
azonban — még magyarországi tevékenységü
ket tekintve is — csalódást kelt. A kiemel
kedő irodalmi tevékenységet folytató s ma 
már egyre árnyaltabban értékelt Pázmány 
Péterről kevés szó esik, s ugyancsak alig 
történik említés a Jézus Társaság színház
szervezői munkálkodásáról, a juzsuita iskola
drámáról is. Érdekesebb ezzel szemben a 
rend magyarországi történetének XX. szá
zadi szakasza, különösen a két háború kö
zötti, Bangha páter nevével fémjelzett kor
szak. Ezt az időszakot publicitásuk nagy
mértékű megnövekedése jellemezte, a Ke
resztény Sajtóvállalat szervezésében egymás 
után megjelentek a különböző színvonalú 
folyóiratok, újságok (Szív, Zászlónk, Magyar 
Kultúra stb.), melyek tevékeny — többnyire 
reakciós — szerepet vállaltak a kor politikai 
és kulturális küzdelmeiben. Rácz Zoltán e 
korabeli sajtótermékek átnézése alapján 
igyekszik differenciált képet adni arról a két
frontos harcról, melyet a jezsuiták egyrészt a 
szocialista mozgalom, a „bolsevista ateiz
mus" ellen viseltek, ám ugyanakkor — fel
ismerve bizonyos társadalmi változások szük
ségességét — óvatosan igyekeztek bírálni az 
egyre inkább elharapózó fasizmust is. Ugyan
csak érdekes a Katolikus Legényegyletek Or
szágos Tanácsának tevékenysége, mely főleg 
a falusi fiatalok beszervezésével foglalkozott, 
fénykorában 20 népfőiskolát tartott fenn, s a 
korszak végére mintegy 20—25 000 fiatallal 
végeztetett különféle szintű KALOT-tanfo-
lyamokat. (262-66. 1.) 

A jezsuita folyóiratokból, újságokból, 
brosúrákból hozott idézetek segítségével fel
vázolt kép méltán keltheti fel a kutatók fi
gyelmét, s ösztönző lehet, hogy egy rendsze
res feltárás után teljes képet nyerjünk a 
Horthy-korszak irodalompolitikájának e ke
véssé elemzett területéről is. 

Szőnyi György Endre 

Szálai Imre: A Vajda János Társaság. Bp. 
1875. Akadémiai K. 142 1. (Irodalomtörté
neti Füzetek 87.) 

Amikor a Vajda János Társaság 1944-es 
tavaszi programját állították össze, a rende
zők nem sejthették, hogy a március 19-re, 
vasárnap estére hirdetett, A magyar líra fizio
lógiájáról szóló vitával a történelem pontot 
tesz egyesületük közel két évtizedes életére. 
Aminthogy nem gondolták a húszas évek ele
jétől klubokban, kávéházi törzsasztaloknál 
találkozó ifjú költők, irodalmárok sem, hogy 
az 1925 őszén alapított Vajda János Társaság 
a szorongásokkal teli harmincas és a drámai 
negyvenes években kultúrtörténeti jelentő
ségre tesz szert és a magyar szellemi ellenál
lás egyik szószékévé fejlődik. 

Arról, ami 1925 és 1944 között történt, 
Szálai Imre: A Vajda János Társaság című, 
terjedelemre szerény, de jelentős és igényes 
kötetében ad számot. Hisz 1975-öt írunk, de 
az ötvenedik évforduló esztendejében, fél év
század óta ez az első és alighanem az egyetlen 
megemlékezés, értékelő kísérlet egy olyan 
intézményről, amelyről csak a kortársak tud
ják, milyen nagy szerepet játszott az anti
fasiszta értelmiség szellemiségének kialakítá
sában. Éppen ebben rejlik Szálai Imre írásá
nak értéke. Egyike ő azon keveseknek, akik 
jelen voltak a Társaság alapításánál, részt 
vállaltak két évtized küzdelmeiből és túlélték 
a háborús katasztrófát. Kötete műfajilag 
ötvözete az irodalomtörténeti tanulmánynak 
és a visszaemlékezésnek. A szerző felkutatott 
és összegyűjtött minden forrást: okiratot, 
jegyzőkönyvet, feljegyzést, levelezést. S a 
papírkötegeket átszövi az elfogódott szemé
lyes emlékezet légköre. 

A közzétett adatok alapján teljes jelentő
ségében bontakozik ki előttünk a Vajda Já
nos Társaság kultúrtörténeti szerepe. A Tár
saság már öt éve működött, amikor 1931 ele
jén megkapta a Belügyminisztériumtól a jó
váhagyott alapszabályokat. A megkötések 
érzékeltetik a hatóságilag engedélyezett mű
ködési terület korlátait. Az egyik tilalom ki
mondta, hogy: „A Társaságban semmi néven 
nevezendő politikai irányú vagy tárgyú elő
adást, felszólalás nem engedélyezhető." A má
sik megszorítás szerint: „Hivatalos helység 
csak az előadások céljaira bérelhető. E hely
ség klubjelleggel nem bírhat, abban összejö
vetelek nem rendezhetők. . . " Ha meggondol
juk, hogy a Társaság e hatósági tiltások elle
nére kezdettől fogva, de különösen a har
mincas évek végétől és a második világhá
ború időszakában úgyszólván minden ren
dezvényével kifejezetten politikai és világ
nézeti: humanista, antifasiszta és németelle
nes célokat szolgált, akkor nyilvánvaló, hogy 
ennek a szervezetnek a tevékenységét és jel
legét is meghatározta az ellenforradalmi 
rendszer sajátos uralkodási mechanizmusa. 

A Horthy-rendszer nem gleichschaltolta a 
szellemi életet. Formailag engedélyezte a hi
vatalos kurzust nem támogató, ellenzéki 
kulturális szervezkedést is. Nem gátolta olyan 
egyesület létét sem, mint a Vajda János Tár
saság. Csak éppen működési szabályzatát 
terhelte meg olyan korlátozásokkal, amelyek 
bénították a cselekvést és kiszolgáltatták a 
Társaságot a hatóság önkényének. A Vajda 
János Társaság irányítói viszont — hasonló
an a többi baloldali, ellenzéki szervezethez — 
szintén csak formálisan tartották magukat 
az előírásokhoz, és irodalom, kultúra, isme
retterjesztés ürügyén igyekeztek program
jukat mindenkor a napirenden levő társadal
mi, politikai tematikához igazítani. 

Ennek jegyében történt, hogy 1940-ben a 
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németek párizsi bevonulása után Benedek 
Marcell francia nyelvű bevezetőjével francia 
irodalmi estet rendeztek a Vajda János Tár
saságban. Vagy 1939 őszén, közvetlenül a 
második világháború kirobbanása után Joó 
Tibor A modern nacionalizmus keletkezéséről 
tartja székfoglaló előadását. Ugyanennek az 
évnek december 18-i irodalmi estjének címe: 
Az utolsó békekarácsony, s ezen Ady, Babits, 
Kis József, Kosztolányi, Tóth Árpád, Szép 
Ernő 1913-ban írt verseit szavalják. Említ
sünk meg néhányat az 1941-ben felolvasott 
írások közül: Babits Mihály Szellemi kultú
ránk válsága, Braun Róbert Bürokrácia és 
demokrácia, Kecskeméti György A totális 
állam misztikája, Káldor György Szellemi 
áramlatok a háború utáni Németországban, 
Pikler J. Gyula Társadalmi rendszerek, Turó-
czi-Trostler József Nietzsche és a XX. század. 
Hosszan sorolhatnánk még a példákat, de e 
gondolatmenet befejezéseként csak még egyet 
említünk meg: 1943 februárjában a Társaság 
A város peremén címmel rendezett irodalmi 
matinét, amelyen szocialista írók, közöttük 
Radnóti, Zelk, Benjámin, Földeák verseit 
adták elő. 

Az előadások a művészet és a humán tudo
mányok sok ezeréves tárházából merítettek 
reménységet és biztatást a sötét korszak zak
latott emberének. Az előadók Korniss Gyulá
tól Bálint Györgyig, a baráti Huszár Aladár
tól Radnóti Miklósig a nemzeti szellemi 
ellenállás minden árnyalatát képviselték. 
A Társaság működésének lényegére utal 
Szálai Imre, amikor összegezésében ezt írja: 
„Égett a világ és a Vajda János Társaság 
rímeket mentett a lángok közül — mert a 
rímek a legigazabb magyar valóságra csen
dültek rá." Valóban ez volt a Társaság ren
deltetése. Csak a kortárs személyes élményei
nek felelevenítése érzékeltetheti az utókorral, 
hogy mit jelenthetett ebben az időben a rí
mek csendülése. S ha van kritikai észrevéte
lünk az értékes kis kötettel kapcsolatban, 
akkor az arra szorítkozik, hogy Szálai Imre 
az egyéniségéből eredő szerénységtől gátolva 
túlságosan fegyelmezett, tárgyszerű, vissza
fogott, amikor a szubjektív érzelmeit, emlé
keit, értékítéleteit fogalmazza meg. Pedig a 
Vajda János Társaság — s erre éppen a kötet 
emlékeztet — sokkal több volt, mint a prog
ramban megörökített tartalmas és színvona
las előadások összessége. 

Vásárhelyi Miklós 

Robotos Imre: A nevetés vonzásában. Értel
mezések a szatíra és a humor köréből. Buka
rest, 1973. Kritérion K. 266 1. 

Robotos Imre könyve közel két évtized 
munkásságából ad ízelítőt. Kötetbe gyűjtött 
tanulmányainak többsége erdélyi magyar 
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nyelvű folyóiratokban, heti- és napilapokban 
jelent meg, de találhatók köztük első közlé
sek is, mint az Arisztophanészről, Karinthy 
Frigyes humoráról, Páskándi művészetéről 
vagy a dürrenmatti komédiáról szóló írások. 
A könyv két részre tagolódik: Eszmény és 
valóság címen világirodalmi, A hit kételyei 
címszó alatt pedig magyar irodalmi művek 
elemzéseit olvashatjuk. A 16 tanulmányból 
9 magyar, 7 pedig világirodalmi alkotásokkal 
foglalkozik. A legrégibb írás 1955-ből való, 
a legkésőbbi alatt pedig az 1971-es dátumot 
találjuk. 

A könyv alapgondolata: a gúny csak az 
öngúnnyal, az irónia csak az öniróniával 
együtt teszi képessé az embert a helyes ön-
és valóságismeretre. A szerző mélységesen 
hisz a nevetés humanizáló hatásában, em
berségszolgáló funkciójában. A tudat fölé
nyének, az emberi méltóság kifejezési lehető
ségének tartja a nevetést. Illyés Gyulával 
együtt vallja, hogy a nevetés a felszabadult 
értelem diadalordítása. (6.) 

Az Arisztophanészi üzenetekben azt vizs
gálja, miként, tréfálta meg a szatíra a komé
dia mesterét. A Felhők nem Szókratész bírá
lata miatt bukott meg, hanem a művészi esz
közök, tartalmi szándékok és műfaji követel
mények összhangjának hiánya miatt. Arisz-
tophanésznek sikerült a földi jogaiból kifosz
tott igazságot a felhők közé hurcolnia, de 
szatirikus túlméretezéssel nem sikerült az 
igazság felhőtlenítése. Az írói szándék visz-
szájára fordult: „Művészi szándéka szerint 
az álgondolkodókat csépelte volna, de a gon
dolat tisztességének védelmezőjét ütötte 
főbe hadarójával". (12.) Ezért is maradt ér
vényes benne a szofista gondolatüzérek meg-
leckéztetése és nem Szókratész karikatúrája. 

Az elemzések a művek keletkezésének 
időrendjét követik. Don Quijotéről szóló 
írásában Robotos világos logikával bizonyít
ja, hogy a nevezetes spanyol lovagot nem 
hite teszi nevetségessé, hanem az, hogy a 
tudatot és a létet összemossa, a valóságot 
az eszményeivel azonosítja, pedig bármeny
nyire makulátlan, elvont az erkölcsi norma, 
mégis erőtlen a reáliákkal szemben. Bolond
nak tartják Don Quijotét és megkövezik, 
azaz nevetnek rajta (komikum) és feláldoz
zák (tragikum). (33.) A Don Jüanról szóló 
elemzésben a kiélezés, a magyarázás fölébe 
nő az értelmezésnek. Sikeresebb Brecht aktív 
humánumának és annak a brechti tételnek 
a bizonyítása, hogy „Az emberi nem legna
gyobb élvezete a gondolkodás".(51.) A Svejk 
a második világháborúban és az Állítsátok meg 
Arturo Uit! c. szatirikus színművekkel iga
zolja, hogy nemcsak a szituáció, hanem a 
szóhasználat is lehet a komikum áradó forrá
sa. Itt is a könyv alcímében jelzett „értelme
zés" szabadsága érvényesül inkább, mint az 
egységes szempontú rendszerezett elemzés. 


