865 

SÁRKÖZY PÉTER (Roma) 

Magyarok Rómában 
Róma szerepe a 18. századi magyar kulturális megújulásban 

Érdekes módon a magyar—olasz kulturális kapcsolatok reneszánsz 
korban kialakult intenzitása az önálló magyar királyság 1526-ot követő 
összeomlása után a 16. század során is csak alig csökkent. Ezt igazolja Iza
bella királyné és a Báthoryak erdélyi olasz udvartartása és az olaszországi 
egyetemeken tanuló magyar diákok nagy száma is. A magyarországi társa
dalmi és politikai helyzet bizonytalansága és hazai egyetemek hiánya követ
keztében épp a 16. században látogatta a legtöbb magyarországi tanuló az 
itáliai egyetemeket.1 Igaz, az egyre romló állapotok, az ország elszegénye
dése és a reformáció előretörése következtében a század végére csökkenni 
kezd a padovai és bolognai egyetemeken tanuló magyar orvosok és joghall
gatók (a laikus diákok) száma. Ugyanakkor viszont megnövekszik a magyar 
katolikus fiatalok itáliai iskoláztatásának fontossága. Tekintettel arra, hogy 
épp az északi országokból érkező diákok és tanárok miatt Padova majdnem 
„eretnek" város hírébe került, ezért a dominikánusok Bolognában, a jezsui
ták pedig Rómában önálló kollégiumokat szerveznek az észak- és közép-
európai fiatalok számára, hogy azok minden eretnek tanoktól megvédve ké
szüljenek fel a reformáció visszaszorítására, a katolikus egyház korábbi 
központi szerepének visszaállítására. Ilyen célból alapította meg Szondy 
Pál, esztergomi kanonok, zágrábi prépost, római magyar gyóntató 1553-ban 
a bolognai Magyar—Horvát Kollégiumot (Collegio Ungaro—Illirico), 
amely II. József rendeletéig, 1781-ig lehetővé tette, hogy magyar és horvát 
szeminaristák a nagyhírű bolognai egyetemen folytathassák teológiai tanul
mányaikat.2 Művelődéstörténeti szempontból még a bolognai Magyar-
Horvát Kollégiumnál is fontosabb volt a Római Magyar Kollégium létesíté
se 1579-ben, mely egy másik római magyar gyóntató atya, Szántó Arator 
István nevéhez fűződik. Szántó Arator István kezdeményezésére XIII. Ger
gely pápa, Loyolai Szent Ignác elképzelése szerint, 1579-ben a Monte 
Celión lévő Santo Stefano Rotondo templom melletti magyar pálos kolostort 
egy Magyar Kollégium felállítására adományozza, igaz, a kollégiumot — 
anyagi és szervezési okokból — egy év múlva beolvasztotta az 1552-ben 
alapított Német Kollégiumba.3 így jött létre 1580-ban, XIII. Gergely pápa 
„Ita sunt humana" bullája alapján a Collegio Germanico—Ungarico, mely
ben mindenkor 12 hely magyarországi alumnusok számára van fenntartva. 

1552—1914 között 5 228 hallgatója volt a nagyhírű római Német— 
Magyar Kollégiumnak és ennek több mint egyhetede, 700 fő volt magyaror
szági alumnus. A 16. században 60, a 17. században 140, a 18. században 

! 
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már 296 magyar szeminaristája volt a Collegium Germanicum—Hungári
áimnak.4 De a számadatoknál is fontosabb a Collegium Germanicum— 
Hungáriáimban kapott képzés mélysége és jellege. A Szent Ignác-i szellem
ben kettős képzés folyt, a spirituális képzés mellett a pápai udvar elsődleges 
szempontja az volt, hogy a jövendő közép-európai főpapi réteg legértéke
sebb képviselői a gyakorlati életre orientált, jogilag is képzett, a politikai és 
kulturális kérdésekben is jártas emberek legyenek. Már Fraknói Vilmos fel
hívta a figyelmet arra, hogy a Collegium Germanicum—Hungaricum szere
pe elsősorban a 17—18. századi magyar főpapság kiformálásában volt fon
tos, hogy a Germanicum—Hungaricum magyarországi alumnusai közül 
sokkal nagyobb számban kerültek ki később főpapok, mint a 
magyarországiak közül. Fraknói Vilmos észrevételét az újabb kutatások5 

pontos számadatokkal is igazolták: 1637—1799 között a magyarországi 
főpapi kinevezések 60%-ában a germanistákra esett a választás: 10 
esztergomi érsek közül 6, 16 egri érsek közül 12 volt a Germani
cum—Hungaricum egykori tanulója. Azaz, a 17—18. századi magyar klé
rusnak mind politikai, mind kulturális téren vezető rétegét nagy számban a 
római Német—Magyar Kollégiumban végzett egykori növendékek alkották, 
és a római tanulmányok és kulturális élmények meghatározták későbbi ma
gyarországi tevékenységüket is. 

Nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy a Collegium Ger
manicum—Hungaricum magyarországi növendékeinek nagy része nemesi, 
sőt nemegyszer arisztokrata származású volt, így kollégiumi tanulmányaik 
mellett kapcsolatban álltak a korabeli főúri olasz körökkel, szalonokkal; be
járatosak voltak az olasz püspöki és hercegi udvarokba, tagjai lettek a kato
likus egyház által is támogatott akadémiáknak, így a római Árkádia Akadé
miának is. A római és az itáliai egyetemi évek varázsa tette érthetővé, hogy 
a volt germanisták számára az olasz egyházi és laikus arisztokrácia kulturá
lis és művészi mecenatizmusa, palotákat, templomokat, könyvtárakat, mú
zeumokat létrehozó tevékenysége vált követendő példaképpé, és hazájukba 
visszatérve, az olasz példát követve igyekeztek berendezni saját hercegi és 
püspöki udvaraikat, gyűjtenek könyvtárakat, hívatnak külföldről, főként 
Olaszországból művészeket: építészeket, festőket, énekeseket és zenészeket, 
szerveznek és alapítanak színházakat, pártolják a költőket, írókat, és to
vábbra is támogatják a tehetséges fiatalok itáliai stúdiumait. Az olasz mece-
natizmus kisugárzása érződik az első magyarországi Árkádia-tagok, Kollo-
nich Zsigmond, Migazzi Kristóf és Forgách Pál váci működésében, Barkó-
czy Ferenc egri, majd esztergomi kulturális mecenatizmusában, Esterházy 
Károly Eger építészeti és művészeti arculatát meghatározó aktivitásában, 
Patachich Ádám nagyváradi és kalocsai udvarának és udvari színházának 
megszervezésében, Batthyány Ignác könyvgyűjtő szenvedélyében, Klimó 
György pécsi és Herzan Ferenc szombathelyi egyházmegye-szervező püspö
ki irányításában, új szemináriumok és könyvtárak létesítésében, könyvki-
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adói mecenatizmusában, egyházi értelmiségiek külföldi tanulmányútjainak 
támogatásában. 

A Collegium Germanicum—Hungaricumnak és a bolognai Collegium 
Hungaricum—Illiricumnak köszönhető, hogy a török kiűzését és a Rákóczi
szabadságharcot követően, amikor a magyar egyházmegyéket újjá kellett 
szervezni, készen állt egy magasan képzett, európai műveltségű, széles látó
körű főpapi csoport, mely képes volt ellátni az ország materiális és szellemi 
újjáépítésének nehéz feladatát. Egyértelműen bizonyítható, hogy 1711 után 
„Róma szellemében" épültek ki a magyar katolikus egyházi művelődés 
centrumai. Bitskey István szerint a „római hatásnak" köszönhető, hogy a 
18. századi magyar főpapság körében élt egy bizonyos Bécs-ellenes irányzat 
is, mely semmiképp sem magyarázható a magyar klérus „felvilágosodás-el-
lenességével", hanem egy jól meghatározott „Róma-hűséggel", „pápa-hű
séggel", mely igen fontos szerepet töltött be a magyar nemzeti kulturális 
megújulás folyamatában, melynek igazi célja az volt, hogy a magyar társa
dalom és kultúra úgy kerülhessen vissza az európai modern nemzetek kö
zösségébe, hogy közben a túlzott osztrák felvilágosodott abszolutista hatá
sok alatt ne olvadjon be a német műveltségbe, és Magyarország az örökös 
tartományok sorába. 

De nemcsak a Collegium Germanicum—Hungaricum magyarországi 
növendékei képezték a 17—18. század során a római „magyar közösség" 
tagjait. Közéjük tartoztak a mindenkori magyar gyóntató atyák, akik sorá
ban nem egy neves személyiséget találhatunk.6 Római magyar gyóntatóként 
töltött 1740 és 45 között majd öt esztendőt Rómában Faludi Ferenc is, aki 
az itteni élmények hatása alatt vált íróvá, az új európai barokk művelődés
eszmény nagyhatású magyar propagálójává a Rómában fordított erkölcsfilo
zófiái művek magyarítása révén, és itt vált költővé is, nemcsak lelkében, de 
„hivatalos" formában is, hiszen felvételt nyert a Római Árkádia Költőaka
démia tagjai közé. Faludi költőelődje volt egy másik római magyar gyónta
tó atya is: Lászai János gyulafehérvári kanonok, pálos szerzetes 1517-ben 
kapott megbízatást a magyar zarándokok lelki életének gyógyítására, és a 
Monte Celión 1455-ben létesített magyar pálos kolostorban készült fel a ha
lálra. Róma egyik legszebb ókeresztény templomában, a Santo Stefano kör
templomban, a magyarok nemzeti temploma közepén máig hirdeti saját sír
felirata: „Natum quem gelidum vides ad Istrum / Romana tegier viator urna 
/ Non mirabere si extimabis illud / Quod Roma est patria omnium fuitque." 
Vándor, ha látod, hogy római sír födi azt, aki a hideg Dunánál született, 
nem fogsz csodálkozni, ha meggondolod, hogy közös hazánk volt Róma, és 
az is marad. (Cs. Szabó László fordítása.)7 

A magyar pálos rend a Collegium Germanicum—Hungaricum megala
pításával elvesztette római rendházát, de 1602-től, cserébe a Santo Stefano 
bekebelezéséért, rendszeresen küldhetett Rómába diákokat, és a Monte Ce
lión lévő zarándokház is a pálosok kezelésébe került. így érthető, hogy a 
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magyar pálosok összes 17—18. századi vezetője a római Német—Magyar 
Kollégiumban végezte tanulmányait. A Monte Celión élő pálos szerzetesek 
hétköznapjairól meglehetősen pontos képet kaphatunk Kreskai Imre szerze
tesíró költőtársaihoz írt latin episztoláiból. Kreskai 1770—1775 között élt 
Rómában szerzetestársa és íróbarátja, Molnár Elek társaságában. Rómában 
írta és adta ki vallásfilozófiái traktátusát (Vox turturis sive exercitationes 
spirituales, Romae, 1770) és latin verseit, melyeket szatmári iskolaigazga
tósága idején — ekkor adatta elő diákjaival Metastasio Temisztoklészéi saját 
fordításában (1784) — kötetbe gyűjtött (Arcadia Poetici Exercitationibus II-
lustratá), de ezek, magyar verseinek legnagyobb részével együtt máig ki
adatlanul maradtak. 

Kreskai Imre magyar és latin nyelvű verseiben egyaránt meglehetősen 
középszerű költőnek bizonyul, ugyanakkor több, vele együtt Rómában élő 
magyar paptársa épp latin nyelven írt költeményeivel tett nagy hírnévre 
szert. Sőt, jogosan állapíthatta meg Szörényi László, hogy „A latin nyelven 
írt költemények iránti tisztelet volt az egyik forrása a délszláv, a magyar és 
a lengyel költők 18. századi nagy népszerűségének."8 

Dezsericzky Incét a magyar piarista rend épp azért választotta ki és 
küldte Rómába, hogy képviselje a magyar provinciát a Collegio Nazzareno 
tanácsában, és személyes példájával igazolja a magyarországi latin művelt
ség magas színvonalát. Ennek védelmében írta és adta ki Dezsericzky 1743-
ban Rómában Raimondo Cechetti elleni vitairatát (Pro cultu litterarum in 
Hungária vidnicatiő), és latin oratióival igen nagy tiszteletet szerzett magá
nak mind a La Sapienza egyetem, mind a Bosco Parrasio ékesszólási verse
nyein. Dezsericzky Ince római tartózkodása alatt rendszeresen folytatott 
könyvtári kutatásokat a vatikáni levéltárban, és ezek magyar történelemre 
vonatkozó anyagát hazatérése után ötkötetes művében publikálta: De actis 
ac majoribus Hungarorum commentaria, Roma 1748—1760.9 Dezsericzky 
Incénél is nagyobb hírnévre tett szert Rómában latin nyelvű költeményeivel 
egy másik magyar papköltő, a piarista Hannulik Krizosztomosz János, aki 
Seralbus Erimanticus néven nyert felvételt az Árkádia Költőakadémia tagjai 
sorába és később Nagykárolyban kiadott latin ódái és lírai dalai révén mél
tán a „század Horatiusaként" tisztelték korában. 

A magyar piarista rendtartomány a 18. század harmincas éveiben kezd
te el Itáliába küldeni legtehetségesebb fiatal tagjait, hogy Pisában, Firenzé
ben, Nápolyban és Rómában, a híres Collegio Nazzarenóban személyes 
kapcsolatba kerülhessenek a kegyesrend neves oktatóival és tudósaival, 
Paolo Cheluccival, Alessandro Politussal, a lengyel Stanislaw Konarskival, 
és mindenek előtt Edoardo Corsinivel, a newtoni fizika, a Leibniz—Wolff-i 
természettudományos „világkép" neves olasz képviselőjével. Dezsericzky 
Ince biztatására lesz Corsini tanítványa a két Cörver testvér is. Cörver Elek 
1738—1742 között volt Corsini asszisztense Rómában és tartott maga is 
matematikai előadásokat Rómában és Nápolyban, majd Pesten, haláláig, a 
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kegyesrendiek gimnáziumában. Testvére, Cörver János báró ugyan nem 
vált professzorához hasonlítható természettudóssá, de Rómából visszatérve 
mint a magyar piarista rendtartomány vezetője a római tanulóévek tapaszta
latai alapján segítette a rend gimnáziumainak újjászervezését. 

Cörver János halálát követően a pesti gimnázium fizika professzora 
Bajtay János Antal lett, aki korábban maga is Corsini tanítványként tanult 
és tanított a római Nazarenumban 1741—43 között. Ezt követően még két 
évet töltött Rómában mint a Barberini család könyvtárosa és házitanára. 
Bajtay később a Lichtenstein Akadémia professzora és a fiatal II. József há
zitanára lett. Edoardo Corsini magyar hívei között találjuk a Janus Panno-
nius-kiadásáról ismert Conradi Norbertet is, aki Dezsericzky Incével együtt 
érkezett Rómába, majd tett a rend megbízatásából kultúrdiplomáciai utazá
sokat. Conradi Janus Pannonius verseinek kiadásával egyidőben jelentette 
meg Bécsben latinra fordítva Corsini Dissertationis Agnosticae című mun
káját.10 Mind Bajtay, mind Corsini maguk is szívesen verseltek latinul, de 
írói működésük emléke csak rendtársuk, Horányi Elek piarista írói lexiko
nában maradt fenn (Scriptores Piarum Scholarum, Budae, 1808—12). Ho
rányi Elek bizonyult a legrendszeresebb 18. századi kultúrtörténészünknek, 
nagy írói lexikona {Memoria Hungarorum, 1—3. Vienna, 1775—1777.) 
méltó lezárása annak a nagy művelődéstörténeti mozgalomnak, mely Ma
gyarországon részben Ludovico Antonio Muratori hatása alapján, Bél Má
tyás fellépését követően a század közepén kibontakozott. 

Jelen kiselőadás keretei nem teszik lehetővé, hogy a 18. században Itá
liában megforduló magyar egyházi értelmiségiek részletes, vagy akár csak 
áttekintő panorámáját megrajzoljuk,11 de épp e gazdagság miatt úgy véljük, 
hogy addig semmiképp sem lehet a 18. századi magyar kultúra átalakulásá
nak helyes szintézisét elkészíteni, amíg a „kisebb" alakok: tanárok, gyónta
tó atyák, utazók, művészek életműve nem kerül alapos kritikai feldolgozás
ra. Csak egy ilyen kritikai-történeti felmérés döntheti el, hogy mennyiben 
lehet szó — amint magunk is valljuk — a magyar 18. századi kultúra eseté
ben „katolikus elő-felvilágosodásról", vagy akár annak ellenkezőjéről. Hi
szen azzal is számot kell vetnünk, hogy míg a piarista gimnáziumok az új 
természettudományos gondolkodásmód, a newtoni fizika elterjesztésében 
igen nagy szerepet töltöttek be, ugyanakkor a dominikánusok és a jezsuiták 
körében komoly szellemi erők vonultak fel a felvilágosodás eszméinek meg
állítására, így Luigi Valsecchinek és Pietro Gazzanigának Magyarországon 
is több híve akadt, a Bécsben tanító Gazzaniga Prelectiones theologicae in 
usum suorum auditorium című munkája még 1791-ben is kiadásra került 
Egerben. Az olasz dominikánusokkal elsősorban Klimó György pécsi püs
pök állt közvetlen kapcsolatban, mindenek előtt tudós könyvtárosa, Koller 
József útján. Ebben a szellemi környezetben írta meg az ellenreformáció je
gyében fogant teológiai munkáját Zsivics Mátyás pécsi kanonok (De dog-
matis orthodoxiae religionis, Pest, 1789—1794). 
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A magyar egyházi értelmiségiek olaszországi tanulmányútjainak II. Jó
zsef trónra lépése és felvilágosodott abszolutista kultúrpolitikája vetett vé
get. 178l-es rendeletében a császár megtiltotta, hogy a birodalom területé
ről a fiatalok külföldre utazzanak felsőfokú tanulmányok végzésére. Felosz
latta a bolognai Magyar—Horvát Kollégiumot, a Collegium Germanicum— 
Hungaricum és a Hungaricum—Illiricum szeminaristái számára Páviában a 
janzenista Pietro Tamborini vezetése alatt 1782-ben központi szemináriumot 
szervezett, mely egészen Napoleon itáliai hadjáratáig (1799-ig) működött. 
A század utolsó évtizedeiben különben már Itáliában sem a papi szemináriu
mok falain belül lehetett új eszmékre, érdekes és vonzó gondolkodókra ta
lálni, hanem sokkal inkább az olasz reformerek milánói kávéházi társaságai
ban, vagy a művészeti akadémiákon (a milánói felvilágosodók legnevesebb 
költője, Giuseppe Parini volt a Brera Akadémia esztétikaprofesszora). így, 
érdekes módon, a felvilágosodás nagy szellemi áramlatainak, ha a francia és 
német gondolkodók árnyékában is, de az olasz felvilágosodók műveinek ha
tása is jelen volt a 18. századvég magyar műveltségében. Gyurkovits Fe
renc előbb a nagyszombati, majd a budapesti egyetemen tartott jogelméleti 
előadásaiban Fiiangieri és Cesare Beccaria műveit népszerűsítette, és oszt
rák tanítványa, Anton Edler Koller lett Beccaria Dei delitti e delle pene cí
mű művének első német fordítója. (Beccaria Bűnről és büntetésről írt tanul
mányának első magyar fordítója egyébként Kazinczy Ferenc volt, aki 1794-
ben A törvények szelleme címmel készítette el az egyik legnépszerűbb elmé
leti munka magyarra ültetését.) Kazinczy Beccaria-fordításával egyidőben 
fordította Aranka György német nyelvre a neves olasz felvilágosult papköl
tő, Giuseppe Parini elbeszélő költeményét, az // Giornót. Az olasz felvilá
gosodás íróinak magyarországi kisugárzása átnyúlik a következő évszázad 
első évtizedeire is, így Döbrentei Gábor, Dante első magyarországi fordító
ja, a magyar nyelvújítók harcának támogatására közli lapjában, az Erdélyi 
Múzeum 1815. évfolyamában Francesco Algarotti 1745-ben írt traktátusát 
Az anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyításáról címűt. Még ér
dekesebb, hogy az olasz pásztorköltészet varázsa sem szűnt meg a 18—19. 
század fordulójának Magyarországán. Metastasio magyar irodalomra gya
korolt költői hatása, mely Faludi Ferenc költői gyakorlatával és a magyar 
iskola-színjátékok nagy népszerűségével kezdődött a század közepén, tulaj
donképp a századfordulón teljesedik ki egyrészt Csokonai Vitéz Mihály 
„olaszos rokokó" költészetében, illetve Döme és Kazinczy Metastasio-for-
dításainak színpadi sikerében. A pap-költő, Pietro Metastasio (aki 1740-től 
1792-ig élt a bécsi császári udvarban) drámáinak legteljesebb kiadása Döme 
Károly pozsonyi kanonok nevéhez fűződik, aki 1801-ben önálló kötetben 
jelentette meg a vallási témájú drámák fordításait (Metastasiusnak egyné
hány játéka, Komárom, 1801), míg a világi tárgyú színművek fordításai 
Kazinczy Metastasio-fordításaival egyidőben, 1815-ben jelentek meg. 
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Kazinczy és Döme fordításai révén Metastasio melodrámáinak, azaz az 
olasz pásztorköltészet magyarországi kisugárzása egészen a 19. század 
negyvenes éveiig tartott.12 

* 

Sajnálatos módon a magyar kulturális köztudatban máig nem zárult le 
az 1806-ban Csokonai síremléke körül kerekedett Árkádia-pör, irodalom
történészeinket máig az Árkádia-pör Kazinczy-ellenes debreceni prókátorai
nak magatartása jellemzi, akik az Árkádia szó hallatán nem a 18. századi 
európai új-klasszicizmus egyik legletisztultabb és legnépszerűbb költői és 
művészi irányzatára gondolnak, hanem arra a kietlen pusztára, ahol, ahogy 
Barthélemi mondja, „csak a szamarak és marhák számára terem babér".13 

Pedig a 18. századi kultúrtörténet egyik legérdekesebb és legszínesebb je
lensége az 1690-ben a római Corsini palotában, Krisztina svéd királynő ud
varában kialakult, és a következő század első évtizedeiben már az egész 
olasz félszigetet behálózó Árkádia-mozgalom volt. Az Árkádia-mozgalom 
tulajdonképpen két egymással szorosan összefüggő jelenségcsoportot jelöl: 
egyfelől a barokk költészet túlzásaival szemben kialakult, a költői jóízlés 
visszaállítását célzó pásztorköltői gyakorlatot, másrészt egy ezzel egy időben 
fellépő nagy kulturális mozgalmat, melynek célja az olasz szellemi és kultu
rális élet korábbi európai rangjának visszaállítása volt.14 Az Árkádia-akadé
miák mozgalma számít az olasz nemzeti megújulás első nagy eseményének, 
épp ezért tartotta minden olasz és Itáliába látogató európai költő és író nagy 
megtiszteltetésnek, ha az Árkádia Akadémia tagjai sorába felvételt nyerhe
tett, mint maga Goethe is, aki 1787-ben Megalio Melpomenio néven lett 
pásztorköltő. 

Az olasz árkádikus kultúra nagy népszerűségnek örvendett nemcsak 
Itáliában, de a hagyományosan olasz kulturális befolyás alatt lévő közép
európai zónában, Dalmáciában, Horvátországban, Magyarországon és Len
gyelországban, illetve a bécsi császári udvarban, melynek császári költői 
(„Poéta cesareo") szerepkörét hagyományosan olaszok, Apostolo Zeno, 
Pietro Metastasio, Giambattista Casti töltötték be. Az olasz árkádikus kultú
ra nagy közép-európai népszerűségének egyik oka az árkádikus mozgalom 
társadalmi jellegében rejlik. Az Árkádia-akadémiák Itália-szerte a legelőke
lőbb arisztokrata és egyházi körök találkozóhelyeinek számítottak. Az Ár
kádia kolóniák mecénásai és tagjai között a legmagasabb klérus és az olasz 
arisztokrácia tagjait találjuk. Már Krisztina királynő római akadémiájának 
alapítói között is több érseket és kardinálist találhatunk, köztük Giovanni 
Francesco Albanit, aki XI. Kelemen néven kerül a pápai trónusra és lesz az 
Árkádia Akadémia és a katolikus egyház vezette kulturális megújulás nagy 
pártolója. A 18. század során mindvégig igen lényeges szerepet töltött be az 
egyházi és pápai támogatás az árkádikus mozgalomban. Az olasz katolikus 
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egyház épp az igen népszerű Árkádia-társaságokon keresztül igyekezett fel
újítani és fenntartani, illetve új formában megvalósítani saját kulturális és 
politikai befolyását az olasz, és az Itáliába érkező külföldi értelmiségiekre. 
Az Árkádia Akadémia és a katolikus egyház szoros kapcsolatai is magya
rázzák a 18. századi olasz árkádikus kultúra közép-, illetve kelet-európai ki
sugárzásának fennmaradását, amikor Nyugat-Európában az olasz kulturális 
befolyás a minimumra csökkent. A század folyamán Rómában és más olasz 
városokban egyetemi tanulmányaikat folytató, illetve más egyházi küldetés
ben hosszabb ideig ott tartózkodó lengyel, magyar, horvát értelmiségiek a 
katolikus egyház és az Árkádia-társaságok szoros összefonódása következté
ben közvetlen kapcsolatba kerültek a 18. századi társasági és szellemi élet
tel, nemegyszer maguk is az előkelő irodalmi szalonok, Árkádia-akadémiák 
tagjai sorába nyertek felvételt. Az olasz Árkádia-mozgalomról készített, 
1977-ben közzétett katalógus (Onomasticon, Roma, 1977) adatai igen pon
tosan mutatják az árkádikus kultúra európai kisugárzásának mértékeit. A 
francia, angol és német jejenlét mögött nem törpül el a kelet-európai nem
zetek részvétele sem. Az Árkádia Akadémia tagjai sorában igen nagy szám
mal találhatunk orosz és lengyel arisztokratákat, a királyi családok tagjait, 
horvát és magyar főpapokat. Később, hazájukba visszatérve, jelentős egy
házi és társadalmi rangjuk és befolyásuk következtében hazájukban is azt a 
szellemi mozgalmat, kulturális életet kívánták meghonosítani, amelyet Itá
liában megismertek. A kulturális élet olasz típusú (árkádikus) megújításá
nak vonzerejét az is fokozta, hogy a sajátos olasz történelmi helyzet, a fél
sziget földrajzi és politikai megosztottsága következtében az Árkádia-moz
galom úgy kívánta megvalósítani az olasz kulturális felzárkózást a század 
élenjáró felvilágosult nemzeteihez, hogy eközben nem volt hajlandó lemon
dani az évszázados virtuális olasz nemzeti kultúrhagyomány továbbfolytató
jának szerepéről sem. Ahogy Giuseppe Toffanin megállapítja: „Az Ár
kádia-mozgalom volt az olasz nemzeti érzés legfőbb ébresztője és élesztője 
a 18. század első felében."15 Ezért is lesz olyan csábító a függetlenséggel 
nem rendelkező közép- és kelet-európai népek képviselőinek szemében az 
olasz Árkádia mozgalma, mert maguk is a régi és az új kibékítésével pró
bálkoztak, az itáliaihoz hasonló politikai és társadalmi viszonyaik, a Habs
burg-birodalomtól való függőségük következtében maguk sem voltak haj
landók lemondani — a francia racionalizmus és a bécsi abszolutista törek
vések hatása ellenére sem — a több évszázados nemzeti kulturális örökség 
továbbfolytató inak szerepéről, mely szemükben nemcsak kulturális értéke
ket, de magát a nemzeti létet is jelentette. 

A magyar értelmiségiekre elsősorban az árkádikus költészet gyakorolt 
igen nagy vonzerőt. Igaz, az olasz árkádikus költészet nem teremtett valódi, 
nagy költészetet, de mindenképpen megújította az olasz költői nyelvet, a 
barokk költői túlzások, a Marinót követő túldíszítettség után visszaállította 
eredeti jogaiba a pontos költői fogalmazást, a zeneiséget. Az árkádikus köl-
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tészet fő törekvése a természetes, egyszerű költői kifejezés, a muzikalitás 
tökéletes érvényesítése volt. Ezt az igényt elégítette ki a legmagasabb mű
vészi tökéllyel Pietro Metastasio dalköltészete és melodrámáinak nyelve. A 
metastasiói költészet valósította meg a legtisztább formában a „költői jó íz
lés" könnyed, ugyanakkor igen igényes gyakorlatát. Metastasio melodrá
máinak igazi hatása is a költői nyelvben és stílusban rejlik. Ez okozta, hogy 
bármennyire is meghaladta a felvilágosodás irodalma és az űj érzékenység 
költészete melodrámáinak költői üzenetét, ezek nyelvi varázsa, stílusfordu-
latai, zeneisége nem veszítettek semmit vonzerejükből, és Faluditól Csoko
naiig és Kazinczyig a legjelentősebb magyar költői életművek inspiráló for
rásai maradtk. 

A római Árkádia Akadémia első magyarországi tagja — eddigi ismere
teink szerint — Kollonich Zsigmond esztergomi kanonok, a váci piarista 
kollégium megalapítója, későbbi bécsi püspök, illetve a dél-olasz tartomá
nyok főinkvizítora volt, akit 1699-ben a Collegium Germanicum—Hungári
áimban folytatott tanulmányai befejezése alkalmával választottak az akadé
mia tagjai sorába.16 Patachich Ádám későbbi nagyváradi püspök, kalocsai 
érsek is a Collegium Germanicum—Hungáriáimban folytatott tanulóévei 
során lett az Árkádia tagja (1739-ben Syrasius Acrotqphoricus néven lett 
pásztorköltő) és később Nagyváradon és Kalocsán az Árkádia szellemében 
irányítja püspöki udvarai kulturális életét, gyűjt könyveket, szervez szín
házi előadásokat, melyek zenei igazgatójának előbb Haydn testvérét, majd 
Kari Ditterst hívja Nagyváradra. Az 1769. évi nagyváradi Metastasió-ope-
ra, az Isacco magyar szövegének fordítója, Gánóczy Antal kanonok is több
ször járt Rómában, latin elégiái méltatásaként 1780-ban az Árkádia szintén 
tagjai közé választotta. A római Sapienza egyetemen felolvasott latin 
értekezéseivel nyerte el az Árkádia-tagságot Kempelen János András (Sibel-
linus), Kempelen Farkas testvéröccse, aki hadifogolyként élt Rómában és itt 
vált teológussá. Az Árkádia költőakadémiának a 19. század elejéig 10 ma
gyar tagja volt, a magyar árkászok sorát Pyrker László egri érsek zárja, 
akit velencei pátriárkaként választottak latin költeményei méltatásaként ár-
kádikus költőnek. 

A 18. századi magyar költészet két legkiválóbb alakja, Faludi Ferenc 
és Csokonai Vitéz Mihály is szorosan kapcsolódnak az olasz árkádikus köl
tészethez. Faludi életműve irodalomtörténeti értékelésének egyik legfonto
sabb kérdését az jelenti, hogy miként kell értelmezni azt az öt évet, amikor 
1740—45 között a Szent Péter bazilika magyar gyóntatójaként Rómában élt, 
mert mindenki előtt világosnak kell lenni, hogy Faludi Rómában vált költő
vé, alapvető irodalmi élményeit itt szerezte, iskoladrámáinak és prózai mű
veinek modelljeit itt ismerte meg. Faludi magyar verseinek olasz mintáit 
máig nem sikerült azonosítani, de Szauder Mária kutatásai igazolták, hogy 
Faludi Ferenc Carpato Dindimeio néven maga is Árkádia-tag lett.17 Szauder 
József, Faludi egyik legmélyebb magyar értője szerint abban áll Faludi leg-
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főbb költői érdeme, hogy „lírai verseiben Metastasio igen alaposan tanul
mányozott ariettái és canzonettái modorában szólal meg. Ez a modern ihle
tettség vezette arra Faludit, hogy megújítsa a magyar dalköltészetet. Legna
gyobb történelmi érdeme ebben a mozzanatban rejlik: organikusan tudta be
építeni a Liedbe, illetve a magyar hagyományok szerinti versekben írt da
lokba a 18. század első felének olasz költészetére jellemző melódiákat és 
versformákat."18 

Faludi Ferenc jezsuita szerzetesként Rómában vált árkádikus költővé, a 
magyar költészet első megújítójává. A század magyar irodalma „legolaszo-
sabb" költőjének, Csokonai Vitéz Mihálynak más sors jutott osztályrészül. 
Csokonai a Debreceni Protestáns Nagykollégium komor falai között, egy 
szerencsés véletlen választás következtében kezdett az olasz nyelvvel és köl
tészettel foglalkozni. Csokonai és az olasz költészet találkozásának folyama
tát, a Metastasio-fordítások Csokonai költői nyelvére és poétikai eszményei
re tett befolyását Szauder József igen alaposan elemezte magyar és olasz 
nyelven publikált tanulmányaiban, kimutatva az „olasz hatás" Csokonai 
költészetében betöltött katalizátor szerepét. Szauder József szerint „Csoko
nai költővé érlelődésének legjobb iskolája volt a metastasiói és a többi olasz 
fordításgyakorlat, megoldotta szavát, lírai stílus tudatos alakítására bírta, 
jellegzetes költői társadalomkritikáját a rousseau-i világkép befogadására 
fejlesztette fel, s formai tömörség, zeneiségében is ökonómia megteremtésé
re kényszerítette."19 

Ebben rejlik a 18. századi olasz árkádikus költészet magyarországi ki
sugárzásának igazi jelentősége is. A Csokonait követő magyar irodalom 
egyre erősebben az európai neoklasszicizmus és romantika sodrába került, a 
magyar kultúrélet a 19. század első felében már nem az olasz, hanem az 
osztrák—német kultúrbefolyás hatására formálódik, míg az új történelmi, a 
napóleoni háborúk utáni helyzetben a magyar—olasz kapcsolatok igen erő
teljesen redukálódnak és esetleges olaszországi turista-tanulmányutak szint
jére csökkennek. Mindez azonban nem feledtetheti el azt a történelmi tényt, 
hogy az új magyar költészet és irodalom kezdetei, a magyar költői nyelv 
megszabadulása az iskola önkényétől mindenekelőtt a 18. századi olasz köl
tészet magyar irodalomra gyakorolt megtermékenyítő hatásának volt ered
ménye. Mindenképpen megállapítható, hogy a magyar kultúra a 17—18. 
század során ezernyi csatornán át táplálkozott Itália és Róma szellemi kin
cseiből, s ez jelentős részben a magyar katolikus egyházi értelmiségiek 
olaszországi tanulmányútjainak köszönhető, és ez a hatás nem csupán a teo
lógiával kapcsolatos tudományokban és művészetekben mutatkozott meg, 
hanem az élet egyéb területein is. A magyar—olasz egyháztörténeti kapcso
latok tanulmányozása igazolja, hogy a 17—18. századi magyar kultúrában 
és művészetben jóval több az olasz hatás, mint azt eddig a hazai tudomá
nyos közvélemény számon tartotta. 
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SCHNEIDER MÁRTA (Budapest) 

Magyar ösztöndíjasok külföldön 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a külföldi magyar intézetekről és a 
magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló törvényjavaslatát 
ugyan 1927-ben nyújtotta be, de az ösztöndíjrendszer akkorra már szinte 
teljes egészében kiépült, s szervezetében, anyagi hátterében is megszilár
dult. 

A magyar diákok külföldjárása hazai kultúránk és a tudományos élet 
fejlődésének mindig is természetes összetevője volt. A diákok által közvetí
tett ismeretek és értékek elsősorban a nyugati Európából származtak haza, s 
ugyanakkor a magyar diákok hírünket is vitték a világba. 

A magyar tudósok külföldi képzésére intézményesített ösztöndíjakat 
először az 1868-as költségvetésben szerepeltették. Ekkor 12 000 forint kül
földi utazási ösztöndíjakra szólt, s külön 1200 forint két tanárjelölt tanulmá
nyi útjait volt hivatva fedezni. Természetesen ettől függetlenül működött a 
Mária Terézia által alapított Theresianum támogatási rendszere, ahol a ne
mesi ifjakat nevelték. A legrégebbi intézményesített külföldi ösztöndíj az 
1883-ban alapított nápolyi Statione Zoologica által biológusok részére hir
detett kutatóhely. Ezt az ösztöndíjas lehetőséget még az 1917/18-as háborús 
esztendőben is kihasználták, s a két világháború közötti időszakban is végig 
élt. 

1906-ban Apponyi Albert a jelentősen megemelt ösztöndíjakkal már a 
grenoble-i nyári egyetemre, Párizsba és Angliába tudta küldeni, bár még 
csekély számban, a magyar tudós- és tanárjelölteket. „Azt tervezem, hogy 
egyöntetű elvek, jól átgondolt és megvitatott javaslatok alapján gondoskod-
hassam úgy a szép előképzettségű tanárjelölteknek, mint a szakmájukat be
hatóbban s irodalmilag is művelő tanároknak külföldre kiküldéséről" — 
írta. 

Ebben az időszakban a külföldre igyekvő diákok még nem voltak 
olyan nagy számban, hogy irányításukra, segítségükre külön intézményeket 
állítsanak föl. Természetes kivételt képeztek ez alól a Theresianumban, il
letve a római pápai kollégiumban tanulók. Az első világháborút közvetlenül 
megelőző időszakban a történészek érdeklődése egyre inkább az európai né
pek magyar kapcsolatainak és közös történelmi eseményeinek feltárása felé 
fordult. Ezen a történeti vonalon fejlődött ki először és öltött évtizedekre 
meghatározó szervezett formát a magyar tudósok, magyar diákok külföldi 
tanulmányútja és kutatótevékenysége. A külföldi történeti kutatóintézetek 
sorát 1913-ban a Római Történeti Intézet nyitotta meg.1 Fraknói Vilmos 
püspök, történettudós saját villáját ajánlotta fel Rómában a magyar állam 



877 

részére a Történeti Intézet céljaira. A villát a magyar kormány berendezte, 
s Fraknói könyvtárát megvéve, megteremtette a lehetőségét annak, hogy 
évenként két-két tudós 5000 koronás ösztöndíjjal a római levéltárakban ku
tathasson. Bár a háború és az azt követő békeszerződések megakasztották az 
intézet munkáját, de 1923-ban a villa visszakerült a magyar állam tulajdo
nába, s Klebelsberg kultúrpolitikai koncepciójának egyik megvalósult intéz
ményévé vált. A Történeti Intézet működését egészítette ki a későbbiek fo
lyamán a római Collegium Hungaricum létesítése, melynek egyik részében 
a papi kollégisták, nagyobb részében pedig a kiküldött magyar diákok lak
tak és dolgoztak. A kollégium tevékenysége némileg eltért a többi Colle
gium Hungaricumétól, mivel ide elsősorban művészeket, vagy művészeti 
főiskolásokat küldtek ki. 

A Történeti Intézetben ösztöndíjat kapott fiatal tudósok az 1924/25-ös 
évtől rendszeresen kutathattak az addig magyar szempontból szinte átvizs-
gálatlan vatikáni levéltárban. 

Az alapítási időt tekintve második legrégibb külföldi tudományos inté
zetünk az alig másfél évig létezett konstantinápolyi Magyar Intézet. Az ala
pító beszédet — Klebelsberg sugalmazására — 1916-ban József főherceg 
mondta el, aki már utalást tett arra, hogy a tervek szerint ilyen és ehhez ha
sonló történetkutató intézeteket állítanak fel Európa kultúrcentrumaiban. 

A szerény intézet a bizánci—magyar és török—magyar érintkezések 
kutatásával, archeológiával, az iszlám művészetek történetével és a keleti, 
elsősorban török—magyar összehasonlító nyelvészettel foglalkozó szaktudó
soknak nyújtott helyszíni segítséget. A háború után az új történelmi szituá
cióban nem tudták újraindítani a munkát, s könyvtárát a Német Archeoló
giai Intézetbe olvasztották be. 

A harmadik, legnagyobb intézet, amely a történeti kutatások folytatá
sára szerveződött, a Bécsi Magyar Történeti Intézet. A volt gárdapalotában 
már a monarchia megnyitott levéltárainak feldolgozásán tevékenykedtek 
magyar történészek 1920-tól. A magyar ügyeket az osztrákokétól elválasztó 
levéltári delegáció, illetve a bécsi történészek köre — Károlyi Árpád, Thal-
lóczy Lajos — alkotta a magját ennek az intézetnek. A gárdapalota kínálta 
lehetőségeket használták ki az 1924-es tanévtől az ott megszervezett Colle
gium Hungáriáimban. Itt valóban nagy számban tudtak fogadni tudósokat, 
diákokat, s a monarchia levéltárának feltárása és szétválasztása pedig évti
zedekre biztosította a történészek számára a folyamatos munkát. 

A magyar ösztöndíjasokkal intézményesen és szervezetten foglalkozó 
intézetek másik csoportját azok alkotják, amelyek nem történeti múltunk 
összefonódó szalagjait kívánták kibontani, hanem más tudományterületet 
központba állítva, a külföldön alapított magyar nyelvi és irodalmi tanszékek 
köré szerveződtek. 

A németországi tudományos körökkel a kapcsolat első megvalósult in
tézménye a berlini egyetemen alapított magyar tanszék, amelynek első pro-
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fesszora 1916-tól korai haláláig, 1926-ig Gragger Róbert volt. A tanszék, 
amely elsősorban nyelvészettel és irodalomtörténettel foglalkozott, hamaro
san Magyar Intézetté bővült, amelyet ugyan a porosz állam tartott fönn, de 
lehetőséget biztosított magyar lektorok és fiatal tudósok működésére. Az in
tézet működési körétől eltérő szakterületről kiküldött állami ösztöndíjasokat 
először 1923-ban fogadtak a Collegium Hungaricum szerény szobáiban. A 
Gragger tervét megvalósító Collegium Hungaricum épülete 1926/27-től 
kezdett el a tervek szerint működni, s évenként 30-40 ösztöndíjast tudott el
helyezni s róluk gondoskodni. 

Párizsban az I. világháborút megelőzően működött magyar professzor, 
azonban a háború miatt az ellentáborba került Magyarország tudományos 
bástyáját a Sorbonne-on megszüntették. A háborút lezáró békekötés után 
azonban a francia kormány mégis jónak látta, hogy gesztust gyakoroljon a 
magyar kultúra támogatására, s már 1921-től ösztöndíjakat adományozott, 
főleg francia szakos tanárjelölteknek. Évenként 8-10 ilyen ösztöndíjjal ta
nulhattak Franciaországban, s ez a szám, illetve a francia kultúra és Fran
ciaország Európában elfoglalt helye nagyon is kivánatossá tette volna egy 
állandó intézet és egy Collegium Hungaricum alapítását. A kultúrkormány-
zat tett is ez irányban lépéseket, de végül is csak egy ún. franciaországi 
Magyar Tanulmányi Központot sikerült életrehívni, mely szerényebb felté
telekkel tudott csak a tudományos kapcsolatokban és az ösztöndíjas akció
ban részt venni. 

A külföldi ösztöndíjasok nem csak azokba az országokba érkeztek, 
ahol valamely intézmény állt a magyar diákok mögött. A 20-as évek elejétől 
nagy számban kaptak továbbképzési lehetőséget a magyar diákok Európába, 
sőt a tengeren túlra is. Angliába 1925-től, 1926-tól Genfbe, 1924-től Ame
rikába s Görögországba utazhattak ösztöndíjasok. 

Láthatjuk, hogy mire az 1927. XIII. törvénycikk a külföldi magyar in
tézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról a parlament 
elé került, már kialakult szervezete és működési rendje volt a területnek. 

Újra vissza kell nyúlnunk Klebelsberg szerepéhez az ösztöndíjrendszer 
kiépítésének vizsgálata során is. Hogyan sikerült a jelentős beruházásokat, 
az épület- és telekvásárlásokat, a külföldi államokkal történő csereösztöndí
jas rendszert olyan mértékűre fölfejleszteni, hogy a törvénytervezet parla
menti indoklásában nagyvonalúan ezt mondhassa? „. . . most csupán arra 
kérem a t. nemzetgyűlést, hogy a gyakorlatban kipróbált intézményeknek 
törvényes alapot adjunk, s az intézménytípust törvénnyel megrögzítsük."2 

A külföldi intézetek és ösztöndíjak rendszerének kiépítéséhez a kul
tuszminiszter tudományokba és kultúrába vetett eltökélt hitére volt szükség. 
Arra volt képes — amit minden politikus megcéloz, vagyis —, hogy megte
remtse az anyagi alapját kultúrpolitikai programja megvalósításának. Ez a 
program a német tudománypolitika iskoláján nevelkedett, s a korszak kon
zervatív állammechanizmusához illeszkedve egy kézben koncentrált, köz-



879 

pontból szervezett, felülről irányított elosztórendszer kialakítására épült. A 
felülről, de Klebelsberg személyiségét tekintve igazán nem kívülről irányí
tott kulturális ágazat sok korszerű megoldást is talált, amivel elősegítette a 
két világháború közötti szaktudományosság fejlődését. 

Klebelsberg mindig tudósnak is tekintette magát, s igen hiú volt arra, 
hogy tudományos, kultúrateremtő alkotóképességét is elismerjék, s ne csak 
főhivatalnoknak tekintsék. Határozott és energikus személyisége, meggyőző 
ereje, s nem kevésbé intellektuális tekintélye volt a főszereplő abban a 
játszmában, melynek tétje az volt, hogy hogyan és miképp lehetne fedezetet 
teremteni a nagyszabású kultúrprogramban elképzelteknek. Egyik állandó 
forrása a gróf vállalkozásainak az ipari, s méginkább a banktőke pénzes
zsákjainak megnyitása volt. A 20-as évek elején mint a Történelmi Társulat 
elnöke, elsősorban a történeti kutatások fejlesztéséhez szerzett mecénásokat, 
de később is szinte minden új programjához megpróbált a társadalmi áldo
zatkészség adományokban kifejeződő megértésére apellálni. A kultúra intéz
ményeinek kiépítése és működtetésének biztosítéka Klebelsberg elgondolása 
szerint nem alapulhatott csakis esetleges anyagi forrásokon. Az állami be
avatkozás, úgy is mint állami támogatás erőteljes bevezetése kultuszminisz
terségének vezérlő elvévé vált. A racionálisan szervezett, egymással kap
csolatban álló kulturális és tudományos intézményeket felvétette az állami 
költségvetés tételei közé. Az állami dotáció — különféle szervezeti organiz
musokon keresztül, pl. az Országos Gyűjtemény egy etem központi elosztó 
szervén keresztül eljutott a külföldi intézetekhez, a Collegium Hungaricu-
mokhoz is. Az ösztöndíjas akciót rövid idő alatt annyira felfejlesztette, 
hogy a törvény megjelenése évében éppen háromszor annyian tanultak álla
mi támogatással külföldön, mint az ösztöndíj akciót indító 1924/25-ös tanév
ben. 

Korántsem lassan és óvatosan, vagy lépésről lépésre vezette be Kle
belsberg azokat a változtatásokat, melyek a kultúra és tudomány, a korábbi
tól lényegesen eltérő státuszát határozták meg. Rövid idő alatt, kultuszmi
nisztersége első két évében lebonyolított minden lényeges „átépítést" az ál
lamigazgatás szerkezetében. A fejében már kész volt a struktúra, és 1922-
ben, amikor átvette a kultusztárcát, elindította a költségvetési reformokat is. 
Egymás után felvette a költségvetésbe a legjelentősebb kulturális intézmé
nyeket, majd létrehozta az Országos Gyűjteményegyetemet, amelyben kö
zös igazgatás alá vonta a nagy nemzeti gyűjteményeket és könyvtárakat. De 
a Gyűjteményegyetem mint jogi személy a külföldi intézetek épület- és te
lekvásárlási akcióinak is adminisztratív segítőjévé vált. A tárca, s így a 
keze alá összevont intézetek és jelentős költségvetési összegek óriási tevé
kenységi lehetőséget és szabadságot adtak a grófnak. Minisztersége első 
éveiben születtek meg a nagyszabású programok a külföldi intézetek hálóza
tának megteremtéséről, a felépítendő külföldi kollégiumokról. A későbbiek 
során látni fogjuk, hogy mindaz meg is valósult, aminek magvait ezekben 
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az években vetették el. így például a berlini és római Collegium Hungári
áim létesítése és fejlesztése, a bécsi intézetek tevékenységének erősítése. 
Okosan gondolta Klebelsberg, hogy gyorsan, az első néhány évben kell 
megteremteni a feltételeket a programhoz, hiszen ha már a golyót elgurítot-
ták, azt a későbbiek folyamán már nehezebben lehet megállítani. 

Ezt a gondolkodási stratégiát követték a gróf közvetlen munkatársai, 
így Magyary Zoltán is, aki 1926 márciusi levelében Gragger Róbertnek 
írta: „Ez az egész tudománypolitikai megszervezésünk nagy léptekkel halad 
előre. Ha a külföldi intézetek ki lesznek építve és az ösztöndíjak kellő 
számban biztosítva, az ösztöndíjtanács és a természettudományi tanács mun
kában, akkor már biztosak lehetünk arról, hogy az akciót veszély nem fe
nyegetheti. Ezt legkésőbb két év alatt elérhetjük."3 És valóban, az 1927-es 
törvénnyel nemcsak az addigi akció eredményeit foglalták törvényes keret
be, de a benne foglaltak szellemében a nemzetgyűlés felhatalmazást adott a 
kollégiumi intézetek láncolatának fejlesztéséhez, az ösztöndíjasok számának 
emeléséhez. 

Az ösztöndíjasok köre és az ösztöndíjak forrásai 
Klebelsberg nagyon pontosan meghatározta az érintettek azon körét, 

amelyre az ösztöndíj akció kiterjedt. A törvényjavaslat nem a nagyobb töme
gek kiképzését biztosító extenzív akciót jelentette, hanem tudósok, művé
szek és elsőrangú szakemberek kiképzését volt hivatva szolgálni. A társa
dalmi kör meghatározása esetében elsősorban a közszolgálati alkalmazottak, 
a szabad pályán dolgozó értelmiségiek, illetve a középbirtokon gazdálko
dók, vagyis általában a középosztály gyermekei kerülhettek be a pályázók 
közé. A társadalmi kör meghatározását, a vagyonosabb-tehetősebb családok 
kiszűrését rendkívül alapos és részletes adatfelvétellel, sőt bizonyos esetek
ben a szegénységi bizonyítvány felmutatásával határolták be. Az ösztöndí
jak adományozásánál volt lehetőség ún. félfizető vagy egészfizető tagok föl
vételére a Collegium Hungaricumokba, de ez sohasem ért el jelentős mérté
ket. 

Az ösztöndíj akció kezdeti és központi gondolata a középiskolai nyelv
szakos tanárok kiképzése volt. A Francia Köztársaság kormánya már 
1921/22-ben 9 ösztöndíjas helyet adományozott a magyar államnak. Akkor 
még ebből ötöt a Külügyminisztérium töltött be, s a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztérium igen rossz néven vette, hogy csak 4 leendő tanárt küld
hetett ki. Még az 1923/24-es tanévben is a 10 franciaországi helyből csak 
négyet jelölhetett a magyar minisztérium, hatot a francia követség jelölt ki. 
Az alapelv azonban egységesen az volt, hogy francia szakos tanárjelölt le
gyen a kiküldött. Fontos volt ezt hangsúlyozni, hogy elkerüljék az olyan 
rendkívül kínos szituációkat, mint amikor a Debreceni Egyetem egy fran
ciául nem tudót küldött ki tanári ösztöndíjra.4 Nemcsak a nyelvtanárok kép-
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zése jelentett kiemelt feladatot. Klebelsberg már 1927-ben arról írhatott, 
hogy a természettudományi szakok közül amerikai és német obszervatóriu
mokba, biokémiai intézetekbe tudta küldeni a magyar hallgatókat, olyan tu
dományszakok tanulmányozására, melyek művelésére egyáltalán nem lehe
tett megteremteni itthon a feltételeket. A művészképzés szempontjai a római 
és a párizsi tanulmányi lehetőségekkel kerültek előtérbe. Bár Klebelsberg a 
magyar művészek, építészek túlzott modernizmusának ellensúlyaként céloz
ta meg a klasszikus művészetek helyszíni tanulmányozását, mégis Róma és 
Párizs az európai művészetek egészébe való bekapcsolódást tette lehetővé 
az alkotók számára. 

A jogtudomány is kiszélesedett az állam- és a közigazgatás területére, 
sőt a világgazdaság nagyobb összefüggéseinek tanulmányozására is. A köz
gazdaságtudomány itthoni elhanyagolt állapota pedig majd kizárólag a kül
földi képzést indukálta. A diplomataképzés értelemszerűen tartozott hozzá a 
külföldi ösztöndíj akcióhoz. 

A nagyszabású klebelsbergi külföldi ösztöndíjrendszer gondolatához 
hozzátartozott a létesítendő Collegium Hungaricumok láncolata is. A kézi 
ösztöndíjjal külföldön tanuló főiskolai hallgatók ugyanis nemcsak bizonyos 
felügyeletre szorulnak, hogy az ösztöndíjukat valóban az egyetemi tanulmá
nyokra fordítsák, s ne „mondén helyeket" látogassanak a szemináriumok 
helyett, hanem a Collegium szakmai hátteret, az egyetemi körökkel való élő 
kapcsolatrendszert tudjon kínálni a magyar diáknak. 

Nehezebb arra a kérdésre válaszolni, hogy végül is mennyibe került az 
ösztöndíjas akció. Keleblsberg nagyvonalú financiális politikája arra a gya
korlatra épült, mely a költségvetés fedezete mellett igen jelentős mértékben 
integrált más forrásokat, alapítványokat, adományokat a területre. Az elér
hető adatokat, kimutatásokat összevéve azt mondhatjuk, hogy különösen 
1929/30-ig rendkívüli tempóban épül ki az ösztöndíj akció. Nemcsak a leg
több ösztöndíjas utazik ki addigra, hanem az épületek, intézetek is nagyará
nyú fejlesztést érnek el, s mindez nem képzelhető el igen jelentős befekteté
sek nélkül. Egy 1931-ben készült kimutatás szerint5, amikor már életbe lé
pett az évi 5 százalékos csökkentési rendelet, mégsem tudtak az ösztöndíja
sokra fordított összegből jelentősen cssökkenteni, mert közben az általános 
gazdasági válság hatására jelentősen emelkedtek az ellátási költségek. Ez el
sősorban a külföldi intézetek, a Collegium Hungaricumok költségvetésénél 
jelentkezett, hiszen a „kézbe" adott ösztöndíjak ugyanolyan összegűek ma
radtak, csak éppen nehezebben fedezték a kiutazók kiadásait. Az intézetek, 
kollégiumok fenntartása, a megszokott élet működtetése a drágulással 
együtt automatikusan többe és többe került. 1931-ben egy kollégista átlag
ban egy évben 3600 pengőbe került, amit, ha a kollégisták számával meg
szorozunk, akkor kb. 532 800 pengőt kapunk, amely majdnem duplája a 
Collegium Hungáriáimmal nem rendelkező országok ösztöndíjasai költsé
geinek. A gazdasági helyzet ellentmondásos voltát mutatja az alábbi táblázat 
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is, mely annak ellenére, hogy a költségvetés szigorú csökkentést ír elő, az 
egy ösztöndíjasra fordított összeg folyamatos emelkedését mutatja. 

Egy ösztöndíjasra eső havi költség: 
Bécs Berlin Róma 

1928/29 3 704,68 P 3 718,71 P 3 857,14 P 
1930/31 4 094,67 P 3 200,00 P 3 387,50 P 

Az ellátás költségei a legmagasabbak Rómában voltak, ezt követte 
Bécs, majd Berlin, s a tanulmányi kiadások is ezt a sorrendet követték. 

A berlini kiadások viszonylagos csökkenését azért lehetett elérni, mert 
az épület nem igényelt különösebb plusz fenntartási költséget, hiszen né
hány évvel azelőtt, korszerűen és a kollégium céljainak megfelelően, gazda
ságosan építették át. A bécsi gárdapalota kihasználatlan helyiségei, a tönk
rement tetőszerkezet, az omló stukkók, s a Palazzo Falconieri szintén hatal
mas, reprezentatív épülete nyelték a pénzt. 1931-ben az épületek átalakítá
sára, tatarozására, berendezésére Bécsben 40 672 pengőt fordítottak, Rómá
ban 7630, Berlinben viszont csak 2000 pengőt, amikor a költségvetésből az 
angliai ösztöndíjra 46 555 pengőt, a franciaországira 24 850 pengőt költöt
tek.6 

A jelentősebb csökkentést 1933-tól vezették be az intézeteknél. Az 
alábbi összehasonlításban láthatjuk, hogy az 1935-ös évre már a költségeket 
jelentősen csökkentették, s az állami ösztöndíjakat is korlátozták. 

Költségek az állami költségvetés terhére: 

1933 1935 
Bécsi CH 34 268 26 000 
Berlini Ch 46 506 32 300 
Római CH 54 432 35 720 
Franciaországi ösztöndíj 11000 9 500 
Angliai ösztöndíj 9 600 7 500 
Svájci ösztöndíj 2 600 2 280 
Összesen 158 000 114 000 

Az ösztöndíjfajták elemzésénél majd jól nyomon lehet követni, hogy az 
állami költségvetésből finanszírozott ösztöndíjfajtákat a gazdasági romlás 
miatt más forrásból, alapítványokból, külföldi állami hozzájárulásból létesí
tett ösztöndíjas helyekkel pótolták. 

A költségvetést terhelték az épületek fenntartási költségein és az ösz
töndíjakon kívül az intézetek tisztviselőinek illetményei is. Minisztersége 
idején Klebelsberg a pénzügyminisztérium több átirata ellenére is megtalálta 
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a módját, hogy az általános szabályt megszegve, a kultúrintézetek tisztség
viselőit olyan mértékben dotálja, ami csak a követségi alkalmazottaknál volt 
megengedett. 

Lábán Antal, a bécsi Collegium Hungáriáim igazgatója például 1929-
ben a VI/A fizetési osztály alapilletményét, 6024 pengőt, 7464 pengő kül
földi pótlékot és természetbeni juttatásként lakást kapott. De ugyanúgy ma
gasabbak voltak az engedélyezettnél Támedly Mihály (berlini Collegium 
Hungaricum, 13 056 pengő), Tóth László (Róma, 12 000 pengő) és Mis-
kolczy Gyula (Róma, 10 680 pengő) illetményei is. Az általános költségve
tési korlátozás azonban 193l-re ezeket az illetményeket is leszorította, illet
ve a pénzügyileg szabályos szintre hozta. így Lábán Antal fizetése évi 
11 462 pengőre, Támedly Mihályé 11 725 pengőre csökkent, Miskolczyé 
pedig az eltartott családtagok számának növekedése miatt 11 150 pengőre 
nőtt. Minisztersége idején Hóman Bálint is próbálkozott azzal, hogy a kül
földi intézetek vezetői részére a követségi alkalmazottak illetményét álla
pítsák meg, de a pénzügyminisztérium ezt mereven elutasította. Az ügyben 
írt kísérőlevélben Hóman azzal érvelt a pénzügyminisztériumnak, hogy a 
jelenlegi fizetési osztályokat, illetve a külföldi pótlék mértékét a Bécsben 
működő felszámoló hivatal illetményeire alapítva számolták ki, de ezenköz
ben az intézetek már nem adminisztratív hivatalként, hanem tudományos in
tézetekként működnek, s a fizetések a követségi illetményekhez képest 
mégis oly alacsonyak, hogy pl. Bécsben egy követségi gépírónő vagy se
gédhivatali tisztviselő alapilletménye körül mozognak. A pénzügyminiszté
riumot azonban nem hatotta meg Lábán Antal illetékének tényszerű elosztá
sa sem. Hóman Bálint, kérésének alátámasztására ugyanis „elosztotta" Lá
bán Antal illetményét, kiszámolva, hogy mennyit költ egy hónapban. E sze
rint Lábán Antal illetménye havi 697 pengő és 78 fillér, ebből 5 fő ellátása 
havi 450 pengő, közszolgáltatásra befizetés 100 pengő, 2 gyermek tanulmá
nyi kiadása újabb 100 pengő, marad 50 pengő ruházkodásra, betegség ese
tére, illetve társadalmi kötelezettségek fedezésére.7 

Bár nem a követségi alkalmazottak illetményeivel, de társadalmi rang
juknak megfelelő életmódot tudtak folytatni az intézetek vezetői, melyhez a 
lakást mint természetbeni juttatást kapták az igazgatók. A 30-as években az 
intézetek igazgatói, pl. Angyal Dávid, Farkas Gyula, és a Collegium Hun-
garicumok igazgatói és titkárai is 4-6 szobás lakásokkal rendelkeztek az in
tézeteken belül. 

Ha az egész tárca költségvetésével vetjük össze az ösztöndíjasokra for
dított összeget, az évenként a költségvetésbe állított 1 200 000 pengős, s a 
különféle alapoktól átcsoportosított összegek eltörpülnek a hatalmas népis
kolai program költségei mellett, melynek keretében hat költségvetési év 
alatt 64 350 ezer pengőt fordítottak a kb. 5000 iskola, illetve tanítói laká
sok építésére. 
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Külföldi ösztöndíjasok 1924—1942 
Az ösztöndíjasok adatainak statisztikai feldolgozását az 1924/25-ös 

tanévtől évenként kiadott tájékoztató füzetekben megjelentetett adatok alap
ján végeztem el.8 A 18 év alatt megjelentett tájékoztatókban nem egységes 
rendezőelv alapján közölték az ösztöndíjak fajtáira és az ösztöndíjasokra vo
natkozó adatokat, sok esetben nem folytatódik következetesen az egyik 
évben regisztrált információfajta a következő években, így az összesítő táb
lázatok és összehasonlítások elkészítésénél sok értékes adatot nem tudtam 
használni. A következőkben a nagy megbízhatósággal rendelkezésre álló 
adatokra támaszkodva néhány fontosabb összefüggést lehet felrajzolni. Sze
retném felhívni a figyelmet arra, hogy a források kisebbfajta bizonytalansá
ga, nem egységes szerkesztési gyakorlata miatt a statisztikai adatok nem tel
jesen megbízhatóak, bár az teljesen bizonyos, hogy számszerűleg lényeges 
eltérés nincsen. Mégis, több esetben fontosabb és talán hitelesebb, ha az 
összehasonlítás és a tendenciák érzékeltetése miatt nem az abszolút számo
kat, hanem az arányokat, tendenciákat emelem ki. 

A külföldi ösztöndíjasok száma 
A külföldi ösztöndíjasok száma az 1923/24-es tanévtől kezdve, amikor 

még csak 5 fő került hivatalosan külföldre tanulmányait folytatni, 1941/42-
ig az utolsó, a háború által megszakított évig, amikor 130-an voltak ösztön
díjon, összesen 2 558 fő volt. Ez a szám csak azokat tartalmazza, akik vala
mely szervezett, az állam által különféleképpen támogatott és regisztrált 
ösztöndíjfajtát nyertek el és utaztak külföldre. Természetesen ennél lénye
gesen többen tanultak, kutattak külföldön, pl. úgy is mint teljes árat fizető 
tagok a Collegium Hungaricumokban, vagy akik az ösztöndíjrendszertől 
teljesen függetlenül baráti, illetve családi kapcsolataikon keresztül jutottak 
külföldre. A 2558 fő csak azokat a tudósokat, tanárokat és diákokat jelenti, 
akiknek az állam vagy a helyhatóság, tanintézet valamilyen formában hoz
zájárult ösztöndíjas tevékenységéhez, a teljes állami ösztöndíj fedezésétől a 
tansegélyig, vagy a kézi ösztöndíjig. 
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1. sz. táblázat 
Az ösztöndíjasok száma évenkénti bontásban 

Ev Ösztöndíjasok száma Százaié] 
1923/24 5 0,2 
1924/25 46 1,8 
1925/26 107 4,2 
1926/27 136 5,3 
1927/28 149 5,8 
1928/29 203 7,9 
1929/30 216 8,4 
1930/31 238 9,3 
1931/32 160 6,3 
1932/33 114 4,5 
1933/34 121 4,7 
1934/35 121 4,7 
1935/36 116 4,5 
1936/37 173 6,8 
1937/38 167 6,5 
1938/39 153 6,0 
1939/40 98 3,8 
1940/41 105 4,1 
1941/42 130 5,1 
Összesen 2558 100,0 

Az ösztöndíjak száma évenkénti bontásban folyamatos emelkedést mu
tat; az 1923/24-es 5 főtől kezdve egészen az 1930/3l-es tanévig, amikor is 
elérte a csúcspontot a 238 kiutazóval. A mindaddig folyamatos és dinami
kus emelkedés ettől az évtől kezdve visszaesik a 3-4 évvel azelőtti szintre. 
Ennek okát abban kereshetjük, hogy a gazdasági válság miatt költségvetés
csökkentést vezettek be, s szigorú takarékosságot írtak elő a kulturális fi
nanszírozás területén is. Ez a támogatás-visszafogás nemcsak az ösztöndíja
sok számának csökkenésében, hanem az ösztöndíjak időtartamában is jelent
kezett, mivel több féléves vagy ennél rövidebb ösztöndíjat adtak ki. 

Az ösztöndíjak számában még két kisebb emelkedést találunk, egyrészt 
1936/37-es tanévtől az 1938/39-es tanévig, amikor is egy új német ösztön
díjfajta megjelenése, a Mitteleuropäische Wirtschaftstag emeli a számot, an
nak ellensúlyozására, hogy a politikai szituáció miatt Nyugat-Európa felé a 
szellemi kapcsolat kiépítése nehézségekkel küzd. 

A másik számszerű ugrás meglepő módon az ösztöndíj akció utolsó két 
évében, s egyben a második és harmadik háborús évben történt. Itt a kiadat
lan nyugat-európai helyek terhére kiadott német, olasz, jugoszláv és bolgár 
ösztöndíjak jelentek meg nagyobb számban. 
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2. sz. táblázat 
Ösztöndíjasok száma országonkénti bontásban 

Ország Ösztöndíjak száma Százalék 

Németország 619 24,2 
Olaszország 542 21,2 
Ausztria 535 21,0 
Franciaország 335 13,1 
USA 175 6,9 
Anglia 148 5,8 
Svájc 52 2,0 
Görögország 61 2,4 
Svédország 20 0,8 
Lengyelország 19 0,7 
Finnország 15 0,6 
Észtország 14 0,5 
Csehszlovákia 4 0,2 
Hollandia 3 0,1 
Jugoszlávia 3 0,1 
Bulgária 2 0,1 
Egyéb 6 0,2 
Összesen 2553 100,0 

(Öt ösztöndíjasról nem lehetett pontosan megállapítani, hogy mely or
szágba utazott. Azokat, akik több országban jártak ösztöndíj asságuk alatt, 
abban az esetben, ha kideríthető volt, hogy hol töltöttek el több időt, akkor 
annál az országnál regisztráltuk, ha nem, akkor az első említett országnál, 
de ezek száma elenyésző volt.) 

Ha a célországokat felsoroló táblázatra tekintünk, azt láthatjuk, hogy 
Magyarországról három, rendkívül különböző „kieresztőképességű" kapun 
lehetett a világba eljutni: az első és meghatározó nagyságú kapun Németor
szágba, Ausztriába és Olaszországba lehetett lépni, a második kapu elsősor
ban a nyugat-európai, illetve az amerikai demokráciákra nyílt, ahová az el
ső, a meghatározó 66 százalék után az összes ösztöndíjas 30 százaléka töre
kedett, majd a maradék néhány ösztöndíjas rendkívül tarka képet mutatva, 
12 országba juthatott el. Ezek közül Finn- és Észtország kulturális rokonsá
gunk miatt bírt különösebb jelentőséggel. 

Az országonkénti bontásban az ösztöndíjasokat a három meghatározó 
ország: Németország, Olaszország és Ausztria fogadta, ahova az összes 
ösztöndíjas több mint 66 százaléka utazott. Természetesen az itt működő 
Collegium Hungaricumok biztosították az ösztöndíjasok számára a legked
vezőbb tanulmányi és létfeltételeket. A politikai elkötelezettség és külpoliti-
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kai orientáció a legszélesebb kaput a német kultúrára nyitotta, bár ehhez 
hozzájárult az is, hogy a magyarság évszázadokon keresztül csak a ger
mán—osztrák kultúra közvetítésével juthatott el Európa nyugatibb régióiba. 
Az olasz kultúrával s tudományossággal való jelentősebb kapcsolatot is egy
részt a külpolitikai irányultságnak, eleinte a német ellensúlynak kell kö
szönnünk, de itt sem feledkezhetünk meg arról, hogy tudományos szem
pontból a vatikáni levéltár anyagai természetes és gazdag kutatási területet 
kínáltak a magyar történészeknek, nem beszélve a képzőművészeknek nyúj
tott egyedülálló művészeti lehetőségekről. 

A második kapun elsősorban Franciaország, Anglia és az USA, illetve 
Svájc felé áramlottak az ösztöndíjasok. Itt azonban különbséget kell 
tennünk Franciaország javára, hiszen ez jelentette a negyedik legjelentősebb 
célországot, ahová már Klebelsberg tervezte egy Collegium Hungaricum lé
tesítését, s rendkívül előrehaladott munkálatokat is folytattak ennek 
érdekében. A Párizsban működő Tájékoztató Iroda fenntartása és fejlesztése 
is azt bizonyította, hogy a kultuszkormányzat nemcsak kulturális, hanem 
politikai jelentőséget is tulajdonított a francia kapcsolatoknak. 

Némiképp „kilóg" a sorból a Hariseion-alap görögországi ösztöndíja, 
mely szűkebb szakmai kört érintve, a görögkeleti hittudomány, az archeoló
gia, illetve klasszika-filológia művelését érintette. 

A harmadik országcsoport igen változatos képet mutat, ahol a külön 
jelzett, illetve az egyéb címszó alatt összefoglalt Mongólia, Törökország, 
Spanyolország és Egyiptom, összességében sem éri el az 5 százalékot. Az 
abszolút számokat tekintve ezeken belül két csoportot kell külön-külön al
kotnunk. Egyikbe tartozik Svédország, Finnország, Észtország és Lengyel
ország, amelyekbe különböző tanévektől kezdődően, elenyésző számban, de 
rendszeresen utaztak ösztöndíjasok, míg a többivel való ösztöndíjas kapcso
lat csak eseti volt. 

Nem kell nyilvánvaló politikai összefüggésre utalnunk Csehszlovákia 
és Jugoszlávia eseti kapcsolatát tekintve, illetve az utolsó háborús évben 
felbukkanó bolgár ösztöndíj esetén. 

Áttekintő táblázatunkban, amely az országokat és a tanéveket is rögzí
ti, még jobban nyomon kísérhetjük az eddig említett tendenciákat. 

A fokozatosan kifejlődő ösztöndíj akció az 1930/3 l-es tanévre éri el 
csúcspontját, amikor 14 országba utaznak ösztöndíjasok. Ha a három „ka
pun" át megközelíthető régiót tekintjük, láthatjuk, hogy a politikai szövet
ség kialakulása és egyre egyoldalúbbá válása az ösztöndíjasok számának 
alakulásában is nyomon követhető. 

A 30-as évek elejéig ugyanis a második kapun, a nyugati demokráciák
ra nyílón is fokozott ütemben és számban lehetett kapcsolatot találni, de a' 
recesszió éveiben elsősorban itt történik csökkentés (1. Anglia, USA, 
Svájc). 
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Közelítve a világháborút előkészítő, majd a háborús évekhez, a német 
és az olasz ösztöndíjlehetőségek megnövekedése állt szemben a szinte telje
sen elenyésző francia, angol és amerikai lehetőségekkel. Ezekben az évek
ben gyakorlatilag, valójában teljesen megszűnik az angol, amerikai utazás. 
A statisztikai táblázatban szereplők azok, akik még a háború előtt utaztak 
ki, s ösztöndíjukat meghosszabbították csupán. Egyedül a semleges Svájcba 
utazhattak ösztöndíjasok nagyobb számban a háborús években, mint előtte. 
Észtország és Lengyelország felmorzsolódva a két nagyhatalom között, 
csak 1938/39-ig, illetve 40-ig tudott ösztöndíjasokat fogadni. 

A környező országokat tekintve a kisantant elkötelezettjei mintha nem 
is léteztek volna a kulturális, tudományos kapcsolatok körében. Az ellensé
ges, hideg és egymásra gyanakvással tekintő politikai kapcsolat rányomta 
bélyegét a kulturális élet e dimenziójára is. 
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Ország 
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SINOR DÉNES (Bloomington) 

Szubjektív emlékezések: a berlini Collegium Hungaricum 
és a párizsi Centre d'Etudes Hongroises a harmincas 

években 

Berlin 
1937—1938-ban, a nagy nyári vakációk idején több hónapot töltöttem 

a berlini Collegium Hungaricumban. 1936—1937-ben harmadéves bölcsész
hallgató voltam, orientalista főszakkal, és 1937 nyarán úgy gondoltam, 
hogy hasznos lenne a berlini könyvtárak és múzeumok kelet-turkesztáni 
anyagát személyesen is megvizsgálnom. A berlini Collegium Hungáriáim
ról hallottam, de persze fogalmam sem volt, hogyan lehetne oda bejutni. 
Elvben lehetett volna valamit kérvényezni, ez bár járható, de bizonyára 
hosszadalmas út lett volna, és azt sem tudtam pontosan, hogyan kellene 
hozzálátnom a dologhoz. Tanáraimhoz nem nagyon fordulhattam segítsé
gért, mert tudtam, hogy ellenezték volna a tervet. Hogy ez mégis gyorsan 
és kedvezően realizálódott, azt Ugrón Gábor v.b.t.t. (azaz, a fiatalabbak 
kedvéért, „valóságos belső titkos tanácsos"), nyugalmazott miniszter őex-
cellenciájának köszönhettem. Ugrón elég gyakori vendég volt házunkban. 
Többnyire vacsora után jött el hozzánk. Anyu a „kisúri"-ban fogadta, én 
általában bementem üdvözölni és tíz—tizenöt percre részt venni a társalgás
ban. Valamelyik látogatása alkalmával bizonyára említettem neki a berlini 
Collegium Hungaricumot, hogy jó lenne, ha ott tölthetnék egy nyarat. Ug
rón igen művelt, civilizált ember volt, szeretett vitorlázni, ha jól emlék
szem, a balatonfüredi yacht club elnöke volt, és Anyu biztatására az ope
rákhoz is kedvet kapott. A kultuszminisztériumhoz nem volt köze, de fel
ajánlotta, hogy — noha Farkas Gyulát, a Collegium igazgatóját nem ismeri 
— ír majd neki egy levelet. Ezt rögtön meg is tette, és Farkas Gyula vála
szolt is postafordultával, hogy lesz számomra hely. A két háború között 
még Magyarországon is érvényes volt az a civilizált szokás, hogy az ember 
lehetőleg rögtön válaszol a kapott levelekre. Collegiumi tartózkodásom te
hát teljesen protekciónak, családi kapcsolatoknak volt köszönhető. Mentsé
gül viszont hadd mondjam a szerénység minden nyoma nélkül, hogy igen jó 
diák voltam. Addigra már kaptam volt egy Mahler Ede-jutalmat, Horthy-
ösztöndíjat és — erre még a mai napig büszke vagyok — 1938-ban Buda
pest Székesfőváros Jubiláris ösztöndíját is nekem ítélték. Évente csak egy 
bölcsészhallgató kapta meg ezt a jelentős ösztöndíjat. 

így 1937 júliusában egy szép reggel felszálltam a később Körmendi 
Ferenc által megénekelt „7.15-ös via Bodenbach"-i vonatra, és aznap este 
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kiszálltam a Bahnhof Friedrichstrassén. Különben nem ez volt első utam 
Berlinbe, elég jól ismertem a várost. 

A Collegium szép épület volt és ideális helyen feküdt, a Dorotheen-
strasséban, szép fás udvarral, az Unter den Linden mögött, közel a múzeu
mokhoz, és főleg a könyvtárhoz, a Preussische Staatsbibliotekhoz, ahol elő
ször láttam egy igazán gazdag orientalista könyvtárat. 

A nyári vakáció alatt nem voltak közös funkciók. Ügyes-bajos dolgain
kat egy teljhatalmú, és ezért nem nagyon szolgálatkész portás intézte, és a 
felesége gondozta legalább is az én fehérneműmet (ezek még műanyag előtti 
idők voltak). Csak nagy ritkán kellett valami miatt felkeresni Szent-Iványi 
Bélát, a Collegium titkárát, az udvarias szolgálatkészség megtestesülését. 
Több mint harminc évvel később, 1969-ben, nagy örömmel láttam viszont 
Berlinben, amelyet, tudtommal sosem hagyott el. 

Farkas Gyula szívesen fogadott, tegezett (persze akkoriban egy 21 éves 
nem tegezett vissza; kettőnk között erre csak 1952-ben került sor). A mun
kámról, a terveimről kérdezett és úgy beszélt Ugronról, mintha együtt őriz
tek volna libát. Különben keveset láttam és sokat irigyeltem. Szép szál, ele
gáns úriember volt, szép feleséggel, egy irigylésreméltó BMW kocsival és 
nagy befolyással. Mint erről alkalmam volt meggyőződni, nagyon beépült 
volt a német életbe. Mint berlini egyetemi tanár, német állampolgár, aktív 
kultúrdiplomata, Julius von Farkas sok mindent el tudott intézni. Sokakat 
segített, így engem is, ha kellett, egy kis elnéző mosollyal. Munkám olyan 
jól haladt, Berlint annyira élveztem — nem utolsósorban egy gyönyörű sze
relem mián —, hogy 1938 nyarán (bár akkorra a lány már eltűnt) megint 
visszakéredzkedtem. Akkor már elég volt egyenesen Szent-Iványi Bélának 
írnom. 

1938 nyarán kicsit megváltozott hangulatot találtam a Collegiumban. 
Márciusban megtörtént az Anschluss és, noha a Magyar Nemzeti 
Szocialista Pártot február 21-én betiltották és júliusban Szálasi is 
börtönbüntetést kapott, a nyilasok térhódítása nyilvánvaló volt. A 
Collegiumban is lakott egy nyilas újságíró, aki meggyőződéssel magyarázta 
nekem, hogy egy éven belül Szálasi hatalomra fog kerülni. Különben nem 
volt buta ember, és érdekes módon nem kedvelte a németeket. Ő is rájött 
arra, amire én, nevezetesen, hogy egy kis ordítással sok mindent el lehet 
érni Németországban. így például a Preussische Staatsbibliothekből ki 
tudtam kölcsönözni Thomas Mann Der Zauberberg]ét, noha ez tiltott könyv 
volt. Farkas jót nevetett, amikor elmeséltem neki, hogyan tiltakoztam 
vehemensen az ellen, hogy egy magyarnak előírják, hogy mit szabad 
olvasni és mit nem. Farkast akkoriban nagyon elfoglalta Horthy, Imrédy és 
Kánya sokszor leírt berlini látogatása. Nem tudom, melyik napon történt, 
valami tárgyalás után igen felindultan magyarázott valamit egy pár úrnak. 
Rám ügyet sem vetettek, így annyit meg tudtam érteni, hogy Horthy és 
Hitler között a tárgyalások nem folytak valami remek hangulatban. 
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Augusztus 25-én a kormányzó úr meglátogatta a Collegiumot is. A kis 
kertben sorakoztunk fel, a berlini magyar leventék és a Collegium tagjai. 
Fényképem is van az eseményről. Horthy sorban kezet fogott velünk. En is 
bemutatkoztam. Horthy tovább lépett, aztán hirtelen visszafordult és 
megkérdezte, hogy van Anyu. Fenomenális névmemóriája volt. Sokkal 
jobban ismerte az országot, mint azt általában feltételezték róla. Szegény 
anyám szeptember 21-én Budapesten meghalt. A müncheni krízis közepén, 
katonai vonatok között, légoltalmi ágyúkkal védett pályaudvarokon át, 
Csehszlovákia megkerülésével jutottam haza a temetésre. 

Farkas irodalomtörténeti működését nem vagyok hivatott megítélni, de 
— ellentétben mindenféle híresztelésekkel — annyi biztos, hogy érzelmileg 
magyar volt és nem német és a nemzetiszocializmus iránt oly kevés szimpá
tiát érzett, mint maga Horthy. 1959-ben, a Julius von Farkas emlékkönyvbe 
írt szakcikkemben így írtam: 

The basic idea of this article came to me more than twenty years ago, 
within the walls of the Collegium Hungaricum of Berlin which, in a 
world of growing inhumanity, seemed to me an island of civilized hu
maneness and urbanity. Its Director, Julius von Farkas, received me 
there more than once, with a kindness half concealed by the exquisite 
formalism of a real Hungarian úr. 

Farkas Gyula vezetése alatt a berlini Collegium Hungaricum, az 1937-
es és 1938-as nehéz évek alatt sikerrel, méltósággal, emberséggel látta el 
nehéz feladatát. Valahonnan az égből, jó Klebelsberg Kunó örömmel figyel
hette működését. Én szerető tisztelettel őrzöm emlékét. 

Párizs 
1939 nyarára tanulmányaimat befejeztem és úgy láttam, hogy sokat ta

nulnék egy párizsi útból. Már csak a doktori vizsga volt hátra, arra pedig, 
úgy gondoltam, Párizsban is tudok készülni. így hát 1939. június 15-én Si-
nor Dénes róm. kath. abszolvált bölcsészhallgató azzal az alázatos kérelem
mel fordult nagyméltóságú Hóman Bálint m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz, hogy hosszabb párizsi tanulmányútja alatt erkölcsi támoga
tásban szíveskedjék részesíteni. Június 28-án kezemben volt a pozitív dön
tés, amely gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Párizsi Magyar Tanulmányi 
Központ, azaz a Centre d'Etudes Hongroises szíves jóindulatára és segítsé
gére számíthattam. Az utolsó pár évtizedben Hóman egynéhány utódának 
szoktam volt emlegetni az ügyintézésnek ezt a hatásos módját. 1939. 
augusztus 3-án indultam Párizsba és egy hónapra rá (de nem énmiattam) ki
tört a 2. világháború. 
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A Tanulmányi Központ akkor az 5. kerületben a rue Pierre Curie egy 
szép lakásában működött. Az igazgató irodáján kívül, hajói emlékszem, két 
vagy három fogadószobából és egy kellemes könyvtárból állott. Az 
igazgató és családja (amellyel sosem találkoztam) szintén ott lakott, talán 
három, udvarra néző hálószobában. Érkezésemkor Molnos Lipót, a 
Tanulmányi Központ igazgatója nem volt ott (ami nem volt meglepő, 
augusztusban senki sincs Párizsban). Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
kedvesen fogadott, amikor hazatért (ez Farkas Gyula stílusa után különösen 
feltűnt), de a minisztériumi támogatást korrektül megadta, sőt október 
elején megbízott kisebb intézeti teendők elvégzésével. En vagy hat nyáron 
át Veveyben voltam intézetben és így már Párizsba érkeztemkor is 
folyékonyan beszéltem franciául: használható ember voltam. 

Az 1939—40-es tanév első felében a magyar nyelv oktatása szünetelt 
az Ecole des Langues Orientales-on. Aurélien Sauvageot-t mobilizálták, 
magyar lektor meg, úgy látszik, nem került sehonnan, és így 1940 januárjá
tól én tanítottam magyart. A Magyarországon szentként tisztelt Sauvageot 
(magam is nagy szótárával megrakodtan érkeztem Párizsba) — mint ahogy 
az nemrég megjelent emlékezéseiből is kivehető — nagyképű, beképzelt 
ember volt, aki, akarata ellenére, sokat ártott a magyar ügynek Franciaor
szágban. Ugyanis semmi befolyása sem volt, élete végéig még önmagának 
sem tudott egy egyetemi katedrát szerezni. Pedig, Isten tudja, nem az igye
kezetén múlt. Baloldali beállítottsága nem volt elég baloldali ahhoz, hogy a 
kommunisták támogassák, és, érdekes módon, ugyanakkor németbarát híré
ben is állt. Szerencséjére szabadkőműves is volt és így a német megszállás 
elején a Vichy kormány kidobta. Ennek köszönhetően, a felszabadulás után 
nyugodtan, sőt joggal játszhatta a mártírt, semmi baja sem lett, viszont to
vábbra sem tudta felállíttatni a magyar katedrát. Túl sok táblára tette tétjeit. 

A háború ellenére a Tanulmányi Központ megkezdte működését. Mol
nos Lipót, igen helyesen, különféle jogcímeken fogadásokat adott, amelyek
re engem is meghívott. Ő maga jómodorú ember volt, de túlságosan udva
rias, kicsit túlbuzgó, kicsit bizonytalan, nagyon gyáva. Jaj, csak meg ne 
bántson senkit! Az első világháborúban fejlövést kapott; akik ismerték, en
nek számlájára írták sokszor furcsa, váratlan viselkedését. Két kézzel szokta 
volt szorongatni az ember kezét, miközben mély barátsággal tekintett a 
megragadott ember szemébe. Csak azután ártott neki, sokszor teljes önzet
lenséggel. 

A Tanulmányi Központ, néha kamarazenével összekötött fogadásai lát
szatra elég szépen folytak, de a párizsi élet csekély ismeretével is hamaro
san láthattam, hogy a közönség, amely fogadásról fogadásra alig változott, 
bizony elég gyenge volt. A magyarbarát franciák kis köre patetikus látványt 
nyújtott. Egypár újságíró, elvetélt politikus, néhány képzőművész, zenész, 
néhány jóindulatú, naiv publicista, mint például René Dupuis, akinek Le 
probléme hongrois című könyvéből, gondolom, legalább száz példány kelt 
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el. Ezek az emberek többnyire a trianoni igazságtalanságok ellen emeltek 
szót, és így általában a versailles-i békét is helytelenítették. Német szimpa
tizánsokként voltak elkönyvelve. Sauvageot, aki legalább tudott magyarul 
és az országot is jól ismerte, fejedelemként járt köztük. Dans le royaume 
des aveugles les borgnes sönt rois. A vakok országában a félszemű király. 

A tél folyamán persze Magyarországról is jöttek látogatók, ösztöndíja
sok, például a bölcs, tisztességes és művelt Dobossy László, vagy Szabó 
Zoltán, akit még Pestről ismertem, és aki a „tardi helyzet" tökéletes isme
retében írt és szólt a „franciaországi változásokról". 

1940. május 10-én a németek megindították rég várt támadásukat a 
nyugati fronton. Június 9-én megindult a patetikus „exodus", milliók ész
vesztett menekülése Párizsból. Ezek közé tartozott Molnos is. A Cité Uni
versitäre, ahol laktam, hirtelen bezárt, ide-oda futkosva máshol kellett 
szállást keresnem. Párizs elhagyására egy percig sem gondoltam, a 
menekülés értelmetlen dolognak tűnt, egyrészt mert nem volt mitől 
menekülni, másrészt pedig a bombázás veszélye nagyobbnak látszott az 
országutakon, mint a városban. Egy barát révén aztán valahogy 
tudomásomra jutott, hogy Molnos már régebb óta sürgősen hivat. 
Elmentem tehát a Tanulmányi Központba, ahol az idegösszeroppanás jeleit 
mutató Molnos hisztérikusan kért, hogy vegyem át a Központ vezetését. 
Még aznap reggel, anélkül, hogy megkérdezett volna, írt egy megbízatást, 
amely, stílusából következtethetően még a józan ész szüleménye volt. 
Felhívtam figyelmét arra, hogy nekem majd előreláthatóan a németekkel 
kell tárgyalnom, akik aligha fogják megérteni a magyar szöveget. így 
együtt megírtunk egy német szöveget. Fontosnak tartottam, hogy a 
megbízatásról a minisztérium is tudjon. Molnos neki is látott a levél 
megírásának, amely még mindig tulajdonomban van és a következőképpen 
szól: „Nagyméltóságú Miniszter Úr! Tisztelettel jelentem, hogy a mai 
napon megbíztam Sinor Dénes urat, mb. párizsi lektorunkat, hogy 
távollétemben a m. kir. Főkonzul Úr felvigyázása mellett a Párizsi Magyar 
Tanulmányi Központ ügyeit vezesse. Magam a közoktatási kormány. . ." 
Molnos nem fejezte be a levelet, de hagyott helyet talán négy—öt gépelt 
sorra, ahova azt gépelhettem, amit akarok, aztán aláírta a kétharmadrészt 
üres papírt és elrohant. Meggondolásról, logikáról, kötelességtudásról szó 
sem volt. Menekült, nem tudni, mi elől, én meg huszonnégy éves fejjel ott 
ültem a párizsi pirkadatban, egy összeomló ország elhagyott fővárosában, 
nagy felelősséggel, kevés hatalommal és — valljuk be — kevés 
adminisztratív tapasztalattal. 1940. június 12-ét írtak. 

Bementem a magyar főkonzulátusra jelentkezni. Molnos hisztérikus, 
pánikos utolsó órái után Dr. Binder-Kotrba Károly m. kir. főkonzul úr 
oázist jelentett. Tökéletes nyugalommal, hibátlan eleganciával fogadott. 
Még a Ballhausplatzon tanult diplomáciát és a bonyolult osztrák hivatalos 
nyelvet, éppúgy mint a franciát, mesterien kezelte. A németeket nem szeret-
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te, a nácikat megvetette. Nagy tiszteletnek örvendett, a megszállt Párizsban 
maradt diplomáciai testület doyenjévé választották és a következő négy év
ben nagyon sok embernek nagyon sok jót tett. Irodájában az obligát Hor-
thy-kép mellett ott függött, nagyobb méretben, néhai jó Ferenc József port
réja. Ha Horthy ezt tudta volna, bizonyára egyetértett volna Binderrel; a 
két úr egy iskolát végzett. 

Több mint három hónapig vezettem a Tanulmányi Központot. Ennek, 
engem is beleértve, hét tagja volt, ezek közül három francia ösztöndíjas, 
akik azonban nem kapták meg júniusi fizetésüket. A szó szoros értelmében 
nem volt mit enniök. Annak hírére, hogy a Tanulmányi Központ működik, 
Párizs rengetegéből előbukkant mindenféle kósza magyar, diák és ál-diák, 
bizonytalan foglalkozásúak, reménytvesztett reménylők, emigránsok és ál-
emigránsok, akik hallották, hogy valami segítséget kaphatnak, talán valami 
segélyt hazautazásra, vagy valami papírt a németekhez, vagy egy ajánlást a 
magyar főkonzulátushoz. Sok patetikus, néha tragikus sorsot ismertem 
meg. Volt, aki a leglehetetlenebb kérésekkel jött, mint például az a zongo
raművész, aki arra kért, hogy rendezzem meg a koncertjeit, mert, 
úgymond, a német megszállás alatt bizonyára pezsgő zenei élet lesz! Ahol 
tudtam, segítettem, elsősorban Binderhez fordulva, aki nagy emberséggel 
kezelte az ügyeket. Sok emigráns kommunistát segített hogy 
hazajuthassanak és, persze ahol és ahogyan csak tudta, mentette a zsidó 
származású magyarokat. Jellemző Binderre, hogy egy konzulátusi 
alkalmazott zsidó feleségét a felszabadulásig védte, a sárga csillag viselete 
nélkül a szegény asszony, állandóan remegve, de szabadon járt. Nem 
meglepő, hogy 1945-ben a felszabadult Magyarország Külügyminisztériuma 
azonnal elbocsátotta Bindert. Mire az új nagykövet, Auer Pál (akihez 
szintén be kellett volt mennem a kisúriba) megjött, már új szelek fújtak a 
volt magyar királyi főkonzulátuson. 

1940 nyarán magam is futkostam ide-oda emberek érdekében, bár a 
magam jövője sem volt kecsegtető. Sok hálával nem találkoztam, igaz, 
hogy túl fiatal is voltam az álláshoz, nem tartoztam semmi párizsi magyar 
körhöz, lett légyen az bal- vagy jobboldali. Nem írtam verseket, nem festet
tem, sőt még a világ megváltását sem tervezgettem. Orientalista voltam. 

Júniusban még semmi dolgom sem volt a németekkel. Később, a Pá
rizsban rekedt magyar diákok érdekében fel kellett vennem a kapcsolatot 
néhány hatósággal, elsősorban a párizsi német intézettel, amelynek igazga
tója, Dr. Epting, Molnos nagy barátja volt. Epting már a háború előtt is a 
német intézetet vezette. Most, alig egy év múltával, mint megszálló, gyöke
resen megváltozott körülmények között folytatta előbbi munkásságát. En
gem mint Molnos „ Stellvertreter "-j ét udvariasan fogadott és több ügyben 
segítségemre volt. 

1940. szeptember 12-én, Erdély egy részének visszacsatolását megün-
neplendő, fogadást adtam a Tanulmányi Központban. Körülbelül hetvenen 
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gyűltünk össze, magyarok, franciák. Tapintatom úgy sugallta, hogy néme
teket ne hívjak meg. Több nagynevű francia tanárom is eljött (azelőtt nem 
is tudtak a Tanulmányi Központról), akik elég objektívek voltak ahhoz, 
hogy lássák, nem kell németbarátnak lenni ahhoz, hogy az ember örüljön a 
2. bécsi döntésnek. A Főkonzul Úr beszélt, én beszéltem, elénekeltük a 
Himnuszt és — mivel Franciaországban voltunk — feltettem a Marseillaise 
lemezét. Több magyar és francia szemben ült a könny. Ki tudja, talán ez 
volt az első eset arra, hogy az elfoglalt városban, nyilvánosan, egy nagyobb 
fogadáson a betiltott Marseillaise hangjait lehetett hallani. A későbbiekben 
drágán fizettem érte. 

Október eleje lett, mire Molnos visszajött Párizsba, örömmel és hálá
val fogadtam el ajánlatát, hogy lakjam továbbra is a Tanulmányi Központ 
kis hálószobájában. Két vagy három nap után berontott hozzám, szemében 
eszelős dühvel, magából kikelve. Hogy pontosan mit mondott, már nem na
gyon tudom, akkor sem lehetett teljesen megérteni, de annyi kétségtelenül 
kiderült, mert egyebek közt szememre vetette, hogy a fogadásra nem hív
tam meg Dr. Eptinget. Hiába magyaráztam, hogy lehetetlen lett volna egy 
társaságban összehozni a megszálló németek intézetének igazgatóját olyan 
franciákkal, akik nemcsak egy némettel, de még egy németbarát franciával 
sem fognának kezet. És a németek jelenlétében hallgattuk volna a betiltott 
Marseillaise-t? Hiába mondtam bármit. Molnoson kitört a június 11-től is
mert hisztéria. Mentségére legyen mondva — visszatekintve —, el tudom 
képzelni, hogy örökös bizonytalanságában azt hihette, hogy esetleg állására 
kaptam kedvet. Ez naiv és persze helytelen elképzelés volt. Engem igazá
ban csak egy dolog érdekelt: a tudományos kutatás. Kétségtelen, hogy Mol
nos halálos ellenségemmé vált. Ez nem metaforikusán értendő: az elkövet
kezendő néhány évben, a német megszállás alatt, sokszor nem babra ment a 
játék. A Tanulmányi Központot elhagytam és ezzel előadásom végére is ér
tem. Ami azután történt a Tanulmányi Központtal vagy velem — az már 
más lapra tartozik. 
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SZELESTEI N. LÁSZLÓ (Budapest) 

Magyarországi ferences tartományfőnökök külföldi útjai 
a XVII-XVIII. században 

A magyarországi kutatás újabban nagy figyelmet szentel az utazási iro
dalomnak. Számba veszi a peregrináló diákokat és mindennemű ismeret
szerzési és ismerkedési célú utazást, például a nemes ifjak képzésében sze
repet játszó „Kavalierstouren" cím alatt összefoglalható utakat, a diplomá
ciai küldetések és zarándoklatok során keletkezett naplókat, a hazai szer
zőktől származó utazáselméleti munkákat.l 

Az egyházi elöljárók a Szentszéknél és a rendi központokban, közgyű
léseken fordultak meg gyakran. A ferencesek (salvatoriánusok, mariánusok, 
minoriták) tartományfőnökei meghívás alapján részt vettek a rendszeresen 
megtartott egyetemes rendi közgyűléseken, hacsak az anyagiak hiánya, jár
vány, vagy háború ebben meg nem akadályozta őket.2 A tartományfőnök 
(provinciális) úti kísérője az őr (custos) volt. Általában egy laikus testvérrel 
együtt hárman alkották az utazó társaságot. 

A 17. századi rendi közgyűléseken résztvevő magyarországi tarto
mányfőnökök közül többet megemlít Karácsonyi János rendtörténeti mo
nográfiájában.3 Utazási napló maradt fenn a salvatoriánus Jászberényi Gás
pár tartományfőnök és Podiebradsky Ambrus őr 1670. évi spanyolországi 
útjáról. A naplót Podiebradsky készítette. Szauder József rövid ismertetést 
jelentetett meg róla, Pintér Éva pedig 1991-ben a perugiai egyetemen szak
dolgozatának tárnájául választotta.4 

Az 1606. évi toledói egyetemes gyűlésre a politikai helyzet miatt Ma
gyarországról nem utazhatott el senki. 1625-ben Rómában a marianus Vég 
Ferenc provinciális és Somlyai Mihály custos volt jelen. 1633-ban Toledó-
ban Somlyai provinciálisként járt, kísérője Privigyei Ágoston volt. 1643-
ban Rómában a salvatoriánus Csorna András és Szakolczai Bertalan őr kép
viselte a rendtartományt. Az útiköltség egyes kolostorokra való kivetéséről 
fennmaradt jegyzőkönyv szerint a gyöngyösi és sebesi kolostor 25-25; a 
szegedi és hradistyei 20-20; a szakolcai 15; a szécsényi, füleki és szendrői 
10-10; a galgóci pedig 6 aranyforintot fizetett. 1645-ben az ismét tarto
mányfőnök Somlyai Mihályt és az őr Szegedi Mihályt a pestisjárvány meg
akadályozta az utazásban. 1651-ben Szegedi Mihály provinciális és Szentke
reszti Valérián custos jártak Rómában. Mori Szilveszter marianus tarto
mányfőnök az 1657. évi toledói közgyűlésen vett részt, hazafelé útközben 
halt meg. A hosszú utat nem vállaló Malomfalvy Gergely őr még az utazás 
előtt lemondott, helyette az új őr, Podgyaicsics Ágoston kísérte Mórit. A 
már említett salvatoriánus Jászberényi Gáspár és utódai idejében, az 
1670-es években a rendtartomány szlovák szerzetesei külön provinciát sze-
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rettek volna maguknak. Ivánkovics Ambrus kassai gvardiánt ennek megaka
dályozása érdekében küldték Rómába a rend generálisához. 1680-ban Fü
löp András tartományfőnök vett részt a római egyetemes gyűlésen, 1688-
ban ugyanoda utazott Kecskeméti Gellért provinciális és Wiebera Zsigmond 
custos. 1670-ben a Spanyolországot megjárt Podiebradsky Ambrus az uta
zás előtt öregségére hivatkozva vált meg őri tisztétől. Az 1694. évi spa
nyolországi (vittoriai) közgyűlésen a marianus Mányai Domokos, az 1700. 
évi rómain pedig az ugyancsak marianus Csatári Atanáz volt jelen. 

A felsorolt 17. századi adatok mellé felsorakoztathatunk még egyéb, 
ferencesek által megtett utakat. 1661-ben Kemény János fejedelemmé vá
lasztását Sulics János ferencessel jelenttette be Rómában a pápának. A mi
noriták erdélyi megtelepedése ügyében Bonaventura Guarini, majd a volt 
provinciális, Giuseppe Poeti utazott Rómába, az utóbbi 1694-ben. Az 
1630—1640-es években az erdélyi Stefanita őrség hovatartozása körüli vi
szályok idején a magyar obszervánsok részéről Domokos Kázmér, majd 
Zágrábi András mentek Rómába. 1654-ben Domokos ismét ott járt, 1655-
ben pedig az egy évtizeddel korábban Vierbóban és Rómában tanult Jege
nyei Ferenc utazott ugyanoda. 

A 18. századból ennél kevesebb adatot tudunk felidézni, mert a rend 
hazai története nincs alaposan feldolgozva. Az erdélyi őrségből 1723-ban 
részt vett a római rendi közgyűlésen Györffy Pál custos, az 1729-ben tartott 
milánóin pedig Csató Elek és Bartalis István. Az utóbbi közgyűlés emelte 
rendtartománnyá az őrséget. Az elszórt adatok további felsorolása helyett 
azonban nézzük meg a fennmaradt naplókat. 

Kovács Béla az 1731. évi rendi közgyűlésre Rómába menő Ladányi 
Elek Zsigmond minorita tartományfőnök itineráriumának fordítását közöl
te.5 A provinciális kísérői: Bellevári Viktor őr és Müller Mihály laikus test
vér. „Az egész utazást utódaim tájékoztatására a következő módon foglalom 
jegyzőkönyvbe", kezdi leírását Ladányi. A marianus Dominkovics Modeszt 
római útjáról még az utazás évében, 1750-ben beszámolt úti feljegyzései 
alapján.6 

Szentgyörgyi Rajmund marianus tartományfőnök 1756-ban Pintér Jero
mos őr és Piantius Ferdinánd laikus kíséretében utazott el a spanyolországi 
Murciában megtartott rendi közgyűlésre.7 Latin nyelvű, terjedelmes diá-
riuma ma a turócszentmártoni Matica slovenská tulajdona.8 Ezt az útleírást 
az alábbiakban kicsit jobban szemügyre vesszük, mert ez nemcsak száraz 
felsorolás a megtett útról, hanem olvasmányos előadás a látott és megfigyelt 
dolgokról. 

Szentgyörgyi Rajmund is utódai számára készítette leírását, amelyet 
rendbeszedve, stilisztikailag kijavítva a rend levéltárában helyezett el. Az 
elején utazási útmutatót, directoriumot olvashatunk. Olyan gyakorlati dol
gokra hívja fel leendő utódai figyelmét, mint az útlevélbeszerzés, a bécsi 
követektől való érdeklődés fontossága az útvonalak biztonságáról, ajánlások 
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szerzése ugyanazoktól, pénz- és útviszonyok, a kocsi bérlésének módja, az 
útközbeni szakaszonkénti fizetés, a kocsissal való külön egyezség megköté
se (a csomagszállításról, szállás- és élelemszerzésről, rendkívüli kiadások
ról, az esetleges károk kifizetéséről), ajándékok készítése, a vámhatóságok 
számára juttatandó csúszópénzek. A spanyolországi kocsisok nem vállalnak 
szállítást étkeztetéssel, a szállásokon sem kenyeret, sem bort nem lehet kap
ni. Az olasz és spanyol étkezési szokások erősen eltérnek a magyartól. Ge
novától Barcelonáig — tengeren utazás esetén — a postahajót ajánlja. 

Az utazás zökkenőmentessége és olcsósága egyaránt fontos szempont. 
E gyakorlatiasság az egész naplón végigvonul. Az árak és távolságok mel
lett, terjedelemben többször jelen van a látni méltó és mutogatni szokott 
dolgok leírása, de még ennél is több helyet foglal el a mindennapi apró-
cseprő dolgok feljegyzése. Érzéseit, örömét és bánatát csak ritkán veti pa
pírra. Mindig leírja a tájat, az ott lakók jellegzetességeit: a viselettől a fog
lalkozásig, szokásokig. Érzékeny a táj növény- és állatvilágára, megfigyeli 
a szállítási eszközöket, üzemeket stb. 

Március elsején búcsúzott el Pozsonyban, verssel. A murciai közgyű
lés június 5-én kezdődött, tehát bő három hónap állt rendelkezésükre az 
odaútra. Az útvonal: Pozsony, Styria, Karinthia, Észak-Olaszország: Trevi-
so, Verona, Brescia, Milano, Pavia, Genova. Innen tengeren Barcelonáig, 
majd a tengerhez közel haladva Valencia, Alicante, Murcia. Visszafelé Bar
celonától Narbonne, Montpellier, Lyon, Strasbourg, Ulm, Augsburg, 
München, Linz, Pozsony. 

A teljes út költsége (utazás, élelem, szállás, gyógyszerek) 1040 forint. 
Visszafelé Szentgyörgyi betegsége miatt két hetet Villa Reálban időzött, a 
custos külön útiköltségét is tartalmazza ez az összeg. Az összesítés szerint a 
tengeri veszélyeket jelentő út többe került, mint az orvosi utasításra vissza
felé szárazföldön megtett. 

Szentgyörgyi hasonlataiban az északnyugat-magyarországi városokra 
és folyókra hivatkozik: Győrre, Pozsonyra, Nagyszombatra; a Vágra, a Ga
ramra és a Nyitrára. A látottak rögzítése aprólékosabb, mint a Kiss István 
egy évtizeddel későbbi jeruzsálemi utazását megörökítő leírás.9 Igaz, Kiss 
Istvántól a latin nyelvű naplója alapján egy negyedszázaddal később 
készült, kiadásra szánt, magyar nyelvű változatot ismerjük, melyben a fő 
szempont már az erkölcsnemesítő szándék. Szentgyörgyi végig megmarad 
az események elmondásánál, véleményét egy-egy sóhajnál többel csak 
ritkán jelzi. Mindent leír, ami szeme elé kerül, amiről beszélnek neki. 
Egészen kivételesen hivatkozik csak más szerzőre, valószínű akkor is 
emlékezetből. Az országokon, tájakon keresztülhaladva rögzíti a szállás 
helyét, milyenségét, különösen sokat időz az ételeknél és italoknál. 
Feljegyzi a mezőgazdasági termelési módokat, a nép öltözetét (elkülönítve a 
tehetősebbekétől), nyelvét, a szokásokat; leír épületeket, azt környező 
kerteket, közlekedési eszközöket. A napló jelentős részét ezek töltik ki. A 



900 

városok, kolostorok, templomok leírásánál többnyire következetesen az 
egész, a külső szemrevételével kezdi, s onnan halad a részletek felé. Egy-
egy tartományon való áthaladás után külön is összefoglal jellegzetességeket. 

A felsoroltakat az idő rövidsége miatt csak elvétve illusztrálhatjuk rö
vid idézettel. 

Olaszországban a fákra futtatott szőlő és a közéjük vetett kukorica tű
nik fel neki, Spanyolországban a sziklás táj. Az Alpokon és a Pireneusokon 
átkelve félelem, borzalom járja át. Találkozik a tengerrel, átéli ott a vihart. 
Újra és újra megjelenik a szamár mint egy-egy életkép résztvevője. Kataló-
niában kőtörő rabokra figyel fel, ugyanott Tortosa környékén öntözőberen
dezést tanulmányoz. A mezőkön emeletes házakat lát, ahol a földszint az ál
latok istállója. Styriában a sok pisztráng jelent újat, a hegyekben a verebek 
hiánya, Paviában a narancstól roskadozó fák. Furcsa számára a láncon le
geltetett disznó látványa, vagy a legelőre hajtott tyúkoké. Az országhatáro
kon a vámosok elsősorban a dohányt, Spanyolországban még a csokoládét 
és az eretnek könyveket is keresik. Lombardiába érvén azt hallja, hogy há
rom napja a lengyel tartományfőnöknél dohányt találtak, s aztán fegyvere
sek kísérték el. Utazóink közül az őrnél a nyakától a lábáig érő bőrzsákban, 
Szentgyörgyinél és a laikus testvérnél a kesztyűben elrejtve van dohány. 
Mégis kijelentik, hogy náluk csak a rendi közgyűléshez szükséges iratok 
vannak, dohány nincsen. A vámvizsgálók már előzőleg megkapták a csú
szópénzt a kocsistól. Magyar katonákkal találkoznak Lombardiában, levelet 
is adnak át nekik, sőt Katalóniában is; a franciaországi Bourgban a városka
put őrző katonák magyar huszáröltözetben pompáznak. A városok közül 
Veronát idegenvezetővel tekintik meg. Többször említi az utcai árkádsoro
kat. „Március 19-én reggel nemcsak Szent József ünnepe miatt, hanem 
(vagy inkább) a tisztelendő őr atya súlyos állapota miatt úgy határoztunk, 
hogy itt maradunk Trevisóban, ahol, a kocsis sem tévén kifogást, sőt na
gyon elégedettnek mutatkozott, hogy egyszer végre a lovai is hosszabb nyu
galmat élvezhetnek, mivel a tisztelendő őr atya ágyban maradt (nem tudott 
felkelni), a laikus testvérrel egyedül mentem szentmiseáldozat végzésére a 
tisztelendő reformált ferences atyákhoz, akikhez, bár nagy esőben, amely 
egész napon át tartott, jó negyedóráig tartó az út a szállásunkból, szárazon 
odaértem, ugyanis itt is (miként már fentebb feljegyeztem) mindenütt van 
egy szint a városok útjain az oszlopok alatt, azokon belül pedig a földszin
ten nyugalmas sétálás lehetséges. Mindig azok alatt mentem a város és a 
templomok nézésének céljából, sehol sem ázva meg, hacsak egyik utcából a 
másikba való átmenetkor az úttesten nem." Érezhető élvezettel időz el a mi
lánói és a Strasbourg! dóm, vagy egy-egy ferences kolostor leírásánál. A 
milánói dóm előtti térről ezt olvashatjuk: „Ezelőtt az érseki templom előtt 
pedig tágas tér, vagyis nagy fórum van, ahová nagyszámú nép jön össze; 
annak egyik részén misszionáriusok szoktak beszédet tartani, másikon pedig 
ugyanabban az időben komédiák és buta tragédiák vannak. Itt a bánatra és 
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sírásra való buzdítást, ott gyilkolást és nevetést idéznek fel, sőt estefelé 
száznál is több hintóval hölgyek és urak Kizelstofftra jönnek össze, s a kü
lönböző állapotú és nemű személyek tréfás játékokat űznek itt (bárcsak Is
tent sértőek ne volnának!), különféle módokon még az éjszaka különös ide
jében is (bárcsak ne mulatnának tiltott dolgokkal!). Ugyanezen a téren tart
ják a kivégzéseket és más büntetéseket". Mindenütt leírja a közlekedésre, 
teherszállításra szolgáló szekereket, kocsikat, fogatolási módokat. Külön ér
dekesség az igavonó állatok és jármok díszítése, kétszer rajz kíséretében. 
Állandóan figyeli a ruhaviseletet, lábbeliket Feltűnik neki, hogy Spanyol
országban az iparosok az utcán dolgoznak. Érdeklődéssel fordul az olasz és 
spanyol utcákon látott játék felé, leírja annak szabályait. „Még a velencei 
tartományban láttunk futtában idősebb és ifjabb embereket az utcákon kis 
kőgolyókkal játszani, de csak itt a kolostorban [ti. a barcelonai ferencesek
nél] tanultuk meg a játék szabályát, amelynek itt a nálunk szokott piramisjá
ték helyett hódolnak a következő módon: Először egy kis golyót vagy go
lyócskát az dob el egy vagy két ölnyire, aki az első, aztán pedig aki nyer. 
Azokból a golyókból, amelyek a 3—4 játékostárs kezében vannak, a játéko
sok több vagy kevesebb száma szerint, egymás után dobnak, minél jobban 
megközelíteni igyekezvén az első golyót. A következő játékos golyóival az 
előző golyóit a golyótól vagy királyocskától próbálja ellöketni; vagy a kirá-
lyocskát, azaz a kicsi golyócskát igyekszik eltávolítani dobásával az előző 
játékos golyóitól, hogy így aztán ő maga a maradék golyóival, miután eltá
volította azt, megközelítse és így győzni tudjon. Aki ugyanis legközelebb 
kerül a királyocskához, vagy akinek több köve van a mondott kis golyócs
kánál vagy királyocskánál, az nyer. Egyszerre többen is játszhatnak együtt 
megkülönböztető jelekkel ellátott golyókkal. A játék többnyire indulatokkal 
jár, nem nélkülözi a golyók elhelyezkedésénél a döntést, egyesek ugyanis 
mohón sajátjukként gyűjtik azokat a köveket, amelyek másokéi". Vélemé
nye van a beszélt nyelvről. Az Alpokban használt „vandál", keverék nyelv 
nem tetszik neki. A spanyol szállások néha még az ételeknél is jobban elke
serítik. Kamrilszban (Katalónia) az egész környék bűzlik az olajsajtolás ma
radékától, még a folyó is fekete tőle. A szálláshoz az istállóból nyílik bejá
rat, a szoba nem különb az istállónál. A rendi közgyűlés helyszínén, Mur-
ciában a kolostorban és a városban is az ablakokon kiszórt szemét miatt van 
bűz. Olaszországban viszont meglepte egy armarium módján falba helyezett 
WC. 

Az olasz és a spanyol konyháról, ételekről kevés jó szót ejt. Nem bírja 
a gyomra a sok tengeri halat, olajat és ecetet. Nem tud megbékélni azzal, 
hogy az olaszok este nem adnak meleg ételt, mert szerintük az árt a gyo
mornak. Nem ízlik neki a száraz és fűszerek nélküli makaróni. A laikus 
testvér gyakran főzne útközben, de nehéz a nyersanyagokhoz hozzájutni. A 
borokat értékeli, minősíti. Útközben meg-meghúzzák a Veressgyurkót, 
melyben a bort tartják. Spanyolországban külön gond a víz hidegen tartása. 
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Leírja a jégárusok munkáját. Egy alkalommal a custos szájához emeli a 
korsót, ám elveszik tőle, mondván: Ki tudja, milyen az ajkad? Visszafelé 
Franciaországba érve úgy érzi, hogy a paradicsomba jutott: ehető ételeket, 
jó borokat kap, képekkel díszített tiszta szálláson alhat. 

Gyakran fordulnak meg ferences kolostorokban. Részletesen olvasha
tunk a látottakról, az épületek beosztásáról, a helyi szokásokról. A nemzeti 
nyelven végzett zsolozsmázáson csodálkozik. Spanyolországban a sarutlan 
szerzeteseknél a templomban nincsen orgona, szent énekek és litánia alatt 
tengeri kagyló házát fújják, mely búgó hangot ad. A templomban az oltáro
kat nem díszítik virágokkal, az útszéli kereszteket azonban textíliával és vi
rágokkal is ékesítik. A valenciai úrnapi körmenetben az ifjúság táncolva, 
zeneszóra vonul, az Oltáriszentség előtt Dávidot megjelenítő férfi halad. 
Mint ferences, külön feljegyzi a szegényekkel foglalkozó intézményeket. 
Milánóban a szegények ingyen gyógyszert kapnak. Eltemetésük mindenütt 
gondot jelent. Milánóban ezt is alapítvány segíti. Villa Reálban a szegény 
halottat a kolostor bejáratához teszik, a halott csecsemőt pedig a templom
ba. Az utóbbit a sekrestyés minden ceremónia nélkül ássa el a templomkert
ben. 

A spanyolok nem nyerik meg tetszését. Villa Real kivételével nem ta
lálkozik igazi vallásos áhítattal. Az asszonyok bemennek a templomba s 
szoknyájukat felhajtva ülnek le. Inkább pihennek, mint imádkoznak. Csak a 
szegénysorsú férfiak dolgoznak, ők is csak az éhezés kényszere miatt. Míg 
tart a keresett pénz, tétlenkednek, sétálnak, zenélnek. Nem szeretik az ide
geneket. Szájukat inkább fecsegésre, mint imádkozásra használják. 

Amint áttekintésünkből is kitetszhet, s a már ismert, közel egy évszá
zaddal korábbi, Podiebradsky Ambrus által írt napló is tanúsítja, a ference
sek 17—18. századi útinaplói az utódok, elsősorban a rendi elöljárók hiva
talos útjaihoz szolgáltak segítségül. (Kivételnek tekinthetjük Kiss István Je
ruzsálemi utazásit.) A használhatóság is oka annak, hogy Szentgyörgyi 
szinte egyáltalán nem ír a mindenütt mutogatni szokott reliquiákról. A nap
lók magukon hordozzák a ferences lelkületet, s természetesen a naplót író 
szerzetes egyéniségét. Sok olyan kultúrtörténeti érdekességet feljegyeznek, 
amely a néphez közel álló voltukból fakad. Tanulmányozásukkal a kor 
Európájának mindennapi életéhez kerülhetünk közelebb. Szentgyörgyi Raj
mund leírása is sok-sok apró életképet tartalmaz. Az érdekesebb részekből 
válogatott kiadás bizonyára szélesebb olvasóréteg érdeklődésére számít
hatna. 
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Jegyzetek 

1 A jelen konferencia témája mellett ld. a Magyar utazási irodalom 15—18. század c. kiad
ványt (Vál. és utószó: Kovács Sándor Iván; szöveggond, és jegyz.: Monok István. Bp., 
1990, Szépirodalmi.) és a Peregrinatio Hungarorum című, a szegedi egyetem által 1988 
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Hispanica Anno Domini 1670 per acta. Nyolcadrét, 206 lap. Ismertetése: Szauder József: 
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rácsonyi erről az utazásról nem rendelkezett adattal (i.m. 1. 469.). 
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nöki és rendtartományi iratok, XII-1/4. 85—86. Fordítása: Kovács Béla: Eger—Róma iti
nerarium 1731-ből. Archívum 9, 1979. 100—107. 

6 A pesti ferencesek könyvtárából a kézirat címét idézte Farkas Szerafin (Scriptores . . . Po-
sonii, 1879. nr. 38.): Diarium ittineris romani, per Patrem Modestum Dominkovits, Pro
vinciáé S. Mariae Hungáriáé definitorem actualem, et pro generali capitulo Romano cus-
todem electum, in progressu viae connotatum, ac dein pro futura rerum ac locorum ref-
lexione, descriptum Posonii, anno Jubilaei MDCCL. Mense Decembri. Negyedrét, 109 
lap. 

7 Útlevélkérésükről ld. Magyar Országos Levéltár, Kancelláriai Levéltár, Originales refe-
rendae, 1756. 7. 

8 A 115 sűrűn beírt levelet tartalmazó kézirat címe: Diarium itineris Murciani in Hispanias 
pro capitulo generali . . . Anno 1756 die 5 Junii celebrato per Fratrem Raymundum 
Szentgyörgyi . . . provincialem, diligenter conscriptum, et cum sedula, in quantum tem-
poris brevitas et aegrae valetudinis status admittebat, visorum, observatorum, ac a fide 
dignis relatorum connotatione, ac cum genuina (pro directione successorum, qui hoc iter 
peragendum haberent) expensarum, quorundamve observandorum annotatione connota
tum . . . 1756. Jelzete: Ms 1595. 

9 Az útleírást Pásztor Lajos adta ki: P. Kiss István: Jeruzsálemi utazás. Róma, 1958. 



SZKÁROSI ENDRE (Budapest) 

Nyelvfölötti magyar világirodalom — a peregrináció 
irodalmában és az irodalom peregrinációjában 

Tartok tőle, hogy ma már mindent meg kell magyarázni. Terjed 
ugyanis hazánkban az a szokás, hogy mindenki mindenen azt ért, amit akar, 
és azt úgy magyarázza, amint akarja. A szabadság ilyen örvendetes kiterje
dése azonban rendkívül ineffektiv: az ember lassan semmit sem tud csinál
ni, mert állandóan magyaráznia kell(ene, ha bárki kiváncsi volna rá. De er
ről nincs szó, hiszen mindenki eleve mindent ért [természetesen úgy, ahogy 
akar], tehát a magyarázás végül is felesleges, világos minden, mint az éj
szaka, ahol annak van igaza, aki fél, és ezért hangosabban kiabál). Felszá
molódóban a konszenzus — ha volt valaha egyáltalán ilyen — olyan-ami
lyen hagyománya, az a közmegegyezés, hogy bizonyos szavakon, bizonyos 
dolgokon többé-kevésbé ugyanazt értjük, ha esetleg más is a véleményünk 
róla. így a gátlástalanul önkényes értelmezések és megfellebbezhetetlen mi
nősítések elharapózása kapcsán helyesebb szabadság helyett az önkény, az 
önkényeskedés és a felelőtlen handabandázás kiterjedéséről, népszokássá 
válásáról beszélni, ami pedig ugyebár éppen ellentétben áll a szabadsággal, 
hogy úgy mondjam, ellenirányban hat vele. Saját szabadságunkat védjük 
hát, ha fogalmainkat igyekszünk világossá tenni. 

Van mit világossá tenni, hiszen a címben megannyi kérdéses fogalom 
van — amelyek főképpen azért kérdésesek, mert egyrészt túlontúl ismertnek 
tetszenek, fennáll tehát a veszély, hogy értelmezési tartományuk túl tággá 
vált; másrészt azért, mert civilizációnk folyamatos, sokszor radikális válto
zásaival ezen ismertnek vélt fogalmak hagyományos evidenciája egyre job
ban elhalványul. 

Itt van mindjárt a nyelv, amelyen, különösen irodalomról beszélvén, 
elsősorban nyilvánvalóan azt a nemzeti nyelvet értjük, amelyen az irodalmi 
alkotás létrejön, amely mintegy testet ad annak. Hungarológiai konferen
cián, a magyar peregrináció irodalmáról értekezvén itt elsősorban tehát 
arról van szó, hogy az adott műalkotás magyar nyelven vagy angolul, eset
leg franciául vagy németül születik-e meg. Amikor azonban a jelen előadás
ban azt kísérlem meg bizonyítani, hogy magyar 'irodalom' [erről később] 
létezhet a magyar nyelven kívül is, mindjárt tovább is kell lépnünk egy grá
diccsal, hiszen az esetek többségében (bár nem kizárólag!) erre az ad lehe
tőséget, hogy az irodalmi műalkotás, a hiedelmekkel ellentétben, nincs száz 
százalékosan bezárva a nyelvbe mint általános kommunikatív szemantikai 
rendszerbe, hanem vannak azon kívülálló paraméterei, sőt síkjai és terei is. 
Ezzel mindjárt el is érkeztünk a nyelv harmadik, metaforikus jelentésrétegé
hez, vagyis a műnyelvhez, a műalkotás nyelvéhez, amelyen a köznapi szak-
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mai használatban is a műben használatos jelek összességének szemantikai 
rendszerét értjük. így lehet természetszerűleg egy zenemű vagy egy képző
művészeti alkotás 'nyelvéről' beszélni. 

Amikor tehát nyelyfölötti irodalomról beszélek, értem rajta az 'anya
nyelv fölöttit' is, elsősorban azonban az irodalomnak az általános nyelvi 
rendszeren túli síkjait szeretném látókörünkbe vonni. Ezek mindenekelőtt a 
vizualitásban, illetve a hangzásban ragadhatok meg. Az írásnak ugyanis ér
telemszerűen vizuális paraméterei is vannak: grafikai vonatkozásai (betűk, 
nyelvi jelek, illetve síkbeli elrendezés) megteremtik annak lehetőségét, 
hogy a nyelv saját jelentéstanának nemzeti zártságából kiágazzon az univer
zális felé. Ezzel a lehetőséggel az irodalom koronként élt is, ezt bizonyítja a 
vizuális költészet története. Ennek modern szakaszában a művészek Mallar-
métől Apollinaire-en és a történeti avantgárdon át máig egy univerzális köl
tői nyelv dimenziójának technikáit dolgozták ki. Ugyanez a helyzet a hang
zással is, amely a hangzó nyelv, a beszéd velejárója, s amelytől a beszéd el
választhatatlan: a beszédhang még nyelvi természetű, de mint hang, önálló 
életet nyer, amely a nyelven kívül már ismét az univerzális felé emel ben
nünket. A hang ugyanis már nem csupán nyelvileg értelmezhető. Összefog-
lalólag tehát azt mondhatnánk, hogy a nyelv mint elvont szemantikai rend
szer vizuális és vokális realizálása során megteremti önnön dimenzionál is 
meghaladásának feltételeit. 

Ha pedig figyelembe vesszük a beszélő ember mimikáját, gesztusait, 
sőt azt a környezetet, azt a teret is, amelyben a beszéd zajlik, a vizualitás és 
a hangzás mellett a mozgás, az akció, a történés terébe is lépünk, s a mű 
teljes kontextusáig juthatunk. A század kultúrtörténete, különösen pedig az 
elmúlt évtizedek technikai, mediális fejleményei, a high-tech beépülése a 
művészetbe, a hangképzés és hangmanipulálás lehetőségeinek rendkívüli ki
terjedése, a vizuális és optikai technikák elképesztő mértékű kifinomodása 
és terjedése a művészetnek egy olyan viszonylag új univerzális dimenzióját 
teremtették meg, amelyet a Fluxus-mozgalom egyik alapítója, Dick Higgins 
óta intermediálisnak nevezünk. Ez a kategória gyakorlatilag azt a felisme
rést kanonizálja, hogy egy műalkotásnak, természetesen nem kötelezően, de 
lehetségesen, a létező, illetve az éppen a felfedezés stádiumában levő mű
nyelvek összessége egyidejűleg rendelkezésére áll. Van, aki — mint Félix 
Guattari — az elmúlt évtizedek alapvető technikai és mediális változásait, 
fejleményeit oly mértékig civilizációs horderejűnek látja, hogy egyenesen 
egy új ontológia kidolgozásának szükségességéről beszél. 

Ebben a kultúrtörténeti összefüggésben beszélvén irodalomról, min
denképpen szükségszerűnek látom, hogy a szakmai közgondolkodásunkban 
túlságosan is evidensen kezelt, az egydimenziós írásbeliséghez kötött iroda
lomfogalomról — legalábbis e század vonatkozásában — mondjunk le, he
lyette térjünk vissza a klasszikus poétikák költészetfogalmához, a poézis-
hez, amely lényegesen tágasabb és rugalmasabb kategóriaként alkalmas 
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arra, hogy a mai műnyelvi valóságnak megfeleljen. Szemben a mi rugalmat
lan irodalomfogalmunkkal, visszaszolgáltatja magát az irodalmat is a művé
szetnek, vagyis az irodalom művészetjellegét, a művészettel való egylénye-
gűségét érzékelteti; másrészt alkalmas arra, hogy az írásbeliségen kívül álló 
irodalmi kultúrát, például az orális költészetet vagy éppen a népköltészetet 
— s így természetesen a mai intermediális költészetet és művészetet is — 
magában foglalja. 

PEREGRINÁCIÓ. A szótárak többsége általában vándorlást, kóborlást 
ért rajta, kivéve a latint, amelyben 'külföldön való tartózkodást' jelent. 
Éppen ez utóbbi, eredeti jelentése, illetve a későbbiek során beszüremkedő 
színező-jelentések alapján alkalmas ez a szó arra, hogy a magyar migráció 
szinte valamennyi vonatkozását kifejezze. Hiszen külföldön tartózkodnak a 
'nyugati magyarok', akik közül ugyanakkor nem kevesen többször is vál
toztatták lakhelyüket, tehát 'vándoroltak', s újabban sokan hosszabb-rövi
debb időre haza is térnek. Nem beszélve arról, hogy aki a befogadó ország 
kultúrájától, nyelvétől eltérő nyelven és attól eltérő kultúra számára alkot, 
az maga peregrinus, idegen ebben az értelemben is, noha természetesen 
ezen idegenség társadalmi következményei és kihatásai a jogrendtől, a szo
kásoktól, a tolerancia fokától és még sok minden mástól függően rendkívül 
különbözőek. De külföldön tartózkodnak a szomszédos országok kisebbségi 
magyarjai is, noha helyileg — a bukovinaiak és mások példáitól eltekintve 
— többnyire ott éltek mindig, ahol ma is élnek. Velük kapcsolatban javas
lom a 'passzív' avagy 'immobil peregrináció' fogalmának bevezetését, hi
szen csak földrajzi értelemben élnek ugyanazon helyen, történelmileg sor
suk ugyancsak hányatott. Szívesen élek azzal a hasonlattal, hogy aki ugyan 
nem költözött, de költöztették abban az értelemben, hogy kicserélték a tel
jes bútorzatát meg a tetőt a feje fölött, továbbá az utcában, ahol lakott, az 
összes üzlet és utcatábla feliratát megváltoztatták stb., tehát környezetén 
döntően módosítottak, az mégsem lakik ugyanabban a lakásban, ahol koráb
ban. 

Emellett különbséget kell tenni a hullámokban lezajló 'történelmi' és 
az individuális peregrináció között. A magyar kivándorlás történelmi hullá
mai viszonylag ismertek, és alapos feldolgozásukat adja Puskás Julianna 
monográfiája is. Közismert az is, hogy az utolsó nagy történelmi hullám, 
vagyis az 56-os emigráció után a hatvanas-hetvenes években történő ván
dorlások már inkább egyéni motivációk alapján és egymástól függetlenül 
zajlanak, ezekben tehát az individuális peregrináció példáit láthatjuk. De az 
individuális peregrináció történeti, illetve kultúrtörténeti példáit szolgáltat
ják a századelő nagy csavargásai is, elsősorban a történeti avantgárd köré
ben (ld. Kassák), hozzátéve, hogy ez a különböző motivációk mellett adek
vát a történeti avantgárdnak egyébként a szimbolizmus érzékenységéből táp
lálkozó kozmopolita szellemiségével is. 
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Fogalomértelmezéseim végére hagytam a legnehezebb kérdést, vagyis 
azt, hogy mi az, hogy magyar. Bízván abban, hogy a válasz ebben a körben 
nem igazán kérdéses, az aktuális politikai bornírtságokat figyelmen kívül 
hagyva a kérdés esetünkben úgy vetődik fel, hogy miben identifikálható egy 
irodalmi műalkotás magyarsága, egyszerűbben szólva, hogy mitől magyar 
egy ilyen alkotás. Evidensnek látszik a válasz, hogy attól a nyelvtől, ame
lyen létrejön. Ez természetesen elegendő, ám nem kizárólagos feltétel. Fel
vetődik ugyanis, hogy akkor viszont miben identifikálható, mondjuk, egy 
zenemű magyarsága, tegyük fel, Bartók Béla Amerikában szerzett zenemű
veié? Itt valószínűleg az alkotó személye, illetve származása az általánosan 
elfogadott identifikáló tényező; akkor viszont miért ne lehetne az az olaszul 
költő Tomaso Kemény vagy az angolul költő George Szirtes vagy Kolum-
bán Miklós esetében is? Természetesen Tomaso Kemény olasz, George 
Szirtes pedig angol költő, de ez nem jelenti azt, hogy költészetükről a ma
gyar irodalomtörténetnek teljesen le kellene mondania. Hiszen például — 
hogy egy szélsőséges példával éljek — az abszolúte nem magyar Berlioz 
Rákóczi-indulója is valamilyen módon belekapcsolódik a magyar művelő
déstörténetbe, ami arra ad példát, hogy a magyar szellem, vagy történelem 
puszta reminiszcenciái is okot adhatnak arra, hogy a magyar kultúrtörténet 
figyelme kiterjedjen bizonyos határesetekre, illetve kapcsolatokra. A kérdés 
tanulmányozása folytatható lenne a képzőművészeti példák elemzésével is; 
sőt, az irodalomból is hozhatnánk fel további eseteket abból az időből, ami
kor nemcsak a vizuális művészeteké és a zenéé, hanem még a literatúra 
nyelve is univerzális volt: mondjuk, említhetnénk Janus Pannoniust. 

A peregrináció irodalmában és az irodalom peregrinációjában éppen 
ezzel az identifikációs bizonytalansággal vagy vitathatósággal ragadhatjuk 
meg a kérdés lényegét, vagyis azt, hogy általában is, de ebben az esetben 
mindenképpen érdemes kiterjeszteni a magyar művelődéstörténet figyelmét 
a magyar irodalom, művészet és műtörténet felől a 'magyar érdekű' iroda
lom, művészet és műtörténet határterületeire is, anélkül természetesen, 
hogy valaha is elvitatnánk egy művet, egy szerzőt annak a nyelvnek, vagy 
annak a területnek a kultúrájától, amelyen az létrejött. (Érdekes kísérlet 
volna például Berliozt elkövetelni a franciáktól.) 

Egy magyar érdekű irodalomtörténetbe így természetesen tartozik bele 
az említett Tomaso Kemény, George Szirtes vagy Kolumbán Miklós mun
kássága, amint nagyobb történelmi visszatekintéssel Kösztler Artúré vagy 
Kerényi Károlyé is. 

A továbbiakban vessünk egy áttekintő pillantást a magyar peregriná
ciónak arra a kultúrájára, amely eleve a nyelvi mezsgyék fölött jön létre. A 
kortárs irodalom és művészet tekintetében a legrégebbre visszanyúló ilyen 
praxis kétségkívül a párizsi Magyar Műhelyé, amely születésétől fogva 
hangsúlyozottan a korszerű, európai szintű magyar irodalom közlését és tá
mogatását tekintette céljának. A lap szerkesztési gyakorlatában is egyre job-
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ban túllépett a nyelvi korlátokon, midőn figyelmét mindinkább a vizuális 
költészetre és irodalomra terjesztette ki, olyannyira, hogy egyre nagyobb 
súlyt fektettek a vizuális irodalom elméletének magyarországi megismerte
tésére is (pl. Derrida munkásságának esetében), s hasonlóképpen irodalom
szervezőkként sokat tettek azért, hogy a magyar experimentális kultúra mi
nél szervesebben kapcsolódhasson az európaihoz. A szerkesztők egyéni al
kotó tevékenységükben is a költészet és a művészet univerzális nyelve felé 
mozdultak: Nagy Pál a vizuális síkköltészet mellett elsősorban a videokölté-
szet felé nyitott, míg Papp Tibor a hangköltészet és a számítógépes iroda
lom felé. A Bécsben élő Bujdosó Alpár nyelvileg szigorúan magyar szöve
geit az utóbbi években egy archaikus vizuális és materiális nyelvbe, az 
ókori agyagtáblák, maszkok és cseréptöredékek anyagára helyezi, azok írás
módját is figyelembe véve. (A high-tech univerzális nyelvét így fordítja 
vissza a kultúra őstörténetébe.) A modern számítógépes nyomdatechnika 
vívmányainak egyfajta kézműves megdolgozására építi munkáit a párizsi 
Molnár Katalin is. 

A nyelv jelentette akadályok ignorálására ad példát a Kanadában nem
rég elhunyt Zend Róbert is, aki teljesen kétnyelvű praxist folytatott, egy
aránt írt és publikált magyarul és angolul, ezen túlmenően pedig finom 
vizuális költészetet mívelt, s egyike volt a kevés magyarnak, akik a hang
költészet területén is aktívak és nemzetközileg számon tartottak tudtak len
ni. Ugyancsak gáttalanul kétnyelvű, mediálisan pedig soknyelvű Zend fiata
labb peregrinus-földije, a szintén Kanadában dolgozó Monty Cantsin (Kán
tor István). Legutóbbi magyar publikációja éppen az Új Hölgyfutár elhíre
sült számában olvasható, munkái azonban szerepelnek kanadai és amerikai 
audio-kazettákon vagy nyomtatott kiadványokban is, video-munkái világ
szerte láthatóak voltak. Számos nemzetközi művészeti fellépése közül egyik 
legismertebb New York-i botrányművészeti akciója, amikor is a Modern 
Művészetek Múzeumának Rockefeller-termében saját vérével festett a falra 
(az akcióról, melynek során erőszakkal eltávolították, majd perbe fogták és 
ezer dollár pénzbírságra ítélték, dokumentumfelvételek készültek). A 
'neoizmus' megalapításával, propagálásával és gyakorlatával pedig a ten
denciatörténetbe is beírta magát. 

A több-nyelvűségnek, vagy pedig az angolnak mint egy nemzethez im
már nem kötődő, szupranacionális művésznyelvnek a tudatos használata az 
újabb művészi praxisban igen gyakran ötvöződik az intermedialitás gyakor
latával, kitüntetetten a vizuális költészetben és a vizuális költészeti akciók
ban, performance-okban. A Németországban élő Tót Endre ilyen akciói, 
Perneczky Géza vizuális munkái éppúgy erre vallanak, mint a torontói Ma
rosán Gyula vizuális versei, amelyek a képzőművészet univerzális nyelve 
mellett az észak-amerikai valóság angol nyelvű reáliáit éppúgy tartalmaz
zák, mint a magyar kultúra emlékképeit, s e munkák szövegei gyakran tisz
tán magyarok. Érre ad példát a duplán peregrinus Kerekes László is, aki 
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Újvidéken dolgozott, majd mintegy két éve Berlinbe költözött. Vizuális 
költészeti munkáin a magyar nyelvi elemeket más nyelvekéivel (elsősorban 
természetesen az angoléival) keveri. 

Az előbb említett néhány példa után szívesen bevezetném a 'műnyelvi 
peregrináció' kategóriáját is, amennyiben a különböző nyelvek, vagy pedig 
— az esetek többségében — a szupranacionális angol használatával az inter-
mediális költészetet gyakorló alkotók a szűkebb nyelvi környezetükből va
ló, esetenkénti és időleges, ám többnyire rendszeres kiválással egy nemzet
közi irodalmi-művészeti közegben 'kóborolnak', illetve 'tartózkodnak'. 
Megfigyelhető ez a vizuális költészet egyik legmódszeresebb képviselőjé
nél, a vizuális és intermediális költészet egyik teoretikusánál, Szombathy 
Bálintnál éppúgy, mint a Pozsonyban dolgozó, a magyar, angol, orosz vagy 
éppen szlovák nyelvet vígan felhasználó képzőművésznél, Rónai Péternél, 
vagy az érsekújvári Juhász R. Józsefnél és Mészáros Ottónál is. 

A kisebbségi magyarság körében egyébként a jugoszláviai magyar köl
tészet volt mindig is a legérzékenyebb a mediális kérdésekre. Már Domon
kos István is tett kísérleteket a vizuális költészet felé 'áthúzott versei'-ben, s 
a hangköltészet irányába is tapogatózott megzenésített verseivel, amelyek az 
Új Symposion mellékleteként jelentek meg (Kupié). A magyar hangkölté
szet világszerte legismertebb képviselője azonban, aki számos lemez-, illet
ve kazetta-publikációval is rendelkezik, kétségkívül Ladik Katalin. Az ő 
példája azért is érdekes, mert ún. lineáris költészetében, amit talán célszerű 
szövegköltészetként magyarítani, egyértelműen magyarul szólal meg, míg 
fónikus költészete a hang nemzetközi 'nyelvén' érvényesül. Az intermediá
lis kultúrának a Magyarországon egyébként igen kiterjedt, szubkulturális 
alapzatú radikális változatára a legújabb újvidéki művészgenerációból Bada 
Dada ad példát, aki verseivel, képzőművészeti munkáival, akcióival és kon
certjeivel (a Jugó Tudósok nevű, rendkívül eredeti művészi erőt képviselő 
zenekarral) egyaránt ugyanannak az érzékenységnek és látásmódnak ad han
got. Az ő elmélyültségre valló munkái is láthatóak az Új Hölgyfutár emlí
tett számában, s nemrég volt kiállítása a szentendrei Vajda Lajos Stúdióban 
(Szentendrén egyébként többször koncerteztek is már). 

Az intermediális költészet technikailag anyagigényesebb ágaiban ter
mészetesen a közép-európai régió, jól felfogható társadalmi okokból, hát
rányban van. Nem véletlen, hogy rendszeres video-költészeti munkát csak a 
már említett Nagy Pál és Monty Cantsin folytat, a számítógépes költészet 
terén pedig tudomásom szerint egyedül Papp Tibor dolgozik kitartóan. 

Az előbbiekben a peregrináció irodalmának és az irodalom peregriná
ciójának kérdéskörében azt igyekeztem bizonyítani, hogy a magyar művelő
déstörténetnek, de ki merem mondani, a magyar irodalomtörténetnek is 
szükséges figyelmét kiterjesztenie a magyar érdekű, más nyelven és/vagy 
más műnyelven létrejövő költői műalkotásokra. Annál is inkább, mert eb
ben a költői-művészi gyakorlatban éppen a magyar irodalom sokat felpana-
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szolt nyelvi bezártságának, a világ figyelmétől való elzártságának feloldása 
és meghaladása történik. így a magyar irodalom egyidejű kiterjesztése is fo
lyik, a nyelv fölé, a nyelven túlra, szupranacionális és minden bizonnyal 
univerzális irányban. 

Ez a folyamat persze nemcsak a peregrináció irodalmát jellemzi, hi
szen hazai forrásokból legalább úgy (illetve a helyzet természtéből adódóan 
még organikusabban) táplálkozik. A magyarországi költők, művészek sok
szor peregrinus-társaikkal együtt dolgoznak külföldön, vesznek részt feszti
válokon, nemzetközi kiállításokon vagy egyéni programokon, együtt szere
pelnek e nemzetközi művészeti mozgások kiadványaiban. Az újabb veszély 
ezen a téren éppen az, hogy pontosan e kulturális produktivitás hazai terei 
zárulnak be (általában a szó szoros értelmében záratnak be, és nem finan
ciális okokból — hiszen ez a kultúra mindig is az önfenntartásra kellett, 
hogy hagyatkozzon —, hanem ideológiai vagy műokokból). A terek bezáru-
lása pedig előbb-utóbb a folyamatok visszametszésével jár együtt — az al
ternatív kultúra előbb-utóbb ismét 'under ground' szorul —, nyilvánvalóan 
ez is az intézkedők egyik ki nem mondott célja. 

Ha sikerül ezt elérni, akkor ez a magyar kultúra ismét külföldre, az or
szágon kívülre — illetve, mint említettem, a föld alá — szorul, mint Kassá
kék idejében, vagy mint a hetvenes évek elején, amikor az első nagy ma
gyar avantgárd újhullám — akkor még pőre rendőri eszközökkel kivitelezett 
— felszámolása nyomán számos művész kényszerűen az emigrációt, a pe
regrinációt választotta, az ismertebbek közül hadd említsem Halász Péter, 
Bálint István, Szentjóby Tamás, Molnár Gergely, Hegedűs Péter, a költők
írók közül Ajtony Árpád vagy Lajtai Péter nevét. Ha pedig ez a mestersé
ges megosztás és elkülönítés, erőszakos szeparálás és marginalizálás ismét 
sikerült, az az elmúlt évtizedben lezajlott rohamos megújulás után megint 
évtizedekkel vetheti vissza a magyar irodalom, költészet és művészet fejlő
dését. Elsősorban annak révén, hogy a magyar művelődés történetéből is
mét kiiktatja a radikális és interdiszciplináris alternatíva jelenvalóságát — a 
nemzet létezésén és nyelvén kívüli, idegen, nem magyar, legjobb esetben is 
marginális jelenségként írva azt le. S ha a hazai csatornák eltömésével ez a 
költészet és művészet ismét és szinte kizárólagosan a külföld szellemi piacá
ra kényszerül, a meglehetősen tájékozatlan hazai közvélemény előtt (amely 
a terek bezárását, a csatornák eltömését nem érzékeli, arról nem tud) ez 
meg fogja erősíteni azt a — mondjuk ki, egzisztenciális érdekeket is szol
gáló — konzervativista-konvencionalista manipulációt, amely a magyar 
szellem és művelődés figyelméből a radikális alternatívát mindig is ki akar
ta rekeszteni. Úgy vélem, a teljes magyar kultúra érdekében ezt megakadá
lyozni jelenlevő mindnyájunk dolga is. 
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TAKÁCS JÓZSEF (Budapest) 

Fülep Lajos itáliai útjai 

„Hogy vagy, hol élsz, mit csinálsz, meddig maradsz?" kérdi levelében 
egy kortárs költő az akkor 22 éves Fülep Lajostól, aki ekkor jár először 
Olaszországban; Firenzében száll meg azzal a szándékkal, hogy rövidesen 
visszatér Párizsba, ahol az előző őszi Szalon kiállításán felfedezte magának 
Cézanne zseniális művészetét. A rövidre tervezett itáliai út hat éves ott-tar
tózkodássá alakult át, és bátran állíthatjuk, hogy a magyar szellemi életben 
üstökösként feltűnő militáns kritikus egész pályafutására döntő hatással vol
tak az itt szerzett tapasztalatok. Hála az utóbbi évek szisztematikus kutatá
sainak, gondos szövegkiadásainak (csak néhány nevet említenék: Timár Ár
pád, Németh Lajos, F. Csanak Dóra, Vekerdi László, Fülep Katalin mun
káit), kezd kibontakozni az a szellemi életrajz, amely egy majdani Fülep-
monográfia megírását teszi lehetővé: a jelen sorok szolgáljanak szerény 
adalékul az összképhez. 

Amikor Fülep Lajos Firenzébe érkezik, a legpezsgőbb szellemi köz
pontot ismeri meg (nem számítva B. Croce „egyszemélyes" nápolyi vállal
kozását: a La eritica című folyóirat és az ahhoz csatlakozó gyér értelmiségi 
kör munkásságát). Firenzében G. Papini és G. Prezzolini megszállott kultú
raszervező tevékenysége egyre-másra hozza létre azokat a folyóiratokat, 
amelyekben a provincializmusba süllyedt olasz kultúrát részben saját írá
saikkal, részben az európai és az amerikai filozófiai áramlatok közvetítésé
vel egyetemes érvényűvé kívánták fejleszteni. Azt találta meg Firenzében 
Fülep, aminek a hiánya miatt menekült Kákániából, ráadásul a tradíciókkal 
együtt: „Firenze az új kultúra bölcsője, jó néhány évtizeden át a világ köze
pe, az új Athén" — írja. 

Nem sokkal megérkezése után megismerkedik G. Papinivei, és szor
galmas látogatója lesz a fiatal tudósok műhelyének, az akkor nemrég alapí
tott Biblioteca Filosoficának, amelyről később így emlékezik: „Az elavult, 
elvénhedt intézmények között s velük szemben új, életrevaló intézmény, a 
forrongó gondolatok műhelye, egymással mérkőző eszmék laboratóriuma, a 
tanulás, a munka, a kölcsönös nevelés baráti fészke a szellemi munkások 
számára, szabad iskola a körülötte megmozduló és odavonzódó szélesebb 
rétegek számára". Ebben a körben igazán otthon érzi magát, 1910-ben 
Nietzschéről tart előadást, majd 1911. január 29-én La memoria nella 
creazione artistica (Az emlékezés a művészi alkotásban) címmel tartja meg 
egész élete legszisztematikusabb művészetelméleti értekező előadását, 
amelyben az akkor már egyeduralkodó crocei esztétika alapvető bírálatát kí
sérli meg. Mivel a részletes elemzést már módom volt másutt elvégezni, 
most csak néhány mozzanatra figyelmeztetnék: 1. Fülep kritikája prekon-
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cepciózus, az impresszionizmus iránti ellenszenve motiválja Croce szelle
mének bírálatában; 2. ezzel együtt „elevenébe vágott", amikor a crocei 
intuíció-fogalom steril jellegét kritizálta, hiszen az esztétikum „megtisztítá
sa" minden kísérő jelenségtől (hedonisztikus, utilitárius, cognitív stb.), ele
mektől valóban azzal a veszéllyel járt, hogy maga az intuíció is üres foga
lommá válhat. Croce későbbi munkásságában újra és újra előkerül ez a 
problematika (az alapelv megtagadása nélkül), ennek a kérdésnek a felveté
se Fülep kétségtelen érdeme; 3. amennyire a fülepi szövegből kiolvasható, 
filozófusunk a crocei Esztétika első két fejezetével foglalkozott csak be
hatóan. 

A. firenzei Biblioteca Filosoficában tartott előadást figyelemreméltó 
vita követi, amelyben a legjelentősebb kortárs firenzei filozófusok nyilat
koznak meg. A vita két tanulsággal is szolgálhat számunkra: az egyik az, 
hogy a résztvevők közül senki nem vonta kétségbe a fiilepi kritika autenti
kusságát, a másik az, hogy a vitapartnerek két táborhoz tartoznak. Az egyik 
tábor képviselője, a nyilvánvalóan croceánus G. Fano jó érzékkel ismeri el 
a forma-kérdések jelentőségét, a továbbiakban azonban a crocei elmélet 
meg nem értéséről beszél. A másik tábor képviselői: G. Amendola, M. Cal-
deroni, G. Papini ekkor már nyílt polémiát folytatnak a nápolyi mesterrel, 
érthető lelkesedéssel fogadták tehát Fülep kíméletlen kritikáját. Erre az ese
ményre, minden álszerénységet félretéve, Fülep így emlékezik: „. . . ebben 
az időben az ifjak rendszeresen ostromolták Croce filozófiáját s mindenre 
volt emberük, csak esztétikusuk nem volt; az előadásnak nagy közönségsi
kere volt." 

A Fülep-centenárium előadásaiig, majd F. Csanak Dóra 1990-ben 
megjelent Fülep Lajos levelezése 1. kötetéig nem volt közismert, hogy 
Croce azonnal reagált a firenzei vitára. A La Critica később kötetben is 
megjelentetett cikkei között találtam rá a La memoria e Parte című rövid 
írására, amelyben tanítómesterként utasítja vissza (a csak lábjegyzetben em
lített) Fülep gondolatmenetét. Azzal kezdi cikkét, hogy időről időre néhány 
filozófus megfeledkezni látszik arról, hogy az emlékezés a múzsák anyja, és 
Riegl egy 1897-es tanulmányára utal, amelyben ugyanez a kérdés felmerült. 
A reflexió arra enged következtetni, hogy Croce az egész anyagot ismerte, 
mert idézi, hogy az ott kifejtett gondolatokat tovább kellene fejleszteni (a 
szóhasználat Fülepé, aki több ízben is utal tézisei vázlatos jellegére), és 
csak akkor lehetne eldönteni, hogy ezeket a nézeteket egészében el kell-e 
utasítani, vagy éppen ellenkezőleg, részben, vagy egészben elfogadni. 
Croce pszichologizmust vél felfedezni a kifejtett nézetekben (hozzá kell ten
nünk, hogy Fülep néhány utalása valóban félrevezethette), végezetül ironi
kus megjegyzést tesz a költészet lényegét az emlékezetből, illetőleg a fantá
ziából eredeztető elméletekről. 

A hosszabb-rövidebb távolléteket is számítva Fülep több mint egy fél 
évtizedet töltött Firenzében. Itt készíti Nietzsche-fordítását, és itt köt életre 
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szóló ismeretséget Papinivei, folyóiratok alapításában vesz részt. 
„. . .Olaszországban megtaláltam a magam igazi föladatát" — írja Fülep 
Koronghi Lippich Eleknek, a megfogalmazásban bizonyára fölfedezhető az 
államsegélyért kuncsorgó kiszolgáltatott értelmiségi captatiója — de vallo
más ez a javából. 

Az első világháború éveit itthon tölti Fülep, 1918 végén külügyi szol
gálatba áll, december 20-án kormánybiztosi kinevezést kap a fiumei tisztvi
selők fizetésének rendezésére. Fiumét ekkor olasz csapatok tartják megszál
lás alatt, Fülep valódi megbízatása az olasz—magyar kapcsolatok helyreállí
tására szól. Fülep valószínűleg a Károlyihoz közel álló Jászi Oszkár révén 
kapott szóbeli megbízatást arra is, hogy tárgyaljon Rómában egy lehetséges 
olasz—magyar konföderáció létrehozásáról. Leo Valiani kutatásaiból is tud
hatjuk, hogy ez — az első látásra délibábos — terv nem volt megalapozat
lan. A háború végén mindkét országot, egyebek között, területi veszteségek 
érték, a győztes országok mélységes ellenszenvvel kezelték ezt a két népet. 
Már csak elszigeteltségükből fakadóan is „természetes" szövetség alakulha
tott ki, nem is beszélve a háborús élmények sajátos ambivalenciájáról: a ke
gyetlen öldöklésekkel párhuzamosan futó tradicionális fraternizálásról. 
Olaszország és Magyarország között ebben az időszakban nem volt közvet
len diplomáciai kapcsolat, a magyar érdekeket Charmant bécsi nagykövet 
képviselte. 

1918. december 30-án érkezik Fülep Fiumébe, és a két nappal későbbi 
keltezésű, Károlyihoz intézett jelentéséből tudjuk, hogy azonnal felkeresi 
Grazioli hadtestparancsnokot, aki örömmel fogadja a diplomáciai puhatoló
zást, de nem sokat ígér hivatalos megbízólevél nélkül tárgyaló partnerének. 
Fülep elősorolja, hogy a hivatali adminisztráció útvesztőiben miért késett a 
kinevezése, és miért nem tudja ezért átadni a békeszerződés előtt Wilsonnak 
(aki nem sokkal korábban járt Rómában) a magyar kormány memorandu
mát. „Mivel úgy vélem — írja Fülep —, hogy ilyen lehetőséget többé elmu
lasztanunk nem szabad, ismételten kérem Miniszterelnök Urat, méltóztassék 
akár az én, akár más megbízott olaszországi akciójának jellege felől sürgő
sen határozni s ha helyénvalónak találná az entente államok képviselőivel 
való beszélgetésre feljogosító meghatalmazó levél kiadását számomra, azt 
úgy méltóztassék kiállíttatni, hogy Budapestre küldött és két nap múlva 
visszatérő futárom magával is hozhassa. 

Grazioli az olasz—magyar közeledés előkészítésére alkalmas módnak 
találja, ha olasz csapatok mennének Budapestre. Méltóztassék erről is hatá
rozni és ugyancsak futárom útján értesíteni, vajon kifejezhetem-e előtte a 
magyar kormánynak azon óhaját, hogy olasz csapatok menjenek Budapest
re. E lépést igen fontosnak tartom az Itáliával való közvetlen kapcsolat léte
sítése céljából". A nagyszabású terv nem valósulhatott meg, a legfelsőbb 
vezetés bizonytalankodott (és húzta, húzta az időt), nem tudta eldönteni, 
hogy a jugoszláviai esetleges támogatás reményében az olasz kapcsolatot 
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szüntesse-e meg, abban a reményben, hogy Erdély magyar terület marad
hat, vagy Fiume városáért és a tengerért küzdjön Itália támogatásával, eb
ben az esetben szembefordulva Jugoszláviával. A halogatás eredménye is
meretes: se Erdély, se tenger, s miközben Fülep személyes kapcsolatai ré
vén is igyekszik az olasz sajtóban a magyarokról formált negatív képet 
megváltoztatni (az egyik legjelentősebb napilapnak adott interjúsorozatában, 
az addig magyarellenes Corriere della Sera 1919. január 25., 27. és 29-i 
számában Le tenderize politiche in Ungheria címmel), győzedelmeskedik a 
hivatalos diplomácia. Charmant követ úr Csáky külügyminisztertől azt a 
megnyugtató választ kapja, hogy Fülöp (sic!) fiumei ágens hazatérte után el 
fog bocsáttatni. Fülep már csak azért sem kaphatta meg a kért írásbeli fel
hatalmazásokat az olaszokkal folytatandó tárgyalásokra, mert római látoga
tása idején Charmant adott át Sonnino külügyminiszternek ajánlólevelet Ká
rolyi gróftól. Visszahívását tudomásul véve minden rezignáció nélkül írja 
meg Károlyinak 1919. márciusában: „Mi velünk magyarokkal az olaszok 
egyrészt fiumei érdekeik kielégítése érdekében, másrészt a fiumei kikötő jö
vőjének biztosítása érdekében keresik a közeledést. A Fiumére vonatkozó 
megegyezés fejében, amely Magyarországnak legmesszemenőbb jogokat 
biztosítaná a kikötőben, az olaszok hajlandók volnának a magyar érdekeket 
támogatni a békekonferencián." 

Fülep Lajos, aki aligha vádolható azzal, hogy érzéketlen lett volna az 
erdélyi kérdés iránt, úgy látszik, távlatosabb koncepciót rajzolt föl, mint a 
hivatalos külügyi politika. Szerencsére a történettudomány szakítani látszik 
a „mi lett volna, ha. . ." kezdetű mondatok tabujával: elhihetjük, hogy a 
második magyar köztársaság számára 1919 elején még reális alternatíva 
volt az olasz csapatok behívása, s ezzel mind a vörös, mind a fehér 
diktatúra esélyeinek csökkentése. 

1919 decemberében Fülep ismét Rómába utazik, ismét a Külügy kül
döttjeként, azzal a megbízatással, hogy tényekkel, dokumentumokkal bizo
nyítsa az olasz közvélemény előtt — ellensúlyozva az ellenséges propagan
dát —, hogy Magyarország él és virul, s hogy igazságos békére van szüksé
ge. Ungheria címmel lapot ad ki Rómában, közgazdasági és politikai íráso
kat jelentet meg. Árulkodó az a hangnem, amelyben tevékenységéről szá
mol be (Elek Artúrnak): „. . .gondolhatja, ilyen lap csinálása mennyi mun
kával jár, mikor csaknem mindent magamnak kell csinálni. Ha gondolja, 
Az Újságban fel lehetne használni belőle egyetmást (pl. az Apponyiról szó
ló cikket a 4-ik számból, amelyet tényleg egy neves journalista írt, de a ne
vét nem szabad közölnöm!) s akár ismertetni is lehetne a lapot,̂  de nem sza
bad megírni, ki csinálja és hogyan, milyen céllal stb. készül. Ámbár azt is, 
hogy szabad-e ismertetni, meg kellene kérdezni a külügyi sajtófőnöktől 
. . ., mert nem tudom, mi az ő intenciója etekintetben." Egy 1920. június 
10-én keltezett orvosi vélemény szerint súlyos idegállapotban van, sok pihe
nésre van szüksége . . . valóban: ez már nem a művészetfilozófus világa. 
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Hamarosan hazatér, és 27 éven át „mellőzi" Itáliát, már ami a személyes 
jelenlétet illeti; éppen az Elekhez írt levelek olaszos megszólításai, 
fordulatai bizonyítják, hogy továbbra is mennyire intim területet jelent 
számára ez a kultúrkör. 

1947/48 telén Fülep ismét Rómában jár, a római Magyar Akadémia la
kója „az utolsó pillanatban", a nagy fordulat előtt. Jeles társaság van 
együtt, kortársak, fiatalok, dunántúli költők stb. (Lukács György, Kla-
niczay Tibor, Tüskés Tibor, Weöres Sándor etc.) Azok a fiatalok, akik Lu
kácsban vélték fölfedezni az igazi filozofikus gondolkodást, érthető módon 
távol tartották magukat az Öregtől, ő pedig mintha szintetizálni akarná az 
Itália élményt, boldogan merül el az élet teljességében. Tüskés Tibor írja 
róla: „Mediterrán emberré változott. . . Ezért volt az is, hogy sétáin a leg
hétköznapibb valóságokra is föhívta a figyelmet, amelyeket az élet teremtett 
körülöttünk. Színes pelenkákra, kocsmajelenetekre vagy a Via Sacra kövei
re egyaránt." Az Örök Városba beleolvadni, hallgatni a valódi népzenét ját
szó dudásokat, közben tiszta és könnyű frascati bort inni — lehetett-e na
gyobb boldogság annak, aki — ismeretlenül is — a legnagyobb művészetfi-
lozófusok társaságában van, aki majdnem megmentette Magyarországot két 
katasztrófától? 



TVERDOTA GYÖRGY (Budapest) 

Amikor a vonatok elakadtak. . . 

A legújabb kori magyar peregrináció területén vizsgálódva érdemes 
megállnunk Németh Andornak, századunk egyik legszínesebb és legtanulsá
gosabb sorsú vándorlegényének alakjánál. Utolsó, éppen hogy csak befeje
zett munkája, A betű mestere a régi peregrináció emlékműve volt. Sőt 
(hogy visszavonatkoztassuk rá, amit ő Kuncz Aladárról mondott a Fekete 
kolostor kapcsán), ez a Tótfalusi Kis Miklós életét feldolgozó könyv több, 
mint a magyar nyomdász biográfiája. A szerző művével önnön alakja fölé 
állított mauzóleumot. Hiszen nyilvánvaló, hogy a betű mesterségét a fejlett 
Hollandiában kitanult, majd a lehanyatlott, ínséges Erdélybe hazatért mes
ter alakjában Németh Andor a bécsi, párizsi letelepedés helyett a budapesti 
életet választó önmagát mintázta meg, kosztümös önarcképet alkotott. Most 
mégsem erről szeretnék beszélni, hanem a valóságos élettörténet egy döntő 
szakaszáról, amelyet a mű áttételesen, historizálva ábrázol. A szerző pereg-
rinációs ősélményének néhány fontos tanulságát emelem ki tehát. Dolgoza
tomban arról a fél évtizedről lesz szó, amelyet ő 1914 és 1919 nyara között 
Franciaországban töltött. 

Az előre megadott témát némileg tágítanom kell. A háborús évek Né
meth Andora ugyanis — ahogy ő ezt sorstársairól, a francia internáló tábo
rok Pesten bankettező rescapéiról, túlélőiről megállapította — csak „egy le
zárt műalkotás epizódalakja" volt. E mű pedig, amely Németh nyilatkoza
tain túl legfőbb forrása lehet róla szerzett információinknak, az előbb emlí
tett Fekete kolostor. Rá vonatkozó megállapításaink pontossága csak nyer
het, ha sorsát peregrinus sorsosai: Kuncz, Révész Andor, Bárczi Géza, La
katos Imre, Zádory Oszkár, Orbók Lóránt társaságában, azaz Kuncz emlék
iratának keretében szemléltetjük. 

A peregrináció szónak van egy sajátos konnotációja, amely minden 
magyarnak azonnal eszébe ötlik vagy szívébe szúr: reménytelen lemaradott-
ságunk a Nyugathoz képest. Ha Európához akarunk tartozni, nem elegendő 
itthon szorgoskodnunk, nem várhatjuk, hogy az élen járók majd idejönnek 
és kihúznak bennünket a mindenkori, török, német, orosz csávából. Útra 
kell kelnünk, el kell zarándokolnunk a kultúra szentélyeibe, magunkba szív
nunk a tudást, amelyet az adott hely kínál. Majd feltöltekezve haza kell tér
nünk, hogy másokat is részeltessünk abból, amit magunk tapasztaltunk. 
Nemcsak Tótfalusi cselekedett így a 17. század végén, hanem a 20. század 
elején is ez a szándék mozgatta a betű mestereit: Ady Endrét, majd nyomá
ban Kuncz Aladárt, Németh Andort, sőt, a fiatal Kassákot is. 

Az igazi különbség az előbbi és az utóbbi európai utasok között nem 
földrajzi: nem Rotterdam és Párizs különbsége. Az évszázadok során, ame-
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lyek a modern peregrinációt Szepsi Csombor Mártonétól és társaiétól elvá
lasztották, lerövidültek az országok közötti távolságok. A Duna völgye és a 
Nyugat közötti érintkezés mind sűrűbbé vált. Mi több: a kulturális zarán
doklatok célpontjai helybe jöttek, legalább is fiókintézményeket, lerakato-
kat, mintagyűjteményeket honosítottak meg. 

Akinek anyagi viszonyai nem engedték meg, hogy útra keljen, vagy 
más okból nem volt benne vállalkozó kedv, az a 20. század elején az el
mondottaknak köszönhetően már itthon ülve is lehetett kultúrák vándora, 
mint Juhász Gyula. S ami még fontosabb: a századelő peregrinusai előre 
felszerelhették magukat a szükséges kulturális poggyásszal, mielőtt — Ady 
szavával élve — „szobás vonatok" röpítették őket vágyott célállomásuk 
felé. A — sokszor több éves — előkészület kereteket teremtett, sőt, ezeket 
már jóelőre telítette azokkal a lelki minőségekkel, szellemi tartalmakkal, 
amelyek megszerzése a peregrináció célja volt. A megvalósult kulturális za
rándoklat már „csak" az üresen maradt helyeket volt hivatva betölteni. 

A peregrinációs beállítottságot és hangoltságot a századforduló Ma
gyarországán „nyugatosság"-nak nevezték. Madártávlatból nézve ez a jel
szó a kulturálisan kifinomult, a modern, a differenciált, a városi iránti 
nosztalgiát jelentette egy durvának, provinciálisnak, falusinak, elmaradott
nak érzett közegben. Németh Andor — mint önironikus visszatekintése 
ékesszólóan tanúsítja — iskolapéldáját adta ennek, a századelő annyi intel-
lektuelének lelkében eluralkodó, magatartásukat orientáló érzésnek: „Abban 
az időben az egész modern irodalomnak ez volt a jelszava: különbözni, más 
lenni, mint a többiek. A mások a rendes, normális emberek voltak, akikre 
körülbelül úgy tekintettünk, mint a marhákra. Megvetettük őket, 
foglalkozásukra és társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül, mert 
konvencionálisan, azaz praktikusan fogták fel az életet. Azt hiányoltuk 
bennük, hogy nincs külön és sajátlagos lelki életük, nem értik a 
nüanszokat, gorombán fogják fel a dolgokat, globálisan, nincsenek finom 
megsejtéseik, ahogyan akkoriban mondtuk, nem értik meg a célzásokat, az 
elharapott mondatok mögött feszülő izgalmakat, egyszóval nem emberek. 
Ezekkel szemben tehát nem lehet egyéb álláspontja a magamfajta finomabb 
embernek, mint az elkülönböződés." 

Ugyanez a „nyugatos", szenzibilis, passzív, de tanulékony magatartás 
jellemezte, mint annyi más nemzedéktársának, Kuncz Aladárnak, a „fáradt 
gróf'-nak lankatag alakját, hanyagul úri taglejtését, ábrándos lényét is, 
mint ez Kosztolányi emlékezetes jellemrajzából kitűnik. Milyen élettények 
produkálták ezt a finom, talán túlságosan is feminin lelki esszenciát? Ezt 
keresve, Némethnél is, Kuncznál is hamar rábukkanunk Ady verseinek, 
cikkeinek és életpéldájának hatására. Közös háttérként utalhatunk a Nyugat 
folyóiratra és mozgalomra, a polgári radikalizmus, a Huszadik Század fo
lyóirat szellemi befolyására. Közös elem sorsukban a francia tanárjelöltség, 
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majd tanári gyakorlat is. E közös háttéren egyéníthető életük alakulása a 
végzetesnek bizonyult párizsi nyár előtt. 

Az életrajz véletlene folytán mindketten Erdélyből, Kolozsvárról ke
rültek a pesti egyetemre és az irodalmi élet forgatagába. Kuncz néhány 
évvel idősebb volt, s neki, Kuncz Elek tankerületi főigazgató fiának 
társadalmi háttere is biztonságosabb. Kritikusként szerepet kapott a 
Nyugatban, míg Németh hiába küldözgette verseit Osvátnak. Kuncz lakója 
lehetett az École Normale Supérieure magyar másának, az Eötvös 
Kollégiumnak, míg Németh még tanárjelöltként vidékre került, Szolnokon 
tanított. Első irodalmi sikerei a színpadon voltak, egy claudeli ihletésű 
darabbal, a Veronika tükrével, s társadalmi szerephez a Galilei Kör 
fiataljainak egyik vezetőjeként jutott. 

Mindketten fölényes német nyelvtudással bírtak. A filológiában Kuncz, 
az egykorú osztrák—német kritikában (lásd Kerr-rajongását), és bizonyos 
fokig a jelenkori német filozófiában (lásd heidelbergi kalandját) Németh 
mozgott otthonosabban. Szellemi tájékozódásuk sarkpontja mégis a Baude-
laire-rel kezdődő modern francia irodalom volt. A nyugatosság számukra 
elsősorban francia orientációt jelentett. E Németh Andort is jellemző fran-
kofiliának a jellege Kuncz Aladár esetében tanulmányozható szemléleteseb
ben. 

Laczkó Géza ennek a kulturális irányvételnek polemikus, osztrák—né
met ellenes motivációját emelte ki, amikor közös dilemmáik sorozatára 
adott válaszként jelenítette meg választásukat: „S ha magyarok vagyunk, kit 
kövessünk, Koppányt vagy Szent Istvánt? Kurucok legyünk-e vagy laban
cok? A labancság bizonyos értelemben európaiság is, de Európához csak 
Ausztrián keresztül lehet csatlakozni? Mi lenne, ha kurucok maradnánk s a 
német kultúra fölött átnyúlnánk a franciához, mint Vörösmarty és Pető
fi. . .? Magyar voltunkat úgy értelmeztük, hogy összeolvasztottuk magunk
ban Koppányt és Szent Istvánt, Dózsát és Verbőczit, kurucot és laban
cot. . ." 

A lényeget illetően nagyon egybevágó Párizs-élményüket is Kuncz pél
dáján szemléltetem: „Mikor először megtöltött a párizsi levegő, iszonyato
san kezdtem undorodni a hazaitól. Előre féltem attól a pillanattól, mikor le 
kell válnom erről a remek kultúrtestről, de most olyan általános, derűs élet
béke szállt belém, mely szelíd fénnyel világít be mindent, s előre megvilá
gítja utamat, melyen haladni fogok: a nagy semmittevés, a mindentervezés, 
a folytonos appercipiálás és tökéletes improduktívság útját. . . Tehát tuda
tom veled, hogy megszülettem — 1909. jún. 30-án. . . Eddig. . . nem él
tem, most kezdem a boldog csecsemőéveket és szívom Párizs anyám isteni 
keblét." - írja 1909-ben Laczkó Gézának. 

A levélrészlet jól érzékelteti azt az eufóriát, amely elfogta a századelő 
magyar művészleikeit, amikor álmuk megvalósult és találkoztak a Várossal: 
azt a passzív, receptív, mohón, sietősen életélvező magatartást, amelyet Pá-
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rizs kiváltott vagy felerősített bennük; azt az illúziókkal, a vendéglátó kul
túra és társadalom iránti gyanútlan odaadással áthatott gondolkodást, amely 
jellemezte Noirmoutier későbbi lakóit; s a hazai viszonyoktól való, adysan 
lenéző elhatárolódást. 

Amikor ugyanezt az élményt Németh Andor először élte át, Kuncz már 
rutinos Párizs-járó volt, s épp legényéletét búcsúztatni jött francia földre. 
Ami az érzületi szinten túl viszonyukat illeti a francia kultúrához, ebben is 
sok párhuzamos elemet találunk. Közös volt ízlésüknek a francia szimbolis
ták, dekadensek művein nevelt nyugatos színezete. Ezen a ponton azonban 
inkább az elmozdulásokra érdemes figyelnünk. Míg a Nyugatban jobban 
otthonra talált Kunczot erősebben vonzotta a szimbolizmus, annak mallar-
méi változata, legföljebb Jean Royére és a Phalange köre, addig a fiatal Né
meth már azokra a tendenciákra figyelt érzékenyen, amelyek a szimboliz
muson a modernség irányában akartak túllépni. 

Németh barátjával, Révész Andorral kelt útra. „Révész gazdag prog
rammal érkezett — írja útitársáról. — Elhatározta, hogy meglátogatja az 
összes új költőket és referál róluk a Nyugat-ban." 

Révész (és vele együtt Németh) tájékozódásának irányáról sokat elárul
nak azok a cikkek, amelyeket Révész e tárgyban már korábban is közzétett 
a Nyugatban. A mai francia irodalom című írásában például 1913-ban ala
pos tájékoztatást nyújtott a Mallarmé-követőkön túllépő modern iskolákról, 
köztük a Nouvelle Revue Francaise köréről és főleg az unanimistákról. 

Révész és Németh említett programjukkal sajátos helyet töltenek be a 
magyar irodalom szemlélettörténetében. A Kassák-féle fordulat előtti sza
kasz képviselői, akik számára még a Nyugat jelenti a modernség netovább
ját, de a lapot már az induló francia avantgárd felé szándékoznak orientálni. 
„Akkoriban nagy divatban voltak az újabb meg újabb irodalmi alakulatok, 
ezeket úgy nevezték Franciaországban: cénacle-ok. Ezek az alakulatok 
nagyhangú nyilatkozatokkal kezdték pályájukat: hogy velük és körülöttük 
valami egészen új kezdődik, olyan, ami még nem volt soha. Mi pedig, sze
gény balkániak, tüstént elkezdtük a látogatásokat. El kellett mennünk a kö
vetkező urakhoz: Canudóhoz, Barsunhöz, Sébastien Voirolhoz, Jean Roye-
re-hez és Guillaume Apollinaire-hez. Valamennyien készségesen fogadtak 
bennünket." — írja Németh Andor emlékirataiban, majd részletesen beszá
mol e látogatásokról, egyebek között arról, hogy Apollinaire megismertette 
őket A kubista festészet elméletéről írott brosúrájával, hogy a Les soirées de 
Paris szerkesztőségének falain olvashatták Cendrars híres Le Trans sibérien-
jét, hogy a francia költő összehozta őket Delaunay-vel. 

Azért álltam meg ezen a ponton kissé hosszabb időre, mert csírájában 
érhető itt tetten a Nyugat fiatalabb híveinek az avantgárd felé történt fordu
lata, s világosan látható az is, hogy a magyar avantgárd egyközpontúsága, 
Kassák személye köré rendeződése a világháború nyomorúságának a követ
kezménye volt. Mert míg Kassák a háborús viszonyok között is kifejthette 
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tevékenységét, a modernség franciás változatának hívei évekre megfosztat
tak ettől a lehetőségtől. A történelem itt csírájában fojtott el egy ígéretes 
kezdeményt. 

A későbbi fejlemények szimbolikus érvényt kölcsönöznek Németh 
tényközlésének, amely a látogatásokat felidéző részletet zárja: „Együtt tán
coltuk végig a quatorze juillet-t". A gondtalan szórakozás és a vendéglátók 
nemzeti ünnepével való, magától értetődő azonosulás jelzése ez egy rövid 
mondatban. Ugyanilyen ünnepről számol be a Finistére-beli faluban élő 
Kuncz is, zsákbanfutással, lepény evéssel, fáklyásmenettel, amely őnála egy 
szerelmi kalandban kulminál. 

Az idill azonban hirtelen drámába fordult. „Két nap múlva megjelen
tek a mozgósítási plakátok. . ." Kezdetét vette az az apokaliptikus 
eseménysor, amely I. világháború néven vonult be a történelemkönyvekbe. 
Az állókép mozgalmassá vált. Sem a passzív, receptív magatartás, sem az 
irodalmi látogatások sora nem volt többé időszerű. Peregrinusainknak 
egzisztenciális döntéseket kellett hozniuk. A szorongató dilemmákra adott 
rögtönzött, inkább ösztönös, mint meggondolt válaszok aztán vagy az élet, 
vagy a halál, vagy a harc, vagy a megadás, vagy a szabadság, vagy a 
rabság felé kormányozták a döntést hozók sorsát. Németh Andor és Kuncz 
Aladár eddig párhuzamos, majd észrevétlenül egymás felé közelítő pályája 
ebben a drámai pillanatban találkozott össze, hogy a történelem kényszere 
folytán évekig szorosan összefonódva araszoljon tovább. 

Némethet a háborús hírek Párizsban érték, neki még módjában állt vol
na hazatérni. De ő harc helyett a különbéke mellett döntött: "s egy szép nap 
sürgönyt kaptam, hogy menjek haza. Erre azt feleltem, hogy én nem me
gyek haza katonának. Párizsban maradok. Révész ugyanígy határozott". A 
Fekete kolostor szerint Kuncz első szándéka a hazatérés volt, de mire Bre-
tagne-ból Párizsba került, már bekövetkezett az a stádium, amikor — Kosz
tolányi fordulatával élve — „a vonatok elakadtak", azaz az újkori peregri
náció történetében tragikus szünet állt be. Az új idők parancsa ez volt: erő
vel elvenni azt, amit a másik nép felépített, vagy pedig tűzzel-vassal elpusz
títani. Az idegenek jelenlétének jóindulatú tudomásulvétele gyanakvó és 
gyűlölködő kémhisztériának adta át a helyét, a szembenálló katonai táborba 
tartozó országok polgárai „kockafejű boche"-okká nivellálódtak. 

Az ellenséges, háborús hisztériába merült Párizsban az élet a „kockafe
jű boche"-ok számára hovatovább elviselhetetlenné vált. Peregrinusaink a 
menekülés célirányos módjain törték a fejüket. Vegyüljenek el (tartózkodási 
engedéllyel fölszerelve) a főváros népe közt, s onnan a semleges Spanyolor
szágba menekítsék magukat, vagy barátkozzanak meg az internálás gondo
latával, amelyet a francia hatóságoknak az az ígérete tett számukra elfogad
hatóvá, hogy a mozgósítások végeztével semleges országba szállítják őket. 
A barátok útja elvált. Kuncz társa, Orbók Lóránt és a Némethé, Révész 
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Andor a helyben maradás mellett döntöttek. Később el is jutottak Spanyol
országba. 

Kuncz hosszas vívódás után az internáltság mellett maradt: „Végre is 
megerősödtem abban a tudatban, hogy jöjjön, ami jön, nem tehetek más
képp, mint követem a többit, mint vállalom azt a sorsot, melyet rám mint 
magyarra mértek ki, s nem fogadok el olyan kiváltságot, amelyért ki tudja 
milyen áldozatot követelnek." Németh a maga sorsát a Kunczéhoz igazítot
ta: „Minthogy a préfet olyan kedvesen fogadott bennünket, elhatároztam, 
hogy beszélek Kuncz Aladárral, és megpróbálok neki is szerezni egy per
mis de séjourt. Kuncz azonban erről hallani sem akart. — Haza ugyan nem 
mentem — mondotta —, mert nem akarok a németek oldalán harcolni a 
franciák ellen, de hogy velem itt kivételezzenek, abba nem megyek bele. 
Vigyenek oda, ahova a többi magyart. — Láttam, hogy ezt nem mint hazafi 
mondja, hanem mint humanista, s úgy éreztem, hogy ha ő elmegy, el kell 
mennem vele Párizsból nekem is." 

Ezzel mindketten a hosszú szenvedés útját választották, amelynek stá
cióit a Fekete kolostor oly megrendítő erővel ábrázolja. A szigetbörtönök
ben bőven találtak magyar, lengyel, osztrák, német, cseh peregrinus-társa
kat. Akadt köztük mérnök, szobrász, nyelvész, irodalmár, tanár. Ki az Eöt
vös Kollégium tanulmányait hosszabbította meg, ki francia nyelvtudását kí
vánta tökéletesíteni, ki Rodin mellett inaskodott. Az internáltság kínjait ki-
ki a maga módján próbálta megrövidíteni. Kuncz lengyel művészbarátai be
léptek az idegenlégióba, ahol hamar el is pusztultak. A csehek harcolhattak 
az antant oldalán. Volt, aki munkára szegődött el. Bárczi Géza a koplalást 
választotta, s a Vöröskereszt révén sikerült is Svájcba jutnia. 

Kuncz és Németh azok közé tartozott, akik — átvészelve a spanyolnát
ha-járványt — végig fogságban maradtak, s csak 1919 nyarán térhettek haza 
testben-1 él ékben megtörve egy vesztes háborútól meggyötört, forradalmak
tól szaggatott, idegen csapatok által megszállt országba. A hosszúra nyúlt 
internáltság elviselése személyiségválságok árán, de ép ésszel, hősi erőfe
szítést, morális szilárdságot, célravezető életstratégiát igényelt Németh és 
Kuncz részéről. írástudók számára ilyen túlélési manőverként az olvasás, 
esetleg a fordítás, a tudománynépszerűsítés vagy az alkotómunka adódott. 

Ami az olvasást illeti, e téren az internáltság szinte tisztességtelen elő
nyökhöz juttatta hőseinket: „Ebben a könyvben — írja Németh — természe
tesen többször szerepel a nevem, többnyire ezzel a megjegyzéssel: Németh 
olvas. Olvastam egyedül, olvastam másokkal, olvastam franciául, németül, 
angolul, spanyolul. Végigolvastam Kunczcal Shakespeare összes drámáit 
angolul, Bárczi Géza barátommal, aki most egyetemi tanár és akadémikus, 
a Don Quijotét spanyolul. Kunczcal A tiszta ész kritikáját olvastuk németül, 
de ő ezt az olvasmányt fárasztónak találta, és egy ízben ezt mondta: — Ha 
Kantot olvasom, elzsibbad a tököm. Egy német szobrásszal Nietzschét ol
vastam, egy fiatal német költővel, Fritz Schusterrel pedig Lukács György 
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könyvét a modern drámáról, amelyet kapásból fordítottam neki németre, 
végig a két kötetet." 

Azt már a Fekete kolostorból tudjuk, hogy ez a — peregrinusokhoz oly 
illő — megoldás nem bizonyult biztonságos megelőző módszernek lelki ba
jok ellen, mert a világtól elzárt emberek számára a képzelet teremtményei 
túlságosan is eleven életre keltek, szinte tudatzavarral fenyegetve a betűnek 
kiszolgáltatott lényeket. Kuncz elpazarolt éveinek végül mégiscsak az alko
tás adott utólagos értelmet. A Fekete kolostor nem születhetett volna meg a 
fogságban naplószerű aprólékossággal rögzített adatok nélkül. 

Milyen tanulságok adódnak abból a fordulatból, amelyet az I. világhá
ború kitörése okozott az álmaik városában rekedt századeleji Párizs-rajon
gók, a Németh és Kuncz típusú frankofil értelmiségiek sorsában? Erre néz
ve szolgál felbecsülhetetlen értékű adalékokkal Kuncz Aladár emlékirat-re
génye. A mű a fogságbaesés, a szigetbörtönökben átélt hányattatások ese
ménytörténetét beszéli el, de az írót e külső történéseknek az emberre mint 
morális-intellektuális lényre gyakorolt hatása érdekli igazában. 

Ritka gazdagsággal, pontossággal és mélységben sikerült megragadnia 
azokat a belső metamorfózisokat, amelyeket az emberi személyiségben a 
holtak házában való ily hosszú időzés okozhatott. A könyv egykorú, villám
gyors és rendkívül heves sikerének egyik titka alighanem abban jelölhető 
meg, hogy a kortársak nem szokványos fogolytábor-történetet láttak benne, 
hanem felismerték, hogy róluk van szó. Kuncz a maga különös életanyagá
ban a századelő szecessziós személyiségének válságok sorában történt át-
vedlését mutatja meg világégést, soha nem látott abszurditásokat megélt 20. 
századi emberré. 

E folyamatokat a maguk ellentmondásosságában és sokrétűségében áb
rázolja. Van, akiből a különleges helyzet rejtett női jellemvonásait csalogat
ja elő, mint dr. Herz méltán sokat emlegetett figurája esetében. Van, akit 
irracionális, beteges gyűjtőszenvedély igáz le. Van, akin vallási téboly tör 
ki. És sokan vannak, akik erkölcsileg értékesebben, érettebben kerülnek ki 
a fogság poklából. Ez utóbbiak közé tartozott Németh is és Kuncz is. Per
sze, sérülések nélkül senki sem úszta meg az ötéves értelmetlen fogságot. A 
foglyokat súlyos veszteségek sora éri. Először szabadságukat veszítik el, 
aztán méltóságérzetükre záporoznak fájdalmas ütések. A női nemtől való el
zártságuk, természetesen, különösen torzító módon hat viselkedésükre. 
Kunczot édesapja halálának híre roppantotta össze. A németek a számukra 
hihetetlen háborús összeomlás hírétől veszítették el kollektive a fejüket. 

A sérülések, veszteségek és az ezek ellensúlyozására kifejtett erkölcsi
szellemi erőfeszítések bonyolult összjátékának végeredményeként Kuncz-
ból, a századeleji „fáradt gróf'-ból az erdélyi magyar szellemi élet egyik 
újjászervezője, a kisebbségi magyar kultúra bajnoka bújt elő. Németh 
Andor „nyeresége" ebből a bonyolult képletből áttételesebben vonható ki. 
Nem kétséges, hogy a jellegzetesen 20. századi, válságsújtotta személyiség 
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és az ezt képviselő irodalom iránti különös érzékenységet az internáltság 
évei fejlesztették vagy legalább is élesítették ki. Ki tudja, lett volna-e belőle 
Noirmoutier és He d'Yeu nélkül a magyar avantgárd egyik, Kassáknál ru
galmasabb és rezignáltabb, de nem kevésbé mély gondolkodója, majd 
József Attila, Déry, Karinthy konzseniális értője, a koreszmékre, például a 
freudizmusra, az egzisztencializmusra érzékenyen reagáló írástudó, Proust, 
Kafka, Joyce legkorábbi magyar felfedezőinek egyike? A századelő (és 
önnön múltbeli) szellemiségével való leszámolásáról Ignotus Olvasás 
közben című kötetéről írott kritikája vall példaértékűen. 

Az átalakulást, amely idáig vezetett, a maga összetettségében nem kö
vethetem nyomon, csak arra térhetek ki röviden, ami az általam fölvetett 
problémát közelebbről érinti. A személyiségválság ugyanis, ismert okokból 
peregrinációs korszakváltásként is megfogalmazható. Korábban fölvett pa
ramétereink látványos megváltozása pontosan jelzi a korszakváltás irányát 
és jellegét. Németh Andornak és a századelő számos intellektueljének a tö
rekvése a nüanszokat érzékelni képtelen közönséges emberekkel szembeni 
el különböződ ésre már a tehervagonban tett első utazástól kezdve lehetetlen
né vált. Sorsközösségbe volt zárva a „marhákkal": pincérekkel, szabókkal, 
utcaseprőkkel. Ebben az összezártságban bőven volt alkalma megtapasztal
ni, hogy az ember értéke nem azon múlik, érzékeli-e a nüanszokat vagy 
sem, hanem beilleszkedési készségén, a tábor munkamegosztásában elfog
lalt helyén, közösségi hajlamain. „Szociális lény" lett belőle abban az érte
lemben, amelyben Kuncz a Fekete kolostor első fejezetében magát nevezte. 

Utóbbinak, aki — mint láttuk — Párizsban iszonyatosan undorodni 
kezdett a hazai levegőtől, a hazához való viszonya vett 180°-os fordulatot. 
A táborban immár a „csúf Budapest" után gyötörte a honvágy. Az otthon 
iránti nosztalgiája, már-már az eszelősséggel határos kérésben öltött testet, 
amikor az egyik korábban szabadulót arra kérte, hogy ha Kolozsvárra haza
ér, simogassa meg helyette Majális utcai házát. Az osztrákokkal és néme
tekkel való hosszas együttélés, együttszenved és a korábban irántuk táplált 
előítéleteket is lerontotta. Egyesekkel szoros barátságba kerültek, szervező
készségüket megbecsüléssel konstatálták, szenvedéseiket, értelmetlen pusz
tulásukat megrendült együttérzéssel fogadták. A táborba zártság, a közös 
sors minden kuruckodást értelmetlenné tett. 

A peregrinációs korszakváltás kulcskérdése azonban a franciákhoz való 
viszony alakulása. A magyar olvasók között számosan akadtak, akik a fran
ciák háborús kegyetlenségét leleplező könyvet látták a Fekete kolostorban. 
Ezek alaposan félreértették a mű üzenetét, és semmit sem fogtak föl az in
ternált frankofilek gondolkodás- és érzésmódjából. Amire a fél évtized halá
los csapást mért, az a századelős, naiv, illúziókkal telt francia-rajongás, Pá
rizs-kultusz volt. Azonban sem Németh Andor, sem Kuncz nem franciagyű
lölőként került ki a fogságból. Nem választottak maguknak új csillagot. 
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Annyi történt, hogy nem vettek többé egy kalap alá mindenkit, aki a francia 
nyelvet beszélte. Tagoltan közelítettek a gloire nemzetéhez. 

A differenciálás, durván leegyszerűsítve a kérdést, elsősorban a politi
ka és a társadalom szétválasztását jelentette. A könyv első lapjaitól az utol
sóig a francia embereknek egész sokasága bukkan föl, akik nem viselkedtek 
ellenségesen a foglyokkal, akik tisztességesek, emberségesek, szánalommal 
telítettek voltak, akik nem ültek föl az uszító propagandának. Az elmarasz
talás a hivatásos politikusokat érte, akik antihumánusan intézték az ország
ban rekedt külföldiek ügyeit, és azokat, akik karrierizmusból, haszonlesés
ből, szűklátókörűségből, a frontszolgálattól való megmenekülés érdekében 
ezeknek az intézkedéseknek túlbuzgó végrehajtói lettek. 

A másik különbségtétel a háborús gyakorlat és a kultúra között történt. 
Kuncz sohasem volt hajlandó elfogadni fogvatartóinak a háborús viszonyok
ra való szüntelen hivatkozását: „ä la guerre, comme ä la guerre"; mind
azonáltal Henri de Régnier finom mondatainak fordításával próbálta elterel
ni a figyelmét a szürke mindennapok nyomorúságáról, és gyógyítgatni az 
önérzetén ejtett sebeket. Németh és Kuncz legfontosabb, bár látszólag leg
inkább magától értetődő felismerése ebből adódott: belátták, hogy bár
mennyi személyes sérelem érte is őket, bármennyi igazságtalanság esett is 
meg velük, ez nem elég ok arra, hogy ezért az európai szellem alapvető al
kotóelemét jelentő nagy kultúrával való érintkezésüket félbeszakítsák. Euró
pához tartozásunk egyik feltétele továbbra is az marad, hogy vigyázó sze
münket Párizsra vessük, s ez nem szűken személyes s végképp nem puszta 
érzelmi kérdés. 

Babits, aki világosan látta, milyen veszélyes ösvényen kellett haladnia, 
milyen ravasz csapdákat kellett elkerülnie a regény írójának vállalkozása si
keres végrehajtása érdekében, nem utolsó sorban azt becsülte Kuncz telje
sítményében, hogy épségben hajózott el a franciagyűlölet és a nemzeti ön-
ostorozás Scyllája és Charybdise között. 

Az írott szó mögött a megélt élet állt fedezetként. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint Németh Andor példája, aki a 2. világháború előestéjén ha
zájából családjával abba a városba menekült, amelyből az előző háború elő
estéjén internáló táborba küldték őket. A francia szellem szabadelvűségébe, 
a francia erkölcs humanizmusába vetett romolhatatlan bizalmában ezúttal 
nem kellett csalatkoznia. Az összeomlás után a kettészakított ország déli ré
szében, Marseille mellett talált menedékre és szerény megélhetésre a háború 
végéig. De ez már egy másik történet. 



925 

VÁRDY BÉLA (Pittsburgh, PA) 

Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon 

Tanulságok az amerikai magyarság múltjából 
A kettős és többes kötődés kérdése, s az azzal járó elkerülhetetlen 

nemzettudat-átalakulás mindinkább kritikus kérdéssé válik a mai világban. 
A globális kommunikáció és mobilitás rohamos felgyorsulása, a helyhezkö
töttség fokozatos megszűnése, a gazdasági egyenlőtlenségekből fakadó tö
megmozgalmak és az egyetemes modern kultúra homogenizáló hatása mind 
oly jelenségek, amelyek fokozatosan felbontják az évezredünk folyamán ki
alakult nemzeti-etnikai közösségek kompakt jellegét, s fellazítják az elmúlt 
másfél-két évszázad folyamán a nacionalizmus égisze alatt megszületett „na
cionalista" nemzetállamok egységét. Ugyanakkor ezek a folyamatok meg
kérdőjelezik az ilyen tradicionális és immobilis közösségekhez kötődő, illet
ve azokkal kapcsolatban kifejlődött tizenkilencedik századi nemzettudatot 
is. 

Ennek a folyamatnak elkerülhetetlen velejárója az az egyre elkeseredet
tebb harc, amely a tradicionális nemzettudat-védők és ezt a nemzettudatot a 
mai követelményekhez alakítani igyekvők között az utóbbi évtizedek folya
mán kialakult. Magyar viszonylatban ennek a harcnak az egyik szomorú ve
lejárója az a mostanában újból kiéleződött ún. „népi-urbánus vita", amely a 
magyar szellemi élet legjobbjait — akik eddig egymással vállvetve küzdöt
tek a kommunista diktatúra felszámolásáért — ismét szétválasztja és a po
litikai életben is két külön táborba sodorja. (Lásd Beké Albert cikkét, Kapu 
1991. 6. sz. 71-72.) 

A fentiek alapján tehát jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy vajon nem 
érkezett-e el végre az az idő, amikor a fent jelzett, elkerülhetetlen globális 
fejlemények tükrében előbb-utóbb kénytelenek leszünk átértékelni tradicio
nális nemzettudatunkat és az azzal járó megkötéseket; azt a nemzettudatot, 
amelyet a múlt század közepe táján Vörösmarty még csak teljesen a magyar 
földhöz kötve így határozott meg: „A nagyvilágon e kívül nincsen számod
ra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: itt élned, halnod kell." 

A korabeli emocionális nacionalizmus hatása alatt nagy nemzeti köl
tőnk a magyarság jövőjét kizárólag Magyarországon, és csakis egy szinte 
elkerülhetetlen jövőbeli nagyság (egy „jobb kor") jegyében tudta és akarta 
elképzelni. Ugyanakkor azonban még Vörösmarty képzeletében is felrémlett 
egy esetleges bukásnak (a „nagyszerű halálnak") a víziója. Sajnos, ennek a 
„nagyszerű halálnak" a lehetősége még ma is fennáll, elsősorban akkor, ha 
a magyar nemzet képtelen lesz hozzáigazodni az új realitásokhoz, beleértve 
nemzettudatának átértékelését is. 
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Ez az átértékelés szerintem kikerülhetetlen, s ennek szükségességét az 
elmúlt egy-két év folyamán már többen felvetették. így például a Kapu 
1991. júniusi számában Bihari László így ír erről a kérdésről: „Ideje szá
mot vetni azzal, hogy vajon korszerűek-e a hazafiasságról vallott nézeteink, 
[vajon] közelednek-e a XX. század végének megváltozott, modern normái
hoz. . .?" (23.) Aztán — talán kissé idealizálva a valóságot — így folytatja, 
miközben mintegy ki is jelöli a magyarság előtt levő utat: „Nemigen vonzó 
ma már a XIX. században még életerős, homogenizált, hódító nemzetállam 
gondolata. Szívesen látjuk az idegent, befogadjuk, nem akarjuk erővel 
asszimilálni, sőt örülünk a sokszínűségnek. . ." (uo.) 

Ez persze azért még nem egészen van így, különben nem lenne ún. 
„zsidókérdés" és nem lenne egyéb „kisebbségi kérdés" Magyarországon. 
De ezen kérdések létezése még mit sem változtat azon a tényen, hogy a 
nemzeti és etnikai tolerancia területén a magyarság messze előtte jár a kissé 
megkésett nemzeti megújhodás szindrómáitól szenvedő egyes szomszédos 
nemzetek fejlődésének, mint például a románok, szlovákok és a délszlávok. 
Sőt, ebben a viszonylatban még a nagy nemzeti múlttal és sok százados füg
getlen nemzetállammal rendelkező lengyeleket is megelőzte. A nemzeti-et
nikai tolerancia területén térségünkben csupán az évezredes német kultúrkö
zösségben, a Német—Római Birodalom keretében felnőtt, és ezáltal erősen 
nyugati orientációjúvá vált csehek vehetik fel a magyarsággal a versenyt. 

Ennek a viszonylagos toleráns nemzettudatnak és az ezzel járó nemzeti 
türelmességnek legkézzelfoghatóbb mai bizonyítéka az az „American 
Jewish Committee" (Amerikai Zsidó Bizottság) és a „Freedom House" 
(Szabadság Háza) amerikai liberális intézmények által közösen szponzorált 
és 1991 januárjában Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarorszá
gon végzett felmérés, amely azt igyekezett megállapítani, hogy a zsidóság 
vajon milyen helyet foglal el e három állam négy államalkotó nemzetének a 
tudatában. Vajon elfogadják-e ezen országok uralkodó nemzetei zsidó szár
mazású polgáraikat mint lengyelt, csehet, szlovákot, illetve magyart? 
Örömmel jelenthetem, hogy — függetlenül a mostanában sokat hangoztatott 
valós, vagy részben képzelt antiszemita jelenségektől — a magyarság ebben 
a felmérésben remekül vizsgázott. A három ország közül Magyarország él
vonalba került, s a négy nemzet közül a magyarság a csehekkel vállvetve 
szintén első helyet foglalt el a tolerancia területén. (AJC: Attitudes.) (S itt 
talán megjegyzendő, hogy ha a mintegy féltucat balkáni nemzetet is bevon
ták volna ebbe a felmérésbe, akkor a magyarság élvonalbeli helyzete még 
inkább kidomborodott volna.) 

E szociológiai felmérés magyarokra kedvező eredménye csak megerő
sítette azt az eléggé közismert tényt, hogy a térség nemzetei között épp a 
magyarság az, amely a múlt század közepétől kezdődően leginkább befo
gadta a nem magyar nemzetiségeket, beleértve a sok évszázadon át kivetett 
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zsidóságot, s amely az általános nemzeti tolerancia területén az Oszt
rák—Magyar Monarchia bukását követően is az élvonalban helyezkedett el. 

Persze, ez nem azt jelenti, hogy a magyar nemzetarculat és a magyar 
nemzettudat teljesen problémamentes. Ugyanis, a térségen belüli élvonalbe-
lisége ellenére még a magyarság sem érte el a türelmesség azon fokát, 
amely minden magyar polgárnak és nem-polgárnak megengedné azt, hogy 
„szabadon tartozhassék népéhez, nemzetéhez, ha akar. És ne tartozzék, ha 
nem akar."" Sajnos, a magyar politikai realitás és a magyar nemzettudat 
még sok esetben ma is megköveteli, hogy „a magyar magyarabb magyar le
gyen, mint amilyen. . ., [s] hogy. . . szőröstül-bőröstül legyen hazafi." Ez 
viszont elkerülhetetlenül oda vezetett, hogy „a kormány [a nemzet jelentős 
részével egyetértve] nem csak a szaktudást, hanem a magyarsághoz való hű
séget is mérlegre teszi, amikor a feladatokhoz szakembereket használ fel." 
(Bihari, 23.) 

Ez a tizenkilencedik századi nemzettudatra és nemzethűségre alapozott 
felfogás azonban rengeteg problémát görget maga előtt, beleértve a külön
böző nemzeti és etnikai diszkriminációk lehetőségét is. Ugyanis, míg a 
szaktudás úgy-ahogy lemérhető, a „hazafiság" lemérése már sokkal proble
matikusabb. Éppen ezért ez az ideológiai-politikai hozzáállás csak akkor 
lenne elfogadható, ha nyugodt lelkiismerettel kijelenthetnénk, hogy „a jó 
hazafi tisztességesebb ember a többi tisztességes embernél, egyszóval jó ká
der." Ezt természetesen nem jelenthetjük ki. Azt azonban nyugodt lelkiis
merettel állíthatjuk, hogy az elmúlt egypár évtized tapasztalatai alapján 
„nem jártunk túl jól a jó káderekkel." (Bihari, 23.) 

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a túl dedikált, ideológiailag túl elkötele
zett, a minden más tényezőt kizáró egyén — legyen az patrióta vagy anti-pat-
rióta — potenciálisan veszélyes mind környezetére, mind pedig saját nem
zetére. Ezt minden kétséget kizáróan bebizonyították az elmúlt évszázadok 
különböző vallási vitái, s különösképpen a huszadik század politikai-ideoló
giai összecsapásai. Ennek következtében — valamint a fent jelzett globális 
fejlődés eredményeként is — a magyar nemzet egyetlen elfogadható útja a 
nemzeti és etnikai tolerancia felé kell hogy vezessen, ami gyakorlatban csakis 
a kettős és többes kötődés teljes elfogadását jelentheti a nemzeti identitás te
rületén is. Ez az az út, amelyet a különleges nemzeti múlttal rendelkező Ame
rikai Egyesült Államok — több-kevesebb szerencsével — mindig követett, s 
amely az új helyzetben mind Magyarország, mind más, hozzá hasonló tradi
cionális nemzetállam részére is követendő példa kell hogy legyen. 

A kettős identitás és kettős kötődés múltja Amerikában 
Sokgyökerűségű nemzeti fejlődése következtében az Amerikai Egyesült 

Államok szinte egész történelme folyamán szemben állt a kettős identitás 
kérdésével. Az amerikai társadalomnak állandóan hozzá kellett igazodnia 
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polgárai hasadt identitás-tudatából fakadó kettős kötődés-problémájához, s 
egy elfogadható egyensúlyt kellett kialakítania a sok esetben egymással el
lentétes lojalitások között. Persze, ez inkább vonatkozott a polgárháború 
utáni, mint az azt megelőző korra. A múlt század utolsó negyedében megin
dult nagy dél- és kelet-európai bevándorlási hullámig ugyanis az Amerikába 
bevándorlók egy sokkal homogénebb, könnyebben megemészthető észak
nyugat-európai, nagyrészt angolszász—germán—skandináv egyveleget kép
viseltek. 

A bevándorlók viszonylagos nemzeti, nyelvi és kulturális hasonlósága 
következtében a polgárháborút megelőzőt két és fél évszázad folyamán 
(1607—1865) a kettős identitás és lojalitás kérdése oly jelentéktelen kérdés 
volt, hogy az angol—amerikai gyarmatok, majd az új amerikai köztársaság 
kormányai nem is nagyon foglalkoztak vele. Még az első idevonatkozó 
1868-as törvénycikk is inkább csak az újonnan bevándorolt és naturalizált 
állampolgárok jogait volt hivatva megvédeni eredeti hazájuk kormányainak 
rendelkezéseivel szemben. Ez volt az a törvény, mely először mondta ki 
alapelvként, hogy a „kivándorlás minden egyénnek a veleszületett joga". 
(Harrington, 676.) Ez lényegében annyit is jelentett, hogy — korabeli euró
pai gyakorlattal szemben — amerikai értelmezésben az egy nemzethez való 
tartozás és lojalitás ténye nem a véletlen születésnek, hanem tudatos egyéni 
döntésnek az eredménye. 

Az amerikai gyakorlat azonban még ennél is tovább ment, mivel az 
egyéni döntésre alapozott nemzeti hovatartozás elismerésén kívül még an
nak a jogosságát is elfogadta és természetesnek vette, hogy az újdonsült 
amerikai állampolgár továbbra is lojalitást érezhessen volt hazája és nemze
te iránt. Ez az európai szempontból elfogadhatatlan elv tulajdonképpen még 
az 1907-es, 1940-es, és 1952-es nemzetiségi törvényekben is helyet kapott, 
annak ellenére, hogy e törvények elsődleges célja az amerikai állampolgár
ság megtartásának, illetve elvesztése feltételeinek körülírása volt. Ezen fel
tételek alapján az amerikai állampolgárság bizonyos nemzeti illojalitás ese
tén elveszthető volt. így például más állampolgárság felvétele vagy más 
állam hűségére történő felesküvés, honosított állampolgárok esetében 
hosszabb folyamatos külföldi tartózkodás (eredeti hazában két év, más ide
gen országban öt év), s nők esetében pedig — 1922-ig, illetve 1931-ig — 
idegen állampolgárokkal történt házasság. Gyakorlatban azonban még ezek 
a feltételek és megkötések is kivihetetlennek bizonyultak, és ezt a gyakorla
tot később több alkotmányos erővel bíró legfelsőbb bírósági döntés is meg
erősítette (pl. Perez v. Brownell, 1958; Afroyim v. Rusk, 1967). Ezek a 
döntések lényegében alátámasztották azt az elvet, hogy a „nemzeti lojalitás 
kérdésében az egyén és nem pedig a nemzet a végső döntőbíró", melynek 
következtében aztán a huszadik század második felének amerikai polgára — 
legalábbis békeidőben — „lényegében határtalan szabad térrel rendelkezik 
kettős lojalitásának kifejezésére". (Harrington, 679.) 
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Amerikában a kettős lojalitás sok módon nyilvánult és nyilvánul meg. 
Úgymint a régi haza anyagi s gazdasági megsegítésében, az anyanemzet 
belső politikai életébe történő beavatkozásban, az amerikai külpolitikának 
az anyanemzet érdekében történő befolyásolásában, az anyanemzet iránti el
lenséges propaganda és egyéb aktivitás kivédésében, s végsőfokon még az 
ideiglenes vagy végleges repatriálásban is. Ezeket az állomásokat — kisebb-
nagyobb sikerrel — az amerikai magyarság mind végigjárta. De persze 
másképp járták és járják végig a magukat elsősorban még magyarnak érző 
bevándorolt nemzedékek, mint a gyakorlatban már inkább amerikai benn
szülött nemzedékek tagjai. 

E kérdés teljes megértéséhez azonban az is hozzájárul, hogy a kettős 
és többes lojalitás jogosságának elismerése és főleg gyakorlata nemcsak jogi 
kérdés. Annak kimutatásába és kivitelezésébe a társadalom és a közhangulat 
is beleszól. S a pillanatnyi helyzettől függően ez a társadalmi nyomás meg
határozó lehet az „elfogadható" illetve az „elfogadhatatlan" kettős lojalitás 
mibenlétének tisztázására. így például a két világháború idején a bevándo
roltakra és bennszülött leszármazottaikra nehezedő társadalmi nyomás lé
nyegesen nagyobb volt, mint más, békés időszakban. A nyomás súlya és 
iránya persze nagyrészt attól függött, hogy az eredeti anyanemzet melyik 
oldalon harcolt, illetve hogyan viszonyult az Egyesült Államokhoz, szövet
ségeseihez, valamint Amerika hadbalépése előtt az amerikai nagyközönség 
által favorizált nemzetekhez. Sajnos, Magyarország mindkét esetben az el
lenkező oldalon foglalt helyet, s ennek következtében az amerikai magyar
ság kettős lojalitásának kérdése is sokkal több fontossággal bírt, és lényege
sen több gondot okozott, mint például az angol—amerikai táborban levő 
franciáké vagy belgáké. Ugyanakkor azonban azt is meg kell állapítanunk, 
hogy az első világháború idején elsősorban a németek, a második világhá
ború idején pedig főleg a japánok szenvedték el a kettős lojalitásukból szár
mazó hátrányokat. 

Az első világháborút megelőző három évtized folyamán, amikor a kö
zel kétmillió magyarországi kivándorló soraiban 650 000 magyar is „kitán-
torgott", a kettős lojalitás kérdése még igen jelentéktelen helyet foglalt el 
Amerika társadalmi-politikai problémái között. Elsősorban azért, mert a 
századvégi kivándorlók nagy része csak ideiglenes kivándoroltként, tehát 
vendégmunkásként érkezett az Egyesült Államokba, s mint ilyennek, erede
tileg nem volt szándéka nemzeti lojalitását megosztani. Másodszor, mert a 
vendégmunkásokból idővel végleges letelepedőkké vált bevándorlók leszár
mazottai szinte természetszerűleg hasonultak az amerikai életstílushoz, kul
túrához, és olvadtak be az amerikai társadalomba. 

Ez a viszonylagos problémamentesség megmaradt egészen 1914-ig, an
nak ellenére, hogy a világháborút közvetlen megelőző tíz év folyamán a 
magyar kormány egy mindent átfogó ún. „amerikai akció" keretében igye
kezett a kivándorolt magyarságot magyarnak megtartani, amerikai tartózko-
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dásuk idején őket politikailag és ideológiailag befolyásolni, majd idővel 
Magyarországra repatriálni. Ez a program — melynek egyik közvetlen célja 
az amerikai állampolgárság felvételének megakadályozása volt — főleg 
nemzeti érzésű magyar papok, újszágszerkesztők, pedagógusok, és egyéb 
társadalmi vezetőkön keresztül, azok anyagi szubvencionálásával működött. 
Lehet, hogy részben ennek következtében, a háború kitörése előtt a beván
dorolt magyarságnak mindössze 15%-a vette fel az amerikai állampolgársá
got; s még 1920-ra, a világháború alatti nagy amerikanizálási nyomás ered
ményeként is csak 28,4%-uk lett amerikai polgár. 

A háború alatt, s főleg Amerika 1917-es hadbalépése után az amerikai 
magyarság is hirtelen tudatára ébredt annak, hogy a kettős kötődésnek és 
lojalitásnak olykor nagy ára van. A háború első szakaszában még nyíltan 
kiállhattak a magyar érdekekért, tudatosan segítve Magyarországot pénz
adományokkal, hadikölcsönnel, imával és propagandával. Azonban a nö
vekvő társadalmi nyomás és politikai kényszer hatása alatt 1917-re már 
kénytelenek voltak magyar lojalitásukat amerikai lojalitásra felváltani, s sa
ját védelmükre még egy „Amerikai Magyar Hűség Ligát" is létrehozni. Ez 
természetesen sok belső társadalmi és személyi konfliktushoz vezetett, ame
lyet később ily megrázó szavakkal ecsetelt az Amerikai Magyar Népszava 
szerzője: „Egy fájdalmas s kínzó. . . helyzetbe került az amerikai magyar
ság, Az, hogy. . . két hazát adott a végzet, lelket korbácsoló ostorként zu
hant ránk! El kellett némulni nemcsak a testvér-segítés nemes munkájának, 
de Amerika oldalára kellett állni. . . Emellett a gyanakvás, a gyűlölet tajté-
ka csapkodta az idegenbe került magyar szigeteket. . . Ha valamikor próbá
ra volt téve lélek, ideg, szív. . . józan ész,. . . akkor valóban ez volt az az 
idő, a megpróbáltatások és tűrések, a befelé omló könnyek ideje." (AMN 
1924-es jubileumi száma.) 

Ugyanez vonatkozott a második világháborúra is, mely a Hitler-szövet
ség s az azzal járó részleges területi revízió miatt még kínosabban érintette 
az amerikai magyarságot és főleg a kivándorolt nemzedéket. A világháború
kat elválasztó két évtized folyamán ugyanis a közben véglegesen Ameriká
ban maradt magyarság éppúgy hatása alá került Trianonnak, mint a hazai 
magyarság. Sőt, kisebbségi helyzetéből fakadóan lelkileg talán még jobban 
átélte Trianon szellemi nyomorát, mint az anyaországbéli nemzet. Ennek 
következtében az amerikai magyarság szinte természetszerűleg vett részt a 
Trianon-ellenes küzdelmekben, s az 1938—194l-es területi gyarapodásokat 
is történelmi igazságtételként könyvelte el. Ez a hozzáállás azonban épp oly 
lehetetlen politikai kátyúba keverte az amerikai magyarságot, mint maga a 
Hitler-szövetség a megmaradt országot és nemzetet. S ezen a tényen még az 
amerikai magyarság vezetőinek azon álláspontja sem tudott sokat segíteni, 
mely választófalat igyekezett emelni a nemzet és kormánya, illetve a jogos 
magyar revízió és a revíziót támogató olasz—német vezetők közé. 
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Az eredmény megint az lett, mint 1917-ben: az amerikai magyarságnak 
ismét választania kellett a két lojalitása között. S mivel ez alkalommal, sok 
okból kifolyólag — kora, egzisztenciája, a bennszülött nemzedékek kötődé
se, a hazai élet-lehetőségek hiánya stb. — még a hazatérés lehetősége sem 
volt meg, természetszerűleg az amerikai lojalitást választotta. 

Kisebb-nagyobb változásokkal az amerikai lojalitás elsődlegessége 
megmaradt egészen 1990-ig, talán azért is, mert a második világháború utá
ni politikai emigráció kényszer-kivándoroltjai is inkább Amerikát választot
ták, mint a kommunista Magyarországot. Csupán a kommunista egyedura
lom teljes összeomlása után újult ki ismét a harc a két lojalitás között, s vitt 
(hozott) egyeseket — főleg a legidősebb bevándorolt nemzedék egyes tagjait 
— vissza Magyarországra. De még ez a repatriálás sem ölte ki belőlük a 
kettős lojalitás érzését, amely éppúgy él bennük tovább, mint az Ameriká
ban maradt többség lelkében. 

Mint ezt a fentiekből láthatjuk, néhány szabályt erősítő kivételtől elte
kintve az anyanemzethez való ragaszkodásukat a bevándoroltak sohasem 
akarták, s ha akarták volna is, akkor sem tudták volna teljesen kiirtani. Más 
a helyzet a bennszülütt nemzedékekkel, akik már amerikai környezetben, 
amerikai módon, nagyrészt amerikai értékítélettel és amerikai angol nyelven 
lettek az amerikai társadalom tagjaivá. S lehet, hogy az a magyar pap, aki 
már az első világháború előtt kijelentette, hogy „a leghazafíasabb. . . szü
lők gyermekeiben sincsen már 5 cent értékű [magyar] hazaszeretet" (Hoff
mann, 337.) kissé elvetette a sulykot, azonban a lényegre mégiscsak ráta
pintott. Ugyanis, függetlenül attól, hogy a századforduló kivándoroltjainak 
első generációs bennszülött tagjai még beszélték — úgy-ahogy — szüleik 
nyelvét, még ismerték azok felfogását és társadalmi szokásait, s még volt 
valami távoli ragaszkodásuk az általuk személyesen nem ismert Magyaror
szághoz és a magyar nemzethez, igazi kötődésük azonban már elsősorban 
Amerikához volt. Mint ezt a századeleji amerikai magyar társadalomba mé
lyen belátó Hoffmann Géza 1911-ben megjegyezte: „A magyar származású 
amerikai nem kevésbé asszimilált [amerikai], ha az angol mellett szülei 
nyelvét is beszéli, ha azok hazáját kegyeletteljesen, távolról szereti is". 
(Hoffmann, 337.) 

S ez tulajdonképpen rá is mutat a kettős kötődés azon jellegzetességé
re, amelyet a legtöbb többes kötődésű ember magában hord: arra, hogy 
ezek a kötődések nem egyenrangúak, s hogy bizonyos kritikus helyzetben 
az elsődleges kötődés mindig győzedelmeskedik a másod- és harmadrangú 
kötődés felett. Az amerikai magyarság bevándorló rétegeinél a két kötődés 
relatív fontossága nem mindig állapítható meg. Először inkább Magyaror
szágnak szól, később elbizonytalanodik, elosztódik, majd idővel átvált in
kább amerikai kötődéssé. Az ilyen felvett kötődés azonban sok esetben 
könnyen visszafordítható. A bennszülött másod-, harmad-, vagy negyedik 
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generációs egyén esetében azonban az elsődleges lojalitás szinte kivétel nél
kül Amerikáé, s éppen ezért jobban hasonlít a hazai magyar társadalomban 
található, sok problémát okozó kettős kötődéshez. 

Széthúzó és intoleráns multikulturalizmus a mai Amerikában 
Itt azonban zárójelben azt is meg kell jegyeznem, hogy az utolsó né

hány év folyamán az Egyesült Államokban eluralkodott egy olyan típusú 
ún. „multikulturalizmus" — elsősorban a feketék és a dél-amerikából át-
özönlő spanyol—indián ivadékok (,,Hispanic"-ok) esetében —, amely lé
nyegesen továbbment az Amerikában megszokott pluralizmusnál, s már 
szinte elérte a nemzet egységét és hatékonyságát veszélyeztető fokot. Ezen 
mozgalom egyes szószólóinak kijelentései alapján ugyanis itt már nem csak 
a megszokott kettős- vagy többes lojalitásról van szó, hanem szinte egy 
„nemzetek a nemzetben"-szerű államalapításról. Ebben az új típusú „multi-
kulturális nemzetben" az élet minden területe és fázisa egy ún. „etnikai 
kvóta" alapján lenne elrendezve és lejátszva, méghozzá úgy, hogy az új 
rendnek elsősorban az „eddig mindenkit elnyomó fehér férfi", valamint az 
Egyesült Államokat megszülő és az egész modern világot felépítő „átkos 
nyugati civilizáció" lenne elsődleges áldozata. 

A feketék viszonylatában e mozgalom egyes jellegzetességei ma már 
igen hasonlítanak a múlt század eleji Horvát István-os, ábrándos magyar ős-
kereséshez. De még jobban hasonlít a Romániában hivatalos államideoló
giává emelt, még most is tomboló, s a magyarságot brutálisan lekezelő 
dák—római—román elmélethez. Ennek a minden régit szétzülleszteni akaró 
Afrika-centrikus mozgalomnak nyugati civilizációellenes éle ugyanis a telje
sen négerré mázolt óegyiptomi civilizációt igyekszik megtenni az emberiség 
bölcsőjének. Szerintük az emberi tudás és bölcsesség nagy része onnan s tő
lük származik. Európa — s később Amerika is — az ő tárházukból „lopta" 
kultúráját, beleértve az ún. „nyugati civilizáció" minden értékesnek mond
ható alkotó elemét. 

E mozgalom korunkban oly fokot ért el, és oly erőszakosan és szinte 
terrorisztikusan követeli állítólagos érdemei és vélt jussa elismerését, hogy 
az utóbbi években már több neves ultraliberálisnak számító amerikai intel-
lektuel is felszólalt ellene. Ezek között van a volt Kennedy-tanácsadó, Ar
thur Schlesinger Jr. is, aki a három évtizeddel korábbi önmagával szemben 
ma már igen erélyesen megkérdőjelezi ennek az állítólag a „liberalizmus" 
jegyében megindult mozgalomnak a jogosságát és racionalizmusát — mint 
tette ez például Toward a Divisive Diversity (A széthúzó sokféleség felé) 
című, a The Wall Street Journal 1991. június 25-i számában megjelent cik
kében. (18. o.) De ugyancsak ott vannak oly fiatal intellektuelek is, mint az 
indiai származású Dinesh D'Souza, aki a nagy vihart kiváltó Illiberal Edu-
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cation (Szabadelvűség nélküli közoktatás, 1991) című könyvében írta meg 
ennek a mozgalomnak a destruktív hatását az amerikai egyetemi életre és 
oktatásra. 

A hazai magyar társadalom és a kettős/többes kötődés kérdése 
Visszatérve a jelenlegi magyar társadalom egyik nagyon bántó problé

májához, az igen sok gondot okozó és sok nemes magyar erőt megosztó ún. 
„népi—urbánus vitához", itt talán csak azt hangsúlyoznám ismételten, hogy 
szerintem e kérdés elsődleges oka a Magyarországon még mindig uralkodó 
múlt századbeli, szűkreszabott vagy szűken értelmezett nemzettudat, mely 
képtelen elismerni a kettős és többes lojalitás jogosságát. Ez az idejétmúlt 
nemzetfelfogás nem hajlandó elfogadni azt, hogy egy egyénnek van és lehet 
több kötődése is, s hogy egy modern társadalomban természetesnek kell 
venni a többes kötődést — annál is inkább, mivel ezek a kötődések legtöbb 
esetben nem egyenrangúak. 

Mint az amerikai magyarság esetében láthattuk, a bennszülött nemze
dékek nemzeti lojalitása már elsősorban Amerikáé. Ez vonatkozik az ameri
kai társadalomra általában, s szerintem ugyanúgy vonatkozik az amerikai 
társadalomnál alig kevésbé kevert Kárpát-medencei magyarságra is, amely
nek tagjai — függetlenül származásuktól vagy eredetüktől — kevés kivétel
től eltekintve elsősorban magyarok. Magyarok még akkor is, ha nagyszü
leik vagy dédszüleik még elsősorban németül, jiddisül, örményül, vagy va
lamelyik szláv nyelven beszéltek. S ha van is egyes mai magyarnak a ma
gyaron kívül más kötődése is, legtöbb esetben ez a kötődés már csak má
sod- vagy harmadrangú szerepet játszik lojalitásában, amely egy bizonyos 
krízisponton túl teljesen átadja helyét az uralkodó magyar kötődésnek. 

A magyarság, a magyar nemzethez való tartozás kérdése ugyanis nem 
biológiai, nem etnikai, hanem kizárólag kultúra kérdése; s azt megelőzően 
pedig egy történelmi véletlen eredménye. „Magyar az, aki magyarnak vallja 
magát" — idézik sokan és elég gyakran. S ez így is van. Legtöbb magyar 
nem azért vallja magát magyarnak, mert ősei Árpáddal lovagoltak be — 
hisz az ilyen „Árpád-ivadékok" közül sokan talán már nem is beszélnek 
magyarul —, hanem azért, mert valami történelmi véletlen folytán „ma
gyarnak" született. Vagyis a Kárpát-medencében — illetve egy más 
„magyar szigeten" — jött a világra, ott élte végig gyermekkora élményeit, 
ott szedte magába a magyar nyelvnek őt minden mást nyelvet beszélőtől 
megkülönböztető tudását, ott öltötte magára a magyar kultúra jellegzetessé
geit, s ott tanult meg ragaszkodni ahhoz, amit röviden „hazának" vagy 
„szülőföldnek" szoktunk nevezni. 

Persze, a magyarságot lehet tudatosan is választani. Azonban legtöbb 
megmagyarosodás épp olyan természetes folyamatnak az eredménye, mint 
az elamerikaiasodás a kivándorolt magyarok leszármazottainál. Legtöbb 
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esetben tulajdonképpen nem is választja az ember az elmagyarosodást vagy 
az elamerikaiasodást. Az csak úgy jön magától, a pillanatnyi helyzetből ki
folyólag. Azonban, amikor ez a nagy metamorfózis már megtörtént, azon 
az állapoton tudatosan már igen nehéz változtatni. 

Ezt a gondolatot — a magyarsághoz való megváltoztathatatlan ragasz
kodást — igen szépen és megrázóan fejezi ki Bodor Pál a zsidókérdéssel 
kapcsolatos egyik, a közelmúltban az Élet és Irodalom hasábjain megjelent 
írásában: „Mit tegyen az, aki — noha nem tagadja, hogy zsidó származá
sú. . . — minden pofon, arculköpés, halál, megalázás ellenére mégis a ma
gyarsághoz. . . ragaszkodik? Belátja, hogy ez egyoldalú szerelem, de nem 
tud nélküle élni. Meghalni sem. Magyar az anyanyelve, a kultúrája, a törté
nelemtudata, magyarok az érzelmei. . . Én [például] — írja Bodor — szé
kely katona-nemesek, református lelkészek, osztrák alkimisták, szász építé
szek, spanyolzsidó rabbik leszármazottja vagyok. Sosem. . . tagadtam meg 
egyik ősömet sem. . . Ámde. . . amióta Magyarországon élek (1983 óta), 
ezt percenként eszembe juttatják. . . Tisztességgel és töredelmesen beval
lom: ha nem létezne antiszemitizmus, talán jelentéktelen életrajzi adatnak 
tartanám, hogy 'van bennem zsidó is'. Regényeim, esszé- és publicisztikai 
köteteim egész sorát a kisebbségi magyar sorsnak szenteltem. Egyoldalú 
szerelem? Mindenképpen: szerelem. Vajon, ha az erdélyi magyarság nem 
lenne oly sanyargatott, másképp szeretném? Vajon nevetségessé válok az
zal, hogy engem nem lehet kizsidózni a magyarságból? Nem érdekel. Szár
mazásom tényeit sosem tagadtam, s az érzelmeimet sem. Magyargyűlölőnek 
magyar vagyok, gyűlölködő magyaroknak nemigen ." (1991. május 17. 8.) 

S most pedig egy kérdéssel szeretném befejezni rövid eszmefuttatáso
mat: Vajon melyik magyar magyarabb magyar? Az, aki más nemzet vagy 
népcsoport vérét is hordozza ereiben — amelyhez esetleg bizonyos fokú kö
tődést is érez —, de ugyanakkor folytonos arculköpések ellenére is ragasz
kodik a magyarsághoz és saját magyarságához? Vagy az, aki honfoglaló 
Árpádig tudja visszavezetni „árja" vagy inkább „turáni" eredetét, de 
ugyanakkor semmiféle különösebb közösséget nem érez a magyar 
nemzettel, a magyar élettel, a magyar bánattal, a magyar örömmel és a 
magyar lelkülettel — s talán még magyarul sem tud? 

Úgy vélem, hogy a magyar nemzetnek — az 1989—90-es évek folya
mán — az európai civilizációba történt váratlan visszatérése megköveteli, 
hogy a magyar szellemi élet legjobbjai síkraszálljanak — és teljes erővel 
szálljanak síkra — a még mindig uralkodó kirekesztő magyar nemzettudat 
ellen; hogy ezáltal teret engedjenek egy korszerű, egy toleráns, egy min
den, önmagát magyarnak valló magyart befogadni tudó nemzettudatnak. 
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VÁRDY-HUSZÁR ÁGNES (Pittsburgh, PA) 

Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945 — 1955 

A második világháború utolsó évében már közel egymillió magyar ál
lampolgár élt különböző státusban — menekültként vagy elhurcoltként — az 
összeomlás előtt álló hitleri Német Birodalom területén. A háborút követő 
gyors és tömeges visszatelepítések következtében azonban 1945 szeptember 
végére már csak mintegy 122 000-en maradtak a nyugati megszállási öve
zetben. Ezek közül 92,1%, vagyis kb. 115 000 személy az erősen megnyir
bált Németország nyugati felében, illetve Ausztriában várta sorsának jobb
rafordulását. 

Ezeket a Nyugaton maradottakat a győztes hatalmak az ún. „Displaced 
Persons" (DP = dipi) kategóriába sorolták, majd azt követően nagyrészü
ket német és osztrák menekülttáborokban helyezték el. A magyar menekült 
lakosság száma a következő két év folyamán tovább fogyott. Ennek követ
keztében — az 1947—48-as újabb hullámok ellenére is —, amikor 1948-ban 
a nagy kivándorlás megindult, már csak 62 000 magyar maradt, aki vállalta 
a kivándorlással járó nehézségeket. 

Az 1948-ban megindult kivándorlás főképpen a tengerentúli országok
ba irányult. Elsősorban az Egyesült Államokba (16 718), Ausztráliába (13 
320), Kanadába (7 479), és Izraelbe (7 191), valamint az oly nagy ígéretek
kel kecsegtető dél-amerikai országokba, mint Brazília (3 146), Argentína (3 
067), Venezuela (1 999) és Chile (574). De mentek Új-Zélandba, Dél-Afri
kába és az észak-afrikai francia gyarmatokra is. 

Európán belül elsősorban Franciaországot (3 655), Nagy-Britanniát (3 
013), Belgiumot (450), Hollandiát (188) és Svédországot (155) választották 
kivándorlásuk célpontjául. Ezeknek az Európában szétvándoroltaknak szá
ma azonban messze alatta marad azokénak, akik különböző okok miatt Né
metországban vagy Ausztriában maradtak, s akik éppen ezért egyetlen ki
vándorlási statisztikában sem szerepelnek (Puskás, 239—241). 

Az utóbbiakat vagy nem engedték be a menekült-befogadó országok — 
elsősorban politikai és egészségi okok miatt —, vagy pedig egyszerűen nem 
akartak messzire kerülni hazájuktól. 

Ez a dipi korszak legtöbb magyar menekült számára három—hat évi 
táboréletet és kegyel emkeny er et jelentett. Ez bőven elég volt arra, hogy ál
modozzanak saját és hazájuk sanyarú sorsáról, s arra is, hogy közben felké
szüljenek a fiatal nemzedék, volt világuk s a számukra oly sokat jelentő 
nemzeti Magyarország eszméjének átmentésére. 

A dipik zöme a két világháború közti magyar társadalom konzervatív 
és haladó vezető- és középrétegeit képviselte. E csoport nagyrésze hivatásos 
katonák és csendőrök, magas- és középrendű kormány- és vármegyei tiszt-
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viselők, kereskedelmi és műszaki alkalmazottak, konzervatív vagy haladó 
elveket valló antikommunista szellemi emberek és politikusok, valamint a 
magyar arisztokrácia, nemesség, és a jobbmódú középosztály rétegeiből te
vődött össze. Ugyancsak közöttük volt a levitézlett nyilas mozgalom szá
mos képviselője is. Érdekes megemlíteni, hogy az 1970-es amerikai nép
számlálás adatai szerint — amikor már jelentős részük deklasszálódott — 
még mindig 56,8%-uk tartozott a felsőfokú képzettek, vezetők, szervezők, 
valamint a kereskedelmi és irodai dolgozók kategóriájába (Puskás 246). 
Ezek legtöbbje társadalmi háttere, vagy vagyoni helyzete miatt nem merte 
vállalni a szovjet megszállást és az azzal járó kommunista párturalom kö
vetkezményeit. 

Ezzel szemben sok minden mást kellett vállalniuk. S itt nem csak pusz
ta életük megmentésére gondolok. Vállalniuk kellett a bizonytalanságot, a 
hazátlanságot, a gyökértelenséget, a magányt és az állandó honvágy gyöt
relmeit, amelyet sokan még három-négy évtized múltával sem voltak képe
sek leküzdeni. Ezek a lelkiállapotok világosan megnyilvánulnak a háború 
után, száműzetésben írt és kiadott irodalmi művekben. 

A két világháború közti magyar irodalom kimagasló alakjainak nagyré
sze a hazában maradt. Volt azonban egy másik, tehetséges írócsoport — 
élén Cs. Szabó Lászlóval, Nyírő Józseffel, Wass Alberttel és Zilahi Lajos
sal, akikhez 1948 után még oly jeles literátorok csatlakoztak mint Fáy Fe
renc, Kannás Alajos és Márai Sándor — akik közül egy sem „leié honját a 
hazában". Rajtuk kívül azonban még sok más is tollat fogott, akik elsősor
ban a hazavesztés nagy tragédiája hatása alatt lettek költővé s foglalták 
versbe a száműzetéssel járó érzelmeiket, tapasztalataikat és akkori lelkiálla
potukat. 

Az 1945 és 1955 közti emigráns költészet hű tükre a kivetett és hazát
lan ember érzésvilágának. Igaz, hogy a „nagy nemzeti tragédia" hatása alatt 
írt költemények közt sok volt a tiszavirág életű. Szerzőik költői ereje csu
pán egy-egy versre, vagy esetleg egy kötetre volt elég. Ugyanakkor azon
ban volt köztük számos elismert író és költő, akik már a háború előtt egy 
vagy több önálló kötettel jelentkeztek. 

Célom nem az — s e rövid írás keretében nem is lehet az —, hogy kri
tikai módszerekkel elemezzem, értékeljem és rangsoroljam a háborút 
követő évtized hazátlan magyar költészetét. Előadásom inkább ismertető 
jellegű szeretne lenni. Célom az, hogy rámutassak a háború utáni emigráns 
költészet azon ágára, melynek elsődleges célja a magyar nemzettudat 
életben tartása volt, s mely talán éppen ezért, alig kapott helyet az elmúlt 
négy évtized irodalmi gyűjteményeiben és értékeléseiben. Ez a tény 
vonatkozik nemcsak a hazai irodalomkritika három kemény évtizedének 
kiadványaira (1950—1980), de olyan felvilágosultabb művekre is, mint 
például az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem által kiadott, 1980-
ban megjelent Nyugati Magyar Költők Antológiája, valamint a Béládi 
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Miklós szerkesztésében egy évvel később, Budapesten megjelent 
Vándorének. A válogatás — e kötetekbe való bekerülés vagy kimaradás — 
sok esetben nem a költészet minőségétől, hanem különböző politikai, 
ideológiai és ízlésiránybeli meggondolásoktól függött. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kihagyott, vagy elfelejtett 
anyag mind nagy esztétikai értéket képvisel. Semmiesetre sincs úgy. Azon
ban a háború utáni száműzött magyar irodalom elsődleges célja legalább 
annyira politikai volt, mint a hazai marxista irodalom nyíltan kimondott és 
durván gyakorolt célja. A különbség csupán az volt — s ez nagyon jelentős 
különbség —, hogy amíg az utóbbi a nemzetellenes internacionalizmust és a 
keleti barbarizmust magával hordozó szovjet hatalmat dicsőítette, a konzer
vatív emigráns költészet szinte kizárólag a magyar nemzeti érzést volt hi
vatva életben tartani és terjeszteni. S tette is, ha nem is mindig magas iro
dalmi szinten, de legalább olyan esztétikai nívón, mint a korabeli hazai 
marxista irodalom sarlatánjainak költészete. 

, Ma már senki sem vitatja, hogy minden magyar nyelvű külföldi iroda
lom szerves része az egyetemes magyar irodalomnak. Ez a felfogás azonban 
csupán az elmúlt pár év folyamán fejlődött ki. Köztudomású, hogy tízegy
néhány évvel ezelőtt a hazai irodalomtörténészek még csak nagyon szelek
tálva vettek tudomást a külföldi, elsősorban a nyugati magyar irodalomról. 
Egyes írók és költők nevének puszta megemlítése is „vörös posztónak" szá
mított. Tehetségük és műveik belső értékétől függetlenül, könnyen rájuk 
nyomták a „fasiszta" bélyeget. A hazai irodalmárok nem tartották műveiket 
elég fontosnak ahhoz, hogy bárki is foglalkozzék velük. 

Hogy csak egy példát említsek; mintegy másfél évtizeddel ezelőtt egy 
Budapesten megrendezett irodalmi konferenciára beadtam egy témát, amely
ben a két világháború közti amerikai magyar költészetet szerettem volna is
mertetni és elemezni. Témámat azzal utasította vissza az akkori irodalmi 
vezetőség, hogy az nem oda való. Világos, hogy akkor még nem tartották a 
nyugati, a tengerentúli magyar költészetet méltónak arra, hogy egy iroda
lomtudományi konferencián programba kerüljön. Pedig ez az irodalom is 
magyar volt, magyarul íródott és magyar témával foglalkozott, hisz a hu
szadik század első négy évtizedének sok százezernyi magyar kivándoroltja 
élményeit, nehézségeit, örömét és bánatát, magyarságszeretetét és honvá
gyát vetette papírra. Természetesen mindez vegyes költői tehetséggel, de 
legalább mindenki számára érthető nyelven történt. S ugyanakkor, ha itt-ott 
akadozó rímekben és maradi módon is, de mégis hűbb képet adott a hazájá
ból kivetett, mégis a haza után vágyó ember életéről, élményvilágáról és 
lelkitusájáról, mint az idegen politikai célok érdekében befogott, idegen cé
lokat szolgáló, szervilis, háború utáni hazai magyar irodalom. 

Az elmúlt egypár év folyamán azonban mindnyájan megszabadultunk a 
hivatalos megkötésektől, s fellélegezhettünk. A fent említett amerikai ma
gyar irodalom kizárása óta „sok víz folyt le a Dunán". Úgy érzem, hogy 
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ma már mindannyian, szerte a világban elfogadjuk a Németországban élő 
Csíky Ágnes Mária 1956 tavaszán írt következő megállapítását: „Az emig
rációban élő költő sohasem szűnt meg magyar költő lenni, és ha hazájától 
távol is él és írásait csak hontalanok olvassák, mégsem csupán az emigrá
ciónak ír, hanem az egész magyarságnak. Minden szavával, teljes érzés- és 
gondolatvilágával odafordul, ahonnan kincseit kapta" {Tíz év versei, 11). 

Ez a megállapítás vonatkozik minden egyes nyugaton élő magyar köl-
tőre-íróra, bármikor hagyta is el hazáját, legyen az a századunk elején, a 
két világháború között, a második világháború után, az 1956-os forradalom 
következtében, vagy az utolsó három évtized folyamán. 

Közhely, de való igaz, hogy egy író, vagy költő — bárhol él is a vilá
gon — érzékenyebb, fogékonyabb alkat, mint az átlagember. Sok olyan je
lenségre felfigyel és rezonál, amely más halandó figyelmét elkerüli. Gondo
latvilága mélyebbre nyúl, miközben az emberi lélek érzelmeit firtatja, s a 
kor tapasztalatait veti papírra — lehetőleg oly módon, amely az olvasóban 
visszhangra talál. (Sajnos, az utolsó megállapítás — az érthető nyelvezet — 
a modern költészetnek csak egy nagyon kis hányadára vonatkozik.) Ezért 
hű tükre az irodalom az életnek, az életben rejlő érzelmeknek, valamint az 
uralkodó korszellemnek. „A nemzet szelleme az irodalomban van", írja oly 
találóan Domokos Mátyás Varázstükrök között című kötetében. Ez a megál
lapítás legalább annyira vonatkozik a háború utáni nemzettudatos emigráns 
irodalomra, mint a nemzettudatot száműző korabeli hazai mására. S az 
előbbivel kapcsolatban különösen vonatkozik a költészetre, amely leginkább 
hivatott arra, hogy a nemzeti érzéseknek szószólója, tolmácsa legyen. 

Az 1945 és 1955 közötti emigráns magyar költészet — s annak is első
sorban a konzervatív ága — mélyreható nemzettudatot tükröz. Szeretném 
vélni, hogy ezt a nemzettudatot nem a vak sovinizmus, hanem az egészsé
ges nemzeti érzés, a hazavesztésből fakadó honszeretet táplálta. Ezt a nem
zettudatot elsősorban az 1944—45-ben nyugatra került, a társadalmi szem
pontból jogosan kritizálható letűnt „neo-barokk" kort fémjelző, s a győztes 
hatalmak által „dipiseknek" elnevezett hazátlan magyarok csoportja képvi
selte. Az művelte, az adta át igen nehéz életkörülmények között gyermekei
nek, s az vetette papírra saját nemzedéke és az utókor számára. 

Azóta már több mint négy évtized eltelt. Ennek ellenére, a dipi tábo
rok nemzeti szellemű légkörében felnőtt hazátlan magyar gyermek, s azok 
idegenben született gyermekei, még ma is az akkor uralkodó nemzeti érzés
ből táplálkoznak. Magyarságuk — ha más is — mély és őszinte. S igen sok 
esetben nemzettudatuk közelebb áll az egészséges magyar nemzettudathoz, 
mint a négy évtizeden át nemzetellenesnek nevelt hazai tömegek magyarság
tudata. Ez elsősorban a már kihalóban lévő dipi társadalom idősebb nemze
dékeinek az érdeme. Míg éltek, sok hibájuk volt — főleg az osztálytudat te
rületén. Azonban a nemzettudat-hiány, a magyar múlt megbecsülésének hiá
nya nem tartozott sokat emlegetett való, vagy képzelt hibáik közé. 
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A szóbanforgó háború utáni évtized nemzeti költészetében az elhagyott 
hazához való kötődés gondolata több formában nyilvánul meg. Ezek közül 
csupán három témakört szeretnék megemlíteni. A honvágy és gyökértelen-
ség érzését, a visszhangnélküliséget, valamint a megmaradás és a szebb 
jövő gondolatát. Ezekre bőven találunk példát, amiket minden minősítés és 
kritikai elemzés nélkül, csupán tartalmukért és érzelmi hatásukért szeretnék 
bemutatni. 

A tartalmi érthetőség kedvéért még csupán annyit szeretnék megje
gyezni, hogy a dipisek élményvilágának egyik központi kérdése a puszta 
életben maradás volt. Haza és biztos egzisztencia nélkül maradt, földönfutó 
magyar dipiseknek alapvető létkérdésekkel kellett küzdeniük. A tisztességes 
hajlék, kellő élelmiszer, valamint megfelelő ruházat megszerzése a szét
bombázott, romokban sínylődő Ausztriában és maradék Németországban 
igen nagy nehézséggel járt. A bennszülött lakosság érthető okok miatt nem 
rajongott a sok százezer keletről jött menekültért. Nekik is alig volt meg a 
létfenntartáshoz szükséges minimumuk. A dipi családok otthonról kimentett 
értékeiket, ezüstöt, keleti szőnyeget, ruhaneműt kínálgattak az osztrák és 
német parasztoknak. Házról házra járva cserélgették el megmaradt kincsei
ket néhány tojásért, egy-egy kiló lisztért, vagy egy kis zsírért, hogy életben 
tartsák gyermekeiket. 

Az erdélyi származású, 1975-ben Clevelandben elhunyt Zilahi Farnos 
Eszter a következő módon örökítette meg ezt az ún. „feketézést" Bús feke
tézők dala című versében, melyben frappáns, rövid tőmondatokban fejezi ki 
a menekültek létfenntartásért folytatott küzdelmeit: 

Élni kell! Enni kell, és ehhez pénz is kell! 
Keresni, szerezni, próbálni menni kell. 
Ezt, amazt megvenni, eladni, árulni, éjfélig dolgozni, hajnalig 
aludni; utazni, fáradni, rogyásig járkálni. 
Ritkán jövő, zsúfolt villamoson lógni, vagy a gyaloglásban 
egyetlen cipőnket rongyossá koptatni. 

gyakran kell esőben elázni, napfényben izzadni fűtetlen 
szobában vetkőzni öltözni sietve étkezni, jegyekből éhezni. 
Remélni csalódni, ujjongni, letörni, becsületes módon kis 
sikert elérni, mindig bizonytalan jövő előtt állni... 
Egy jobb fordulatot hiszékenyen várni. 

így jutunk el rendre, de alig előre tavaszból a nyárba, 
az őszből a télbe... Nem erre születtünk, sohse hittük volna, 
ez lesz az életünk immár két év óta. 

(Zeng még a dal, 12—13.) 
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A fenti vers írásakor Zilahi Farnos Eszter csak másfél vagy két év él
ményeit sűríthette be művébe. S az is igaz, hogy akkorra már legtöbb dipi 
nemzetközi intézmények által felállított és ellátott menekülttáborokban élt, s 
ennek következtében már nem volt rászorulva a feketézésre. De a hazátlan
ság, a visszatérni nem tudás lehetőségének gondolata mindinkább rájuk ne
hezedett. S habár akkor még egyikük sem sejtette, hogy nagyrészük soha
sem fogja viszontlátni a hazai rögöket, azt már érezték, hogy hazátlansá-
guk hosszantartó lesz. S bizony az idősebb dipi nemzedékek legtöbbje nem 
érte meg az 1989—90-es nagy fordulót, amikor szeretett hazájuk újra sza
baddá vált. Abban a hitben kellett meghalniuk, hogy a ma már semmivé 
foszlott szovjet uralom egy újabb másfélszázados „török kort" jelent majd 
nemzetük történetében. 

A hazátlanság természetes vetülete a honvágy, a haza utáni epedés, a 
régi emlékek felidézése. A clevelandi költőnő, Tóth-Kurucz Mária, 1948-
ban Tirolban írt Nyárutón című verse is ezt a lelkiállapotot fejezi ki: 

Az én bánatom nem fogy: Nőttön-nő. 
Oda lesz megint egy virágos nyár, 
S a ringó búza érett kalásza 
hiába hajlik, hiába vár. 

Most a határban mások aratnak, 
S más köti össze a hullott kévét. 

Pedig érzem, hogy a búzavirág 
az idén is otthon értem virágzott, 
s a gyermekláncfű fehér selyme 
reám gondolt, ahogy messzeszállott. 

De hiába. Hasztalan kerestek 
tarka virági a magyar rétnek. 
Ősz lesz lassan és a levél pírja 
cseppent vére a holt Nyár szívének. 

{Szeptemberi csengettyű, 6). 

A honvággyal jár a múlt kiszínezése, az édes-bús hazai álmodozás, 
amely minden gonoszságot, rosszat és kellemetlenséget elhomályosít. Ezt 
teszi például Csighy Sándor Ipolyrét című költeményében, amelyben a gyö
nyörű bajor Vils folyó mentén is az Ipolyrétről álmodozik, ahol „vadkacsák 
húznak" s „fénylik pipacsa egy blúznak". „A bajor mezők zöldje" a 
költőre ránevet, de ő mégis szüntelenül Ipoly-menti hazájára gondol: 
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Ipolyrét. . . vadkacsák, — elnyelte a múlt! 
Egy színes toll még a lelkemre hullt, 
azon merengek búsan, önfeledten. 

Emlékek pipacsát fényli egy blúz: 
szívem vadkacsája mind odahúz. . . 
Ipolyrét, rabok lettünk mindaketten. 

(Tíz év versei, 45). 

Hasonló gondolatot fejez ki Fenyvessy Jeromos, domonkos rendi szer
zetes, akadémiai tanár, az Amerikai Magyar Kiadó igazgatója, és az Új 
Hungária című hetilap irodalmi főmunkatársa. Fenyvessy Jeromos költésze
tére nagy hatást gyakorolt Mécs László kifejezésmódja, és az egykor körül
rajongott költő ismert idealizmusa és gyermeki hite. Fenyvessy Jeromosnak 
verseskötetein kívül számtalan tanulmánya, cikke és kisregénye több nyel
ven is megjelent. Otthoni jácintok című versében az idealizált haza képe tá
rul fel előttünk. A költőt érezhetően gyötri a honvágy: 

Milyen könnyű volna otthon 
jácintok közt járni. 
Élet-kereszt kálvárián 
Törhetne rám bármi, 
hogyha otthon lennék. . . 

Milyen nehéz idegenben, 
lelkem hét tőr járja. 
Az ég kékjét eltakarja 
germán tölgyek árnya, 
messzi idegenben. . . 

Ezer sebből vérző szívem 
imát suttog mégis. 
Idegen föld, idegen lomb, 
idegen az ég is, 
a hazától messze. . . 

Milyen jó lenne sétálgatni 
édesanyám karján. 
Délibábbal kergetőzni 
szőke Tisza partján, 
vagy a Hortobágyon. . . 
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Bárányfelhők raját nézni, 
milyen jó is lenne. 
Kínzott arcom, lázas szemem 
Tündökölne benne, 
Hogyha otthon lennék. . . 

Tüzesvérű lovak hátán 
vágtatni a pusztán. 
A jácintok szirmai közt 
szemeim becsuknám — 
milyen jó is lenne. 

(Tíz év versei, 66—67). 

A számos konvencionális kép és kifejezés ellenére Fenyvessy Jeromos 
verséből árad a haza utáni vágy. Az „idegen föld, idegen lomb, és idegen 
ég" alatti élet a dipi magyarság egyik fő bánata, keservének fő forrása volt. 

A dipi társadalomnak túlnyomórészt tradicionális beállítottsága követ
keztében ideológiai vezérfonala szinte minden esetben az „Isten, Haza és 
Család" gondolatkör felé vezetett. A háborút követő évtized költészetében 
ez mindenütt kidomborul. De a keserű hazátlanság következtében és annak 
hatásaként úgy érzi az olvasó, mintha a Haza fogalma néha az Isten fogalma 
elé kerülne. Énnek ellenére az emigráns költő gyakran fordul az Istenhez. 
Odafordul, pedig érzi és tudja, hogy ez alkalommal az Isten cserbenhagyta 
őt. Szenved, de nem lázadozik. Száműzöttsége és nyomora következtében 
azonban talán még közelebb kerül az Istenhez, mint valamikor a hazai jólét
ben. Érzi, hogy a hazátlanságot nagyon nehéz hit nélkül elviselni és túlélni, 
s annak végetvetni pedig szinte lehetetlen. Ezért kéri Flórián Tibor 
(1908—1986) is Isten segítségét Fekete sorsban című költeményében, 
amelyben könyörög, hogy a „gonosz száműzetésből hazavezethesse tévely
gő népét." 

Áldd meg Isten az én küldetésem: 

. . . Ha tehetném, elállnám az utat, 
folyót, tengert, mely innen kivezet, 
és fölemelném tiltó kezemet 
a hűtlenre, ki új hazát kutat. 

Vonat elé állnék, vad örvénnyel 
téríteném vissza a hajókat, 
hitemmel a veszni akarókat, 
Szembefordulnék sorssal és széllel. 
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Testemből emelnék magos gátat. 
Fekete sorsban, bús messzeségben, 
hogy haza találjanak az éjben: 
segítségül hívnám az anyákat. 
Gúnyolnám a morc kételkedőket, 
Fából és nádból emelnék házat, 
csak el ne hagyják riadt hazámat. 
Vad honvággyal kínoznám meg őket. 
Mert élni romokon szebb feladat, 
S küzdeni gonddal, koldus kenyérrel, 
viharral, földdel, áruló téllel, 
mint lehullni lassan új ég alatt. 
Fekete éjben, bús messzeségben 
oltanék szívükbe gyötrő vágyat, 
segítségül hívnám az anyákat, 
hogy szét ne szóródjék árva népem. 

{Keserű gyökéren, 21—22). 
1946-ban, mikor a fenti versét írta, Flórián Tibor még nem tudhatta, 

hogy mennyire szétszóródik népe s hogy egykor majd ő is idegen ég alatt 
fejezi be életét. 

Flórián Tiborhoz hasonlóan a hazátlanság és kivetettség Fáy Ferencet 
(1821—1980) is az Istenhez vonzotta, annak ellenére, hogy érezte, hogy a 
költő fohásza gyakran visszhang nélkül hull vissza a pusztába. Ezt a gondo
latot fejezi ki Leroskadás egy hajnal előtt című versében: 

Hiszen, mit ér a vers, ha csöndbe hullva 
egy visszhang nélkül végtelenbe hal? 
Uram, Te légy tőlem magasztosulva 
a szót elosztó bérces sziklafal, 
melyről a hang, ha száz szó már beissza, 
magként peregjen humuszába vissza, 
hol újcsirájú, új dalokba hajt. 
Ne téma légy, csak csipkés esti pára, 
árnyék, mely minden szóm előtt lebeg. 
Az alkotott örök találkozása 
az alkotóval, mert a lényeget 
Te hordozod. Tudásom ócska kérge 
lepattan rólam s új titokba érve 
a cél előtt Tehozzád tévedek. 
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A fáradt, remény nélküli költő az Istent keresi. Tőle kérdi lényege ér
telmét, az emberi lét lényegét. Választ nem kap, s tudja-érzi, nem is kap
hat. Azért mégis a Teremtőhöz fordul, mert Istenben való hite mégis élete 
végső menedéke: 

Uram, ez hát a lényeg? 
Az árnyat űző gazdag Holnapok? 
S hogy szómban élsz, hogy én Tebenned élek, 
mint forrásukba hajló lámpafények, 
hulló hitemmel Hozzád roskadok. 

(Tíz év versei, 60—62). 

Az emigráns költőnek a magyar szó íze, hangja, zamata, a magyar 
nyelv minden fordulata, kifejezése életet jelent. Neki sokkal fájóbban él 
magyarsága, mint az otthonmaradottaknak. S ez érthető is. Az idegen szám
űzetésben neki már mindene elveszett, csak féltve őrzött anyanyelve maradt 
meg, s most már a magyar szó, a magyar vers az utolsó menedéke. Ezért 
könyörög Fáy Ferenc is A dalt hagyd meg nekem című költeményében: 

Ha minden másom elpereg, 
eszmék, tanok, mit emberek 
hintettek szét a földeken, 
a dalt, a dalt hagyd meg nekem. 

Hogy hosszú, téli éjszakán, 
ha már a házak ablakán 
keresztül sírást hallani, 
én el tudjam még mondani 
— két halkan csengő rím között — 
hogy: az pár vidám szél-kölyök 
vad újongása kinn csupán, 
ahogy köd-hintán leng áfán, 
kacagva, szállva. Es mi oly 
borzongató, az csak sikoly. 
Boldog sikoly, gyermek derű, 
megnyugtató s oly egyszerű, 
akár a csönd, akár az est. 

— Csak oly kevesen értik ezt. — 
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Ezért, ha minden szétesik, 
mit dölyfösen pergetnek itt 
termő magként a földeken, 
add hitnek: Én elvethetem, 
öntözhetem, nevelhetem 
a dalt. 

— Csak azt hagyd meg nekem. 
{Tíz év versei, 57). 

Hasonló gondolat ihlette meg Wass Albertet is, a jeles erdélyi írót és 
az Amerikai Szépmíves Céh alapítóját. Ő a magyar szót, nyelvet „láthatat
lan lobogó"-nak nevezi, melyet kötelessége a költőnek megmenteni és az 
utókor számára átadni: 

Konok hűséggel hordozom 
az úttalan bozótokon. 

Seb a vállam és seb a markom, 
de fogom, viszem és megtartom. 

S fogcsikorgatva hirdetem: 
Nem ért véget a küzdelem! 

Mert valami még megmaradt, 
Görcs zsibbasztja a markomat, 

de markomban még itt a Szó: 
a láthatatlan lobogói 

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem. 
Magosra tartom és lengetem! 

És védem, foggal és körömmel! 
Vad dühvel és őrült örömmel! 

És mentem, mindeneken által, 
íntépő, végső akarással! 

Dúlt otthonom rég összedőlt. 
Kifordult alólam a föld. 
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Társaimat ár elsodorta. 
Mögöttem ég a poklok pokla. 

Előttem vad sziklák merednek. 
De nekivágok a meredeknek! 

Mert élek még! Ha törten is, 
Ha vérben is, ha görcsben is, 

még ha utolsó is vagyok, 
kit az özönvíz meghagyott, 

de harcom végig harcolom 
s a lobogót megmarkolom! 

Megmarkolom és nem hagyom 
ha le is szakad a két karom, 

ha két lábam térdig kopig: 
de feljutok a csúcsokig! 

S utolsó jussomat, a Szót, 
ezt a szent, tépett lobogót 
kitűzöm fent az ormokon 
s a csillagoknak meglobogtatom! 

(Tíz év versei, 171—172). 

A nemzettudat megtartása, a haza iránti szeretet, és az anyanyelv to
vábbadása volt a nehéz körülmények között élő, száműzött dipi költők leg
fontosabb feladata. 

Küzdelem a magyar szóért, a magyar fennmaradásért egy bizonyos 
fokú reménykedést és derűlátást is hozott néha magával. Sokkal gyakoribb 
volt azonban a mindent elöntő pesszimizmus, mint ez világosan kitűnik 
Tóth-Kurucz Mária Szeptemberi csengettyű című válogatásából. A költő 
őszi falevélhez hasonlítja sorsát, melyet „Poros úton fúj majd a szél, /s úgy 
hal meg eltiporva". 

Velem együtt sok-sok levél 
sodródik az őszi tájon, — 
én Istenem itt van az ősz. . . 
Meghalunk — és ne is fájjon)'(8) 
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Az Ég az erdő című versében is felteszi a kérdést, hogy vajon jár-e 
még ő valaha magyar őszben „hol a bágyadt napsugár, / aranyszínű tarlók 
felett, mosolyogva meg-megáll?" Felel is mindjárt önmagának, hisz miköz
ben szomorúan halad át a lángoló levelű idegen erdőn, érzi és tudja, hogy a 
magyar jövő s saját jövője is nagyon bizonytalan. 

Hasonló pesszimista hangnemben ír Flórián Tibor Keserű gyökéren 
című kötetében. Verseskötete 1975-ben jelent meg, s a kezembe került pél
dány dedikációja is az édes-bús lemondás jegyében íródott: „Vitéz Huszár 
Józsefnek, testvéremnek a közös magyar fájdalomban", írta a költő 1976 
áprilisában édesapámnak. 

A kötet tartalma erről a lemondásról regél. Az 1946-ban, Bajorhonban 
írt Keletről jöttem című költeménye a „bölcs nyugatot" ostorozza, amely 
szeretett hazáját cserbenhagyta. Ugyanilyen szomorú az 1948-ban írott Tíz 
könnycsepp című verse, melyben a magyarságot már szinte tetszhalotthoz 
hasonlítja: „Bujdosók vagyunk, / nem élünk mi már, / csak emlékezünk." 

Ezt követően Flórián szinte két évtizeden át hallgatott. Hatalmas 
pesszimizmusa nem engedte megszólalni, pedig az 1930-as évek Kolozsvár
jában, már három önálló kötete megjelent (1935, 1936, 1938). Ezt követte 
két bajorországi kötete 1946-ben és 1948-ban. A hallgatás hosszú évei 
1965-ig tartottak, amikor Flórián Tibor ismét visszatalált önmagához és Er
délyhez. Igaz, idegen föld a Transzilvániája és egy kis connecticuti erdei 
ház a tanyája, de azért életkedve visszatért, s költészete ismét lángralob
bant. 1976-ban megjelent kötetének Elsuhanó szélben című versét már nem 
a lemondás, hanem az újból élni akarás jellemzi. 

Robbanj a világba bátran, 
s amikor határaid 
a végtelenbe nyíltak, 
ezer halálon át 
teremts új embert a mindenségnekl (70) 

Flórián Tibor nem érte meg Magyarország feltámadását. 1986-ban el
költözött az élők sorából. 

Wass Albert (sz. 1908) egyik legmegrázóbb versével szeretném befe
jezni rövid ismertetőmet. Üzenet haza című verse népszerű és gyakori da
rabja volt a dipi táborok ünnepélyeinek. 

Itt a költő a jövőbe néz. Verséből árad a szomorúság, de ugyanakkor 
sugárzik belőle az optimizmus is, a haza visszaszerzésének reménye. Ezt a 
verset teljes egészében szeretném felolvasni: 



Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó 
és törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a hő marad, 
A kő marad. 

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökerét. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának. 
De híre sem lesz egykor a csalánnak, 
Az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad, a kő marad, 
A kő marad. 

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
Ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt. 
A víz szalad, a kő marad, 
A kő marad. 

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
Ha egyenlővé teszik is a földdel, 
Nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 

Jön ezer új Kőmíves Kelemen 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
és épít a régi kőből új hazát. 



Üzenem a háznak mely ßlnevelt: 
Afundamentom Istentől való, 
és Istentől való az akarat, 
mely újraépíti a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, 
A kő marad. 

És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk. 
És leszünk Egy Cél és Egy Akarat. 
A víz szalad, a kő marad, 
A kő marad. 

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, 
hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fáj ás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
Vigyázzatok és imádkozzatokl 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
Csak a kő marad. 

Maradnak az igazak és a jók, 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cseleksziki 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyaloki 
És lészen csillagfordulás megint. 
Es miként hirdeti a Biblia: 
Megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad. 
De a kő marad. 

(Tíz év versei, 173—175). 
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Wass Albert hosszú és sokszor gyötrelmes száműzetése ellenére is sze
rencsés csillagzat alatt született, mert megérte szeretett hazájának „csillag-
fordulását". (Szűkebb hazája, Erdély azonban még mindig vár a feltáma
dásra.) 

A második világháború után földönfutóvá vált sok tízezer magyar — 
közöttük számos író és költő — nem érhette meg hazája újjászületését. De 
ezek az idő előtt elköltözött magyarok örökségül hagytak számunkra egy 
erős, egészséges nemzettudatot, amelyből úgy érzem — a hazaiak is okul
hatnak. Szemben a korabeli hazai pártköltészettel, e száműzött költők írásai 
a magyar nemzet szellemét és egy emelkedett magyar nemzettudatot tükröz
nek. Irodalmi értékük mellett a bennük rejlő egészséges nemzeti szellem és 
nemzettudat miatt is figyelemre méltóak. Eljött az idő arra, hogy ez a költé
szet is elfoglalja méltó helyét egy ma még megírásra váró irodalomtörténeti 
kiértékelésben. 
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