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ha és nem is hallott róla, hogy pl. Zrínyi, Rákóczi ismételten és visszatéró'en kez-
deményezéseket te t t , hogy politikai, gazdasági confoederációt létesítsen a szom-
széd országokkal. Mert amint a török elleni védelem egymásra utalta itt a népe-
ket , úgy a nyugat-európai fejlődés és a dinasztikus abszolutizmus szinte létér-
dekké tette az itteni országok népeinek a szorosabb kapcsolatok kialakítását. Ha 
tehát a magyar ifjúság csakis kisiskolás fokon tanulja országa történetét, akkor 
az ilyen találkozások a XIX. századi nacionalista viták fellángolására vagy a tel-
jes közönybe, apátiába süllyedésre lesznek szomorú alkalmak. Vagy pl. ismeretes, 
hogy a Rákóczi-szabadságharc idején a határőrvidéki szerbek Bécs szolgálatában 
harcoltak. Kevésbé ismeretes, hogy Rákóczi nyolc éven át soha nem mondott le 
róla, hogy megnyerje őket, s minden eszközzel munkálkodott ezen. Mai tudásunk, 
történeti tapasztalataink birtokában nem kis megrendüléssel olvashatjuk egy 
ilyen, 1703-ban kelt, a rácoknak teljes szabadságot és önállóságot biztosító pá tens 
záradékát, amely úgy szól, hogy aki megakadályozza, hogy ez a pátens eljusson 
rendeltetési helyére, beláthatatlan bajok okozója lesz. A pátenst ugyanis a címzet-
tek soha nem olvashatták, mert a császári őrség elfogta és mindmáig a Kriegs-
archivban fekszik. 

Talán ezek a példák is bizonyítják, hogy a történettudománynak az elő-
adásban hangsúlyozott kettős funkciója — valóságfeltáró és ideologikus szerepe — 
szerves kapcsolatban kell hogy álljon egymással, a kettő közöt t nincs feloldha-
tat lan ellentmondás, nem lehet ellentét. Ránki György emlí tet t egy találó meg-
fogalmazást a történelem funkciójáról „a történettudomány a múl t szociológiája". 
Engedjék meg, hogy én itt egy másikat, a hasonló gondokkal küzdő 1848-as tör-
ténésznemzedék megfogalmazását elevenítsem fel, mert úgy gondolom, találóan 
kifejezi e mai megbeszélés gondjai t : ,,A történelem a jövő csillagászata." Tud juk , 
a csillagászat kezdetben a hajósok és a földművesek tudománya volt, hiszen éle-
tük állt vagy bukot t az égbolt törvényeinek ismeretén. Ilyen értelemben szüksé-
ges, hogy a mai nemzedék megismerje a múlt teljes valóságát, a hazai történelem 
törvényszerűségeinek európai és nemzeti kötöttségeit. 

Sok szó esett az ifjúságról, hogy mit kell vagy célszerű a magyar múltból az 
ifjúsággal megismertetni. Kevesebb arról, hogy vajon milyen ez a mai i f júság. 
Mikor én történelmi kérdésekről fiatalokkal beszélek, érdeklődésüket minősíteni 
legjobban Horváth Mihály szavaival tudom: „elérkezett az az idő, mikor igen 
sokan, sőt tán egész nemzedékek csak az igazságot követelik". 

Éppen fiatalságunknak ez a valóságra nyi tot t , más népekkel szemben nem 
elzárkózó, pózokat, sallangokat, frázisokat elutasító habitusa jogosít fel ar ra , 
hogy e mai v i tánkat is úgy értékeljem, mint előrelépést a meglehetősen nehéz 
munkában, amely nem „középiskolás fokon", hanem a szép és igaz egységében 
kívánja a magyar társadalom nemzeti tudatának szerves részévé tenni Magyar-
ország történetét . 

MÁRKUS LÁSZLÓ 

Észrevételek Talpassy Tibor ..Két nagy—két világ" című 
visszaemlékezéséhez 

Az Irodalomtörténet 1971/4. száma Vallomás rovata „ K é t nagy — két vég-
le t " címmel közli Talpassy Tibor visszaemlékezését. Miután minden emlékirat a 
tör ténet tudományok forrásai közé tartozik, múlhatatlanul szükségesnek látom — 
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mondhatnám lelkiismereti kérdésnek—, hogy megtegyem forráskritikai észrevé-
teleimet, annál is inkább, mer t sorsdöntőnek tartom politikai gondolkodásunk 
Horthy-korszakbeli vonulatainak tisztázását, a progresszív és retrográd erővona-
lak lehetőség szerint minél élesebb megrajzolását. Úgy érzem, hogy Talpassy 
Tibor visszaemlékezése ebből a szempontból alapvető korrekcióra és kiegészí-
tésre szorul. A korszak ku ta tó i , akár az irodalomtörténet, akár az ideológiatör-
ténet művelői, ki kell szűrjék a „szubjektív" mozzanatokat, fel kell ismerjék az 
ellentmondásokat a szövegben és — nem utolsósorban — a korszak, 1935—1945 
egészébe kell helyezzék a Talpassy által leírt epizódot. 

1. A magyar történelem eme igen gyászos 10 esztendejének intellektuális 
életét, szellemi áramlatait véleményem szerint fasiszta-antifasiszta szellemi áram-
latok, politikai csoportosulások összmozgásában lehet csak vizsgálni, mérlegelni, 
progresszív és retrográd i rányukat meghatározni. Ha ebből a szemszögből vizs-
gáljuk a Talpassy által előadottakat, egészen más megvilágításba kerül Nagy 
Lajosnak és Kodolányi Jánosnak az intellektuális és politikai szférában tör tént 
elhelyezkedése. Hangsúly-ozom, hogy ez a megközelítés nem írói teljesítményük 
művészi megítélésére vonatkozik — amivel tudományos igénnyel nem tar tom 
magam hivatot tnak foglalkozni —, hanem a korszak politikai eszmeáramlataihoz, 
csoportosulásaihoz, az íróknak mint publicistáknak az intellektuális elkötelezett-
ségükhöz való viszonyukra. Ezek ázok a pontok, ahol Talpassy visszaemlékezését 
— enyhén szólva — szubjektívnek, világnézetileg tisztázatlannak, bizonyos ese-
tekben félrevezetőnek t a r tom. 

2. A visszaemlékezés ideológia- és sajtótörténeti szempontból „punctum 
saliens"-e a korszak kuta tó i számára Talpassy következő megállapítása: 

„Nagy Lajost lesúj tot ta a visszautasítás (ti. hogy Kodolányi abbahagyta 
— Talpassy szerint — az oroszországi napló közlését), min t a továbbiakban kitű-
nik, bizony ez az intermezzo lett a kezdete annak a cseppet sem áldott viszony-
nak, ami közötte és Kodolányi között a harmincas évek második felében kiala-
kult ." 

Talpassy szerint ilyen szubjektív oka volt a két író ellentétének, erre bizo-
nyíték a több mint három évtized távlatából novella-szerű élénkséggel reprodu-
kált párbeszéd-sorozat. A korszak kuta tó ja azonban — anélkül, hogy kétségbe 
akarná vonni a szerző k i tűnő memóriáját — kénytelen más dokumentumokat is 
igénybe venni, ha az ellentétet magyarázni kívánja. És ez nem is olyan nehéz. 
I t t csak egyetlen, de döntő „intermezzóra" hívom fel a figyelmet, nevezetesen 
Kodolányi és Nagy Lajos 1939 évi publicisztikai megnyilatkozásaira. A publi-
cisztika te t te ugyanis elsősorban lehetővé az írástudók számára a társadalmi tu-
dat aktuálpolitikai befolyásolását, s fejezte ki világnézeti hovatartozásukat, 
állásfoglalásukat. Kodolányi az Uj Szellemi Front létrejöttétől kezdve — amely-
ben egyébként szkeptikusan ugyan, de Nagy Lajos is helyet foglalt — a negyve-
nes évek elejéig ha nem is teljesen egyenesvonalúan, de a fasiszta tábor szövetsé-
geseként hal lat ja hangját a napi politikában. 1939. július 31-én indult a Nemzetőr, 
a Turul Baj tás i Szövetség hetilapja, a címlapon a következő felirattal: főszer-
kesztő Kodolányi János. A Nemzetőr fasiszta szellemiségű lapként indult — a 
hazai svábok elleni kirohanásaival e g y ü t t — , Kodolányi 1940. február 19-ig volt 
e hetilap főszerkesztője. Kiválása után még az 1940. február 26-i szám is hang-
súlyozza, hogy Kodolányi és a Turul közöt t nincs ellentét. Az 1941. július 7-i 
szám az úgynevezett Erdős—Kodolányi plágium vitában is kiáll Kodolányi mel-
lett. A Nemzetőr már Kodolányi főszerkesztősége alat t is kimeríti az izgatás 
út ján elkövetett háborús bűntet te t . Néhány példa. 
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Rögtön az első szám, amelynek vezércikkét „Az egyenes ú t " címmel Kodo-
lányi írta, Petőfi ú t j á t hirdeti követendőnek. De hogy a lap mit ért ezen, arra 
nézve talán elég idézni a felelős szerkesztő Turul-vezér Ambrus József „Húsz év 
u t á n " című cikkéből. Ambrus a Turulban, annak szervezetében és eszméjében 
lá t ja a magyar jövendőt: „Az általa hirdetett eszmék alapján épül fel a jövő 
Magyarországa" — írja. Az eszme lényege: „A zsidóság kétségtelenül a legvesze-
delmesebb. Ezernyi formájában a zsidó mimikri számtalan arcával itt áll előt-
tünk, majdnem olyan veszedelmesen, mint a nagyra tar tot t első vagy második 
zsidótörvény előt t ." 

A Nemzetőr az ellenforradalmi rendszer jobboldali ellenzékeként lépett fel, 
a kormánypárt imrédysta szárnyával rokonszenvezve, annak frazeológiáját hir-
detve, kádereit szervezve. Maga Kodolányi forró lírai szavakban emlékezik meg 
1939 őszén a Turul követtáborozásáról, amelynek részvevője volt . (Kodolányi 
János: Az ifjúság Rákosmezeje, Nemzetőr, 1939. november 13. 3.1.). A Nemzetőr 
„nekrológja" Az Es t megszűnésekor így fejezi ki Kodolányi véleményét korábbi 
munkahelyéről („az Est-lapok délutáni orgánumánál kereste a napi betevő fala-
t o t " — írta Talpassy): „Húsz esztendei küzdelmünk után, melyet a zsidó saj tó 
ellen folytattunk, ma elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy mi is elhelyezhessük 
koszorúnkat a legzsidóbb, a legdühödöttebb, a legdestruktívabb sajtóorgánum 
fe j fá jára ." Majd idézetek Az Est „destrukt ív" szövegeiből 1917—19-ből és utána 
ez a kommentár: „Ilyen írások után is húsz esztendeig élhetett ez a lap? Érdemes 
ezen elgondolkozni és érdemes ebből a konzekvenciákat levonni." Ez t a kormány-
zat megtette ugyan a Sajtókamarával , de a Nemzetőr és főszerkesztője ezt keve-
sellte. Pedig a legkombattánsabb, bár nem „fa j t i sz ta" baloldali publicisták kezé-
ből kiütötték a tollat és kijelölték ú t juka t a fasiszta haláltáborok felé. 

Éppen a Saj tókamara felállítása, a szellemi élet egyre rohamosabb fertő-
zöttsége, Bálint György (akit Kodolányi már 1935-ben szalonszociológusnak, a 
polgári baloldallal „egyhúron pendülőnek" titulált), Zsolt Béla és más publicis-
ták elnémítása adta ugyanebben az időben a tollat Nagy Lajos kezébe, 1939 
júniustól őszig „Nagy Lajos különvéleménye" címmel, saját költségén és kiadá-
sában jelentette meg maróan gúnyos cikkeit, t ámadva benne mindent és minden-
kit, aki a legkisebb engedményt te t te az intellektuális szférában az irracionaliz-
musnak, a fajelméletnek, a fasiszta ideológiának. Nemcsak egyes „megtévedt" 
népieseknek szólt, hanem például a Nyugatnak is. Konkréten Illés Endrét 
kri t izálta meg baloldalellenes megállapításai miat t , amelyeket az egy könyvkri-
t ikában a baloldaltól elhatárolandó te t t . 

Ügy gondolom, hogy ez a néhány dokumentum illetve ezek szembeállítása 
meggyőző bizonyíték, hogy nem csak és nem is elsősorban személyi ellentétről 
volt szó Nagy Lajos és Kodolányi János és más írók között. Legfeljebb annyiban, 
hogy az elvhűség és elvi ingadozás vagy elvtelenség személyi ellentéteket is ered-
ményez a világnézeti vagy jellembeli divergenciák miat t . 

3. Talpassy látásmódjában Kodolányi János az adott korszak intranzi-
gens baloldali írástudójaként magasztosul fel, ugyanakkor Nagy Lajos „bágyadt 
kiábrándul tságát" szembeállítja Kodolányi „sziporkázásával". Egyik oldalon 
lá tha t juk Kodolányit, az önzetlen, a „Szabadságot társadalmi munkában" 
szerkesztő harcost, a másikon a „közismerten anyagias" Nagy Lajos t . \ i lágné-
zetileg Kodolányi ,,a fajelmélet megszállottságát közvetítő nácizmussal szem-
ben a céltudatos védelem megszervezésének fontosságára igyekezett felhívni a 
figyelmet úgy, hogy megmutat ta hová vezet a fejvesztett kapkodás". Nagy 
Lajos társadalomszemléletét viszont az „éppen csak foszforeszkáló rosszmájúság" 
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jellemezte. Nyilván ezek az erények és gyengeségek hatot tak Talpassy világ-
nézetére, mint írja: ,,A szocializmus-ellenes propaganda hatásait akkor már 
sikerült levetkőznöm — sokban éppen Kodolányi látókörtágító felvilágosításai 
nyomán —, de úgy talál tam, Nagy Lajos észrevételei sok kedvezőtlen elkép-
zelést ú j r a feltámasztanak bennem." 

I t t szeretnek ki térni néhány szóban a Talpassy—Lázár vita fő pont jára is: 
miért hagyta abba Nagy Lajos az oroszországi napló közlését, illetve milyen 
szerepe volt ebben Kodolányi Jánosnak. Talpassy Lázár visszaemlékezését lé-
nyegében koholmánynak minősíti e vonatkozásban, és ezt a Kodolányi és Nagy 
Lajos kávéházi beszélgetésére alapozza. Az előzményeket így írja le: ,,A napló-
sorozat éleszti az emberben a kritika ha j l amot" — jelentette ki ő Kodolányinak, 
mire az így válaszolt : „Emia t t semmi szükség erre az útinaplóra", majd „be-
fejezzük Lajos nyavajgását cimborám. Nem folytat juk az oroszországi beszá-
molót." Mondta ezt Kodolányi 1935 május második felében. Három héttel az-
előtt viszont, 1935. április 28-án a Szabadságban Egyszerű beszéd cimmel ezt 
írta Kodolányi: 

„A Nouvelle Revue Frangaise ez évi áprilisi számában André Gide foly-
ta t ja naplószerű feljegyzéseinek közlését. E rendkívül szellemes és páratlanul 
őszinte soroknak olvasásakor lehetetlen össze nem hasonlítanunk a nagy francia 
író kíméletlen őszinteségét a nálunk uralkodó s az utóbbi időben egyre jobban 
elharapózó taktikázással, az ő egyenességét a nálunk szokásos takargatásokkal, 
az ő magától értetődő természetes nyiltságát a mi elburkoló módszereinkkel. 
Valaki azt mondta egyszer: »Azért van nyelvem, hogy elhallgassam a mondani-
valómat.« Ezzel szemben Gide valósággal a puritánok szigorúságát szegezi az 
olvasó, a társadalom, a megszokott kaptafaszemlélet, a konvencionális álerkölcs 
ellen. 

Minden olyan vélemény — mond ja Gide —, amelyhez érdek tapad , gya-
nús nekem. Félek, hogy meg vagyok vesztegetve, ha valami előny származik 
abból, amit hirdetek . . . Természetem szerint — foly ta t ja meglepően ezt a kö-
vetkezetes forradalmár szellem — n e m vagyok egyáltalán forradalmár ezen 
felül, ami személyemet illeti csak gratulálhatok magamnak a dolgok mai álla-
potához. De látjátok éppen ez bánt , hogy gratulálhatok ! Hogy azt kell mon-
danom magamnak: H a nem a szerencsés oldalon születtél volna, ta lán nem így 
gondolkodnál. Azt kell gondolnom: ha konzervatív vagy kiváltságaidat akarod 
konzerválni és utódaidra hagyni!" 

A lapnak ugyanez a száma közli Nagy Lajos naplójának huszadik köz-
leményét. Három hét alat t tehát Kodolányi oly mértékben vál tozta t ta véle-
ményét, amint ezt Talpassy emlékezete elénk vetíti. Gide-től április 28-án még 
nem féltet te a Szovjetunióról kialakítandó képet, de május második felében 
Nagy Lajostól már igen. 

Talpassy elismeri, hogy Nagy Lajos a következőket mondta Kodolányi-
nak: „Köszönöm, ne verd a lapot fölösleges kiadásba ! Nem tartok igényt sem-
mire. Nem akartam több folytatást í rn i ." Ezek szerint Nagy Lajos nem is akart 
több közleményt írni. Arra nézve, hogy Lázár valótlant állít a kézirat elégetésé-
ről, Talpassy perrendtartás-szerű bizonyítéka a következő: Nagy Lajos a tudó-
sítást „folytatásról-folytatásra í r ta" — mint mások (erre más bizonyítékot nem 
hoz), továbbá „nem is történhetett (elégetés — M. L.), mert mint a szerkesz-
tőségben mindenki t u d t a , kész kézirat nem is létezett, a részeket Nagy Lajos 
folytatásról-folytatásra ír ta". 
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Ezek Talpassy bizonyítékai arra nézve, bogy Lázár Vilmos nem az igazat 
írta. A fentiek alapján helyesnek látszik Talpassy emlékeit kri t ikával mérlegelni, 
én is ezt tet tem, amikor tényekre hivatkozom és nem pedig saját memóriámra. 
A Lázár Vilmos által előadottakat ugyanis — bár a párbeszédekre szószerint 
nem tudok visszaemlékezni — magam is hal lot tam Nagy Lajostól és Agárdi 
Ferenctől. 

Végül hadd kérdőjelezzem meg Talpassy cikkének alábbi kissé homályos 
megállapítását: ,,Nem akarta elismerni (ti. Kodolányi Nagy Lajosról — M. L.), 
hogy az alakuló polgári világban az elkispolgáriasodás természetes folyamat 
s ugyanolyan dezorganizáltság jele, mint a céltudatos hatalom által fenyegetett 
kisebb nemzet belső széthúzása." Tehát Kodolányi — nyilván — ebben az idő-
szakban elítélte a „kisebb nemzet belső széthúzását". Ez az 1935—45 közötti 
korszak „népi-nemzeti egységének" olyan felfogása, amely ellenforradalmi ter-
minológiával az adot t időszakban a „destruktív", tehát baloldali irányzatok 
és áramlatok ellen irányult. Történetszemléletünkben sajnálatos módon még 
korántsem tisztázott e korszak eszmeéramlatainak, politikai csoportosulásainak 
szerepe. Talpassy visszaemlékezésében arról ír, hogyan „dörögtek" Gömbös orra 
alá a népi írók, ugyanakkor Kodolányi „Fegyvertánc az új szellemi front körül" 
című cikksorozatában a Szabadságban egyáltalán nem ilyen kritikusan fogal-
mazot t ; ami pedig a „baloldali gáncsoskodókra", József Atlilára, Bálint György-
re, Ignotus Pálra vonatkozott, teljesen egyértelmű, az ellenforradalmi termino-
lógia jobboldali frazeológiája volt (Szabadság, 1935. május 19.). Körülbelül 
egyidőben a Talpassy által rögzített beszélgetéssel Kodolányi, védvén az ú j 
szellemi fronthoz való csatlakozást, így írt: „Sőt a marxizmuson túlmenően is 
mint magyar csapást néztük a kapitalizmust is és ha Lenin mozgalma legna-
gyobb, sőt talán egyetlen igazi hajtóerejét annak az átgyúrásnak köszönheti, 
melyet a marxizmuson végzett s mellyel azt orosszá, sőt mongollá tette, úgy 
kell nekünk is megtartanunk mindent a marxizmusból, ami számunkra hasz-
nálható, s ami törvény, de hozzágyúrni is a magyar viszonyokhoz, népiséghez, 
magyar ösztönökhöz és követelményekhez mindazt, ami abban átgyúrandó és 
átalakí tandó" (Szabadság 1935. máj . 26.). Ez t Kodolányi a Turul Bajtársi 
Szövetség lapjában kísérelte meg, Nagy Lajos pedig különvéleményében. Az utó-
kor ítélhet, hogy kire hatott ket tő jük közül serkentően József Attilának az 
Űj Szellemi Front tagjaival szembeni történelmi jelentőségű és azóta is élő 
figyelmeztetése: „Ok azok, akik úgy látszik nem tudják megbocsátani, hogy 
annak idején gyöngének bizonyultak, elvesztették a fejüket, mi pedig helyün-
kön állottunk, sőt megtámadtuk őket, jóllehet fiatal irodalmunknak legismer-
tebb tagjai álltak össze az Uj Szellemi Frontba." 

Nagy Lajos igen hamar felismerte azt, hogy hol a helye a harcban, és ehhez 
következetesen hű maradt. A magyar valóság ismerete íratta vele egy év múlva, 
1936-ban az intellektuális életünkre oly jellemző halhatatlan szat í rá já t a „Ko-
paszok és hajasok világharca" című írását. E szatíra tanúságtételéül szolgál 
Talpassy Tibor visszaemlékezése. Érvényes a szatíra Nagy Lajosra, de érvényes 
Horváth Zoltánra is, aki a „perzekutori" szellem megtestesítőjeként elevenedik 
fel Talpassy Tibor emlékezetében. Talpassy később ugyan, de észrevette a „sze-
mélyi kultusz káros kinövéseit". 

[1972 április[ 

E rövid vitacikket még Lázár Vilmos életében írtam, lekőzlését sem ar Irodalomtörténet, 
sem a Valóság nem vállalta. — M. L. 


