
évekbeli költeményei, néhány programadó 
elméleti írása, prominens író-, képzőművész-
és muzsikus-kortársai (Ady, Bartók, Ozen-
fant, Marinetti, Herwarth Waiden) hozzá 
írott leveleinek fakszimiléi a magyar líra 
(és általában: a magyar literatúra) forradal
máráról, a korábbi irodalmi-esztétikai 
normák és ideálok indulatos tagadójáról, a kor 
avantgárdé mozgalmaira érzékenyen reagáló 
szerkesztő nagyjelentőségű tevékenységéről 
is hűen informálják a külföldi olvasót. 

A bázeli kötet bizonyára újabb tisztelő
ket fog szerezni a XX. századi magyar kultúra 
nemrégiben elhunyt, sokoldalú és kiváló, 
„vihart fakasztó, villámot vonzó és villámot 
álló" (Németh Lajos) mestere életművének, 
— Kassákénak, aki röviddel halála előtt 
— visszapillantva hat évtizedes munkássága 
ra— jogos önérzettel vethette papírra e 
sorokat: „Megmaradtam annak az ember
nek, aki az igazság és a szabadság hívének 
tartja magát. Soha mást nem tettem, csak 
amit tenni akartam, amit tennem kellett. 
Tetteim és én egyek vol tunk. . . Alkudozással 
soha nem bíbelődtem, mondani pedig az igazat 
mondtam, vagy azt, amit legjobb tudomásom 
szerint annak hittem". 

Dévényi Iván 

Emlékezések. Gyűjtötte és összeállította a 
Petőfi Irodalmi Múzeum dokumentációs 
csoportja. Sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet. 
Bp. 1967. Múzeumok Rotaüzeme. 137 1. 
(Irodalmi Múzeum, 1.) 

Az elsősorban magnetofonszalagra vett 
irodalmi emlékezéseket tartalmazó gyűjte
mény föltűnően alacsony példányszámban 
jelent meg, amit csak az indokolhat, hogy 
anyaga sem színvonalában, sem jellegében, 
de még tárgyában sem egyenletes. A szer
kesztői előszó viszont azzal indokolja a szűk 
körű terjesztést, hogy a személyes vissza
emlékezések szükségszerű torzításait csak 
a szakember tudja megfelelően kiigazítani. 
Kétségtelen, hogy a gyűjtemény anyaga 
jobbára „csak" dokumentum értékű — de 
vajon miért ne kerülhetnének az irodalom
történész számára szintén „csak" dokumen
tumértékű művek mellett a nagyközönség 
kezébe valóságos dokumentumok is (persze 
jobb szerkesztésben, gondosabb válogatás
ban)? Arról nem is szólva, hogy sokszor a 
szubjektív torzítások is dokumentum értékű
ek; az Emlékezésekben lapozgató nem szak
ember olvasó is hamar észre fogja venni, 
hogy a nyilatkozatokban nem mindig a vissza
emlékezés tárgya a legfontosabb, hanem 
annáj gyakran értékesebbek (és érdekeseb
bek) a szinte véletlenül elejtett más irányú 
megjegyzések, amelyek a tárgyalt kort, az 

emlékezőt, egy más érdekes személyiséget 
jellemeznek, vagy egyszerre mind a hármat. 
Egészében ilyen, inkább kortörténeti érdekű 
az az emlékirattöredék, amelyet Irodalmi 
légkör címen Tabéry Géza tollából közöl a 
gyűjtemény a nagyváradi Holnap idejéből. 

A szubjektív torzítások nemegyszer a 
művészi zártság irányába hatnak. Például 
Lesznai Anna emlékei, többek között 
Jászi Oszkárról és Balázs Béláról, szinte 
irodalmi portrévá kerekednek, annyira, 
hogy ez már gyanús, azaz inkább művészi 
hitelt ad visszaemlékezésének. Föltűnő külön
ben, hogy mind Lesznai Anna, mind Lukács 
György beállításában milyen jelentős szerep
hez jut Balázs Béla költészete és egyénisége 
az 1918 előtti korszakban. Meglehet, ez egy
azon kör tagjainak különvéleménye, de 
akkor is jelentőségéhez mérten kell értékel
nünk, mert egy olyan körről van szó, az un. 
Vasárnap-társaságról, amelynek önálló 
arculatáról, sőt létezéséről és történeti 
jelentőségéről sem vettünk eddig kellő mér
tékben tudomást. Lesznai Anna a vele 
folytatott beszélgetés során kutatási pers
pektívát is nyit ebbe az irányba, nem annyira 
azzal, hogy rendkívül életszerű képet rajzol 
a Vasárnap-társaságról (amelynek Lukács 
György egyik alapító tagja és mindvégig 
vezéregyénisége volt), mint inkább azzal, 
hogy említést tesz „egy igen vastag napló"-
ról, amelybe a társaság beszélgetéseit jegyez
te föl, s amely a visszaemlékezés felvételekor 
(1965 júniusában) még az ő birtokában volt. 
Nem tudni, hogy e napló is alátámasztaná-e, 
de Lesznai Anna emlékei szerint a társaság 
gondolkodását erős etikai központúság 
jellemezte: különös érdeklődéssel fordultak a 
kimondottan etikai kérdések felé, és a föl
merülő társadalmi-politikai problémákat is 
főként etikai szempontból tekintették. 
Lesznai Anna felidéz egy beszélgetést 1918. 
október végéről, melyből világosan kitetszik, 
hogy ő és Jászi Oszkár a forradalmat még 
ekkor is elsősorban etikai kérdésnek tartot
ták ! Noha Lukács György úgy emlékszik, 
hogy Jászi Oszkárt mindig „nagyon zavaros, 
és elméletileg nagyon kevéssé tehetséges" 
embernek tartotta; és kétségtelen, hogy 
mindig élesen szembenállt Jászi pozitiviz
musával, mint mindenfajta pozitivizmussal; 
az etikai központúság az ő gondolkodását is 
jellemezte, főleg kezdetben, de bizonyos 
mértékben mindig. Lukács Benedek Eleket 
említi, mint aki erkölcsi értelemben a leg
nagyobb hatással volt rá; s így még inkább 
furcsái!hatjuk, hogy mennyire nem hatott rá 
Benedek Elek szellemi magyarsága. Igaz, 
ő maga is hangsúlyozza, hogy Benedek Elek, 
mint író, nézeteit vagy ízlését egyáltalában 
nem befolyásolhatja; s hogy „az első magyar 
irodalmi alkotás, amelyben hazatalált", s 
amely még hosszú ideig a magyar irodal-
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mat jelentette a szamára, Ady Endre 1906-os 
kötete volt, az Új versek. 

A Lukács Györggyel folytatott beszél
getéshez hasonlóan a kötetben közölt vissza
emlékezések többsége ha nem Adyról szól is, 
akkor is valamilyen módon őkörülötte forog. 
Megtalálhatjuk például a gyűjteményben 
Vészi Margit Aüyra vonatkozó napló jegyzeteit, 
és azoknak a leveleknek és levelezőlapoknak 
a szövegét, amelyeket Ady 1904 és 1909 
között Vészi Margitnak írt. Mind a napló
részletet, mind a leveleket Hatvány Lajos 
mentette meg a pusztulástól. Hatvány Lajos, 
akinek életútja és személyisége átfogja a 
visszaemlékezések tárgyát képező — tulaj
donképpen két — korszakot, sőt, a mi 
korunkkal is összekapcsolja, hiszen az 
ő több szempontból is kivételes egyénisége 
kivételes volt abban is, hogy az emlékeket, 
dokumentumokat gyűjtő és kutató irodalom
történész szemével tudta nézni a saját korát, 
amelynek ő maga is szereplője volt. Még
pedig olyannyira fontos szereplője, hogy 
nincs a gyűjteményben talán egyetlen vissza
emlékezés sem, amelyben legalább a neve 
elő ne fordulna. Az ő révén ismerkedett meg 
Lesznai Anna Balázs Bélával, Gaál Gáborral, 
és József Attilával, nála találkozott először 
József Attilával Horváth Tibor (jelenleg 
a Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum vezetője) 
is — aki a kötetben közölt, Vezér Erzsébettel 
folytatott beszélgetésben a Szép Szó korszaká
ra emlékezik, minthogy a folyóirat szerkesz
tésében ő is részt vett. Hatvány Lajos 
vasárnapi vacsoráinak állandó vendégei 
voltak a Szép Szó későbbi szerkesztői: 
József Attila, Ignotus Pál, Fejtő Ferenc, 
akik aztán munkatársaikat is elsősorban 
a vacsoravendégek közül válogatták. A Szép 
Szó gyökerei tehát valahova ide nyúlnak 
vissza; de ne felejtsük el azt sem, hogy Fenyő 
Miksa joggal sorolja Hatványt a közé a négy 
ember közé is, akinek szerinte aktív szerepe 
volt a Nyugat alapításában. 

Idestova ötven évvel halála után mégis 
még mindig az Adyról szóló visszaemlékezése
ket olvassuk a legnagyobb érdeklődéssel; 
ami természetes is, hiszen nem egyszerűen 
nagy költőről van szó, de olyan költőről, 
aki bizonyos értelemben hőse a maga köl
tészetének; így a róla szóló emlékeket kicsit 
úgy olvassuk, mint egy jól ismert, nagy sikerű 
regény újabb és újabb epizódjait. így van 
ez még akkor is, ha — Vészi Margit egyene
sen Adyt idézve figyelmeztet — Ady mindig 
nehezen vallott önmagáról; mert ha Lédáról 
beszélt is, vagy a forradalomról, akkor is 
szinte áttétel nélkül önmagáról vallott — 
mert Léda is, a forradalom is az ő személyi
ségének része volt. És amilyen tisztán látó 
objektivitással nyilatkozott szerelemről 
és társadalomról, ugyanolyan meglepő objek
tivitással, majdnem a „jelenség szintjén" 
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tudta szemlélni önmagát is. És ez a sokat,, 
sokfelől vitatott önszemlélet semmiképpen 
sem egyszerűen a művész-ember hiúsága 
— sokkal inkább egész szemléletének, a 
szimbolista költői szemléletnek a kulcsa: 
mert objektivitásnak és szubjektivitásnak: 
ezen a sajátos dialektikáján keresztül vál
hatott a költői személyiség lírai hőssé, sőt. 
egész világot magába sűrítő szimbólummá. 

Ady hatását dokumentálja, mint emlí
tettem, Lukács György is, pedig mindössze 
egyszer találkozott vele. Schöpflint, Móriczot, 
Kosztolányit, Karinthyt, Krúdyt stb.. 
személyesen nem is ismerte. Babitscsal 
először csak 1916-ban találkozott — érdemes 
megemlíteni, hogy Szabó Ervin, Balázs 
Béla és Gábor Andor társaságában egy 
összejövetelen, amelyet azért hívtak össze, 
hogy megtárgyalják, hogyan lehetne a r 
írókat mozgósítani a háború ellen. Osvátról 
pedig maga mondja: „Első pillanattól fogva 
ki nem állhattuk egymást". Kétségtelen, 
hogy a személyes kapcsolatok hiányában 
Lukács és a Nyugat szellemi távolságának 
kifejeződését kell látnunk — hiszen nem 
lehet véletlen, hogy „a Nyugat köréből 
igazi, közeli kapcsolat és szövetség tulajdon
képpen csak Balázs Bélához" fűzte. Lukács 
mindennek magyarázatát a maga „sajátos 
helyzetében látja: romantikus antikapitaliz
musában, amely őt nemcsak a Tisza-féle 
magyar feudalizmussal, de a nyugati polgári 
demokrácia eszményével is szembeállította. 
Azt hiszem, itt Lukács túlságos szigorral 
alkalmazza a kötelező történelmi szemléletet 
a maga rovására. Az Emlékezések gyűjte
ményében Fenyő Miksa hívja fel a figyel
münket az Ady és a Nyugat közti kapcsolat 
ellentmondásaira — és Lukács helyzetét 
ezekkel is egybevetve én nem annyira Lukács, 
mint inkább a Nyugat helyzetét látom sajá
tosnak és átmenetinek. Érdemes lenne ezt 
a kérdést közelebbről megvizsgálni, mert 
így szemlélve, a romantikus antikapitaliz
musban az antikapitalizmust hangsúlyozva 
(és nem a jelzőt, mint Lukács teszi), Lukács 
helyzete a Nyugathoz képest Lenin állás
foglalására emlékeztet a polgári demokráciá
val kapcsolatban. Ez a párhuzam, ha a 
történetileg adott helyzetet perspektiviku
san tekintjük, föltétlenül megállja a helyét. 

A fentiekben Ady, Hatvány és Lukács 
személye köré csoportosítva próbáltam 
jellemezni az időben, térben és tárgyban 
szerteágazó visszaemlékezéseket, s hogy ez 
nem sikerülhetett, -bizonyos mértékben 
maga is jellemzi a gyűjtemény anyagát, 
amelyet mindenki, aki a század első felének 
magyar irodalmával foglalkozik, számos itt 
nem említett vonatkozásban is haszonnal 
forgathat. 

Sebestyén András 


