
érzékenységük a maguk szempontjából 
nem működött rosszul: a Magyar vagyok 
című versből például kihagyták a következő 
sorokat: „Itt minálunk nem is hajnallik 
még, Holott máshol már a nap úgy ragyog"; 
A vén zászlótartóból törölték azt a vers
szakot, melyben a költő elmondja, hogy 
„Annyi földet sem mondhat övének, Mely
ben egykor koporsója fér meg". Pontosan 
érzékelte a cenzor Az apostol jelentőségét 
is. Idézünk szövegéből: „Az egész költemény 
tulajdonképpen eszeveszett kihívás a világ 
urainak hatalma ellen. A könyv rossz be
nyomást kelt, és ezért kötelességemnek 
tartom, hogy jelentést tegyek róla a Bizott
ságnak a szükséges határozat meghozatala 
végett. A magam részéről a könyv be
tiltását javasolom." E betiltások is közre
játszottak viszont abban, hogy — erről 
ugyancsak Váradi-Sternberg János könyvé
ben olvashatunk — Oroszországban apokrif 
Petőfi-versek terjedtek: negyvennyolcas 
forradalmunk klasszikus költője oly nép
szerűvé vált a cári önkény birodalmában, 
hogy a XIX—XX. század fordulóján egész 
sorozat olyan költemény jelent meg orosz 
folyóiratokban, amelyet Petőfinek tulaj
donítottak. 

E tanulmányokból kiderül tehát a másik, 
a progresszív Oroszország viszonya a magyar 
fejlődéshez: ilyen szempontból a nagy orosz 
forradalmi gondolkodónak, A. I. Herzennek 
a negyvennyolcas magyar forradalom veze
tőivel való barátságáról írott dolgozatok 
szintúgy igen hasznosak, mint ahogy az 
Eötvös, Jókai és Madách kinti fogadtatásáról 
írott cikkek is. De nem kevésbé az a kapcsolat 
másik oldalának feltérképezése: a buda
pesti Orosz Kör történetének vázlata például, 
amelyet Budenz József, a kiváló nyelvész 
alapított a múlt század nyolcvanas éveiben, 
az 1864-ben megjelent első magyar nyelvű 
ukrán népdalgyűjtemény elemzése, Frankéi 
Leónak és az orosz forradalmárok kapcso
latainak bemutatása, s az eredményeket 
még tovább sorolhatnánk. 

Ugyanakkor ezeket némiképp felhígítja, 
hogy a szerző jelentéktelenségekkel is nagy 
ügybuzgalommal foglalkozik. Az például, 
hogy Puskinnak volt egy magyar származású 
ismerőse is, az utókor számára éppúgy érdek
telen, mint az, hogy a magyar szőlőkultúra 
Oroszországban is meghonosodott a XVIII. 
század folyamán. S amennyire erős oldala 
Váradi-Sternberg János könyvének az isme
retlen tények, dokumentumok feltárása, 
annyira halványabb nála az elvi kérdéseknek, 
az elméleti Összefüggéseknek megvilágítása, 
írásaiból — ez persze a kutatások sokrétű
ségéből is adódik — csak töredezetten és 
eléggé szervetlenül áll össze bizonyos össz
kép, s az olvasó szintézis iránti igényét 
éppen nem elégítik ki azok a sematikus, 

vulgárisan ható összegzések sem, amelyeket 
az egyes tanulmányok befejező summázata-
ként gyakorta olvashatunk. 

Ezzel együtt is: kötete gazdag tárházát 
nyújtja azoknak a szálaknak, amelyek a 
magyar, az orosz és az ukrán nép kultúráját 
az évszázadok során összefűzték. Gondolat
keltő tanulságokat nyújt azoknak, akiket 
érdekel irodalmunk és egyáltalán: művelt
ségünk külföldi visszhangja, akiknek nem 
közömbös, mit gondolnak és gondoltak 
rólunk a nagyvilágban. 

Fenyő István 

• 

Dénes Zsófia: Úgy, ahogy volt. Bp. 1974. 
Gondolat K. 239 1. Tegnapi újművészek. 
Bp. 1974. Móra K. 169 1. 

Ritka adomány az, amikor valaki egy 
évszázad végéről úgy tekinthet vissza a 
század születésére, mint már tudatosan 
átélt ifjúkori élményre. Ez adatott meg 
Dénes Zsófiának, aki ezt az adományt 
adósságnak érezve, híven felsorakoztatja 
emlékeit lassan sorozattá növő kötetei
ben. 

Két legutóbbi könyve annyiban külön
bözik előző emlékezéseitől, hogy itt időrendbe 
igazítva, az Úgy, ahogy voltban főként hazai 
író-, és művész-portrékat ad; a Tegnapi 
újművészek címen pedig főként a század
elej i Párizs élményeit, elsősorban a képző
művészeti forradalom alakjainak, kiállítá
sainak, légkörének benyomásait eleveníti 
fel. 

Magyar irodalomtörténeti vonatkozásban 
közvetlen dokumentum-jellegű feljegyzést 
is találunk: a Margita élni akar hátteréről, 
Bródy Sándor öregkori szerelméről. Megőrzi 
és közli Bródy szanatóriumban írt szabad
versét. Szubjektív közelkép Tersánszkyról 
1924-ből, megismerkedés Karinthy Frigyes
sel, Móricz és Ady társaságában töltött este 
élménye, társaságbeli találkozás Szomory 
Dezsővel, Kaffka Margittal. Kassákról mint 
fordítói munkára vállalkozó munkatárs ír. 
Kosztolányit, József Attilát a Világ szer
kesztőségi szobájában, a megismerkedés 
első benyomásainak felidézésével rajzolja 
meg. A felsorolás is elárulja — s ez mindkét 
kötetről elmondható —, hogy a dokumen
tumoknál jóval több az, ami nem kezelhető 
közvetlen adalékként. Sokszor kisebb epi
zódok, egy-egy találkozás, kézfogás, az idő 
múlásával jelentékennyé növő megfigyelések 
azok, amiket feljegyez. Emlékszeletek, ame
lyeknek egyetlen tárgyi lenyomata az emlé
kező idegeiben rögződő benyomás. Ezeket 
az emlékmorzsákat körülszövi a korabeli 
legendák, az egyidejűleg zajló életmozzana-
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tok, értesülések, utánolvasások ismereteivel. 
Kiegészíti az egyes, kinagyított, benyomások 
alapján fölvázolt pillanatképeket a mögéjük 
vetített életutak képeivel. Mint már előző 
kötetében is — az irodalmi emlékek mellé 
képzőművészeti portrék, a század első felé
nek színházi világából való felvételek társul
nak. A huszonnégy éves Bortnyik Sándorra 
emlékezik vissza 1917—18-ból, az 1935-ös 
Csontváry-kiállításon lenyűgöződő Vaszary 
Jánost idézi meg. A századelő ünnepelt 
„szőke csodáját": Márkus Emiliát követi a 
Nizsinszkij-feleség lánya sorsa alakulásáig; 
Jászai Marit mint gyermekkorában véletlenül 
megismert penzió-szomszédot eleveníti fel. 
Különös figyelmet szentel a helyszínnek, 
az emberteremtette, közvetlen környezet 
aprólékos tényeinek. A Budapesti Napló 
főszerkesztőjének szecessziós ízlést tükröző 
lakása; Lukács György szüleinek délutáni 
zsúrja; Erdős Renée milleniumi kiállításon 
vásárolt s Rákoshegyen felállított vadász
kastélya; Fémes Beck Vilmos műtermi össze
jövetelei, a kor egy-egy jellegzetes hangula
tának hordozóiként jelenítődnek meg. 

A Tegnapi újmüvészek színtere főként az 
1910-es évek Párizsa. Az egykori, élményekre 
szomjas fiatal nő szemével, a korabeli 
fogadtatás, légkör felidézésével emlékezik 
meg a Független Művészek Szalonjának 
huszonhetedik kiállításáról, majd fokról fok
ra, a megismerés menetét és első benyomásait 
követve a Cézanne nyomában felburjánzó 
formabontó irányokról a Fauves-októl a 
kubistákig. Ezt, a korabeli szenzáció-élmény 
megőrzését montparnasse-i séták, művész
kávéházak emlékei, a Café de Fore-ban 
megpillantott Apollinaire leírása, Kahn-
weilernél: Picasso egyik gyűjtőjénél tett 
látogatás beszámolója egészíti ki. A kortárs 
irodalmi légkört a festő-íróvilág találkozásai 
nyomán festi. Az őket körüllengő, mozgalmas, 
hányatott életforma legendái bűvkörét ele
veníti föl, ahogy az akkor megérinti, az 
ottélő magyar művészek kalauzolásának 
köszönhetően. Ráth Alfréd, Farkas István 
s a Galimberti házaspár jelenti közvetlen 
környezetét. Emléket állít az ő művészi, 
emberi magatartásuknak, de sort kerít az 
itthon megismert, új úton járó festők: 
Tihanyi Lajos, Berény Róbert, Uitz Béla 
alakjainak felidézésére is. A párizsi tapasz
talatok birtokában tudósíthat már a bécsi 
Kokoschka-csoport pesti kiállításról. És 
ez, a kötet alaphangját megütő, párizsi 
élményréteg az, amely nemcsak a francia
országi, nem-képzőművészeti beszámolóbat 
fonja egységbe — a Gyagilev-balett, Sztra
vinszkij merész párizsi kísérleteiről, az 
1913-ban megbukott Tavasz megszenteltetése 
bemutatótól a külváros mulató kubista 
hatású fényprizmáiig —, hanem az itthon 
felpezsdülő irodalmi, festői, népzenegyűjtői 

mozgalmaknak is az együttes, közös lég
körét hangsúlyozza. Ebbe az áramlatba 
helyezve örökíti meg az 1915-ös Tett csoport
ját, a huszonnyolc-harmincéves Kassák sze
mélyes vonzerejét, szervezői bölcsességét, 
majd a bécsi emigráció, a Bécsi Magyar 
Űjság körének atmoszféráját. 

Dénes Zsófia maga is hangsúlyozza, 
hogy — talán eddigi írásainál is erőteljeseb* 
ben — a személyes színezet megőrzésére 
törekszik. Ismétlődő fordulata: nem a művek
ről, hanem az egykori élő emberekről; eleven, 
benyomásairól szándékozik képet adni, arról, 
ami a kor légkörében fogant. Gonddal őriz 
és közread minden kezébekerült írásos 
emléket: levelet, dedikációt Móricz Zsigmond-; 
tói Erdei Ferencig, s Moholy-Nagy László 
ifjúkori verséig. De a két kötet túlnyomó 
része a szubjektív reflexió, az „én így láttam", 
„én így emlékszem" vállalása. 

• ' Vj'A •'•- • 

Széles Klára 
• • . ' - . . • - . - . • • -

„Nem engedélyezem!" A cenzúra bizottság 
dossziéjából, összeálította és sajtó alá rendez
te Márkus László, Szinai Miklós, Vásárhelyi 
Miklós, Bp. 1975. Kossuth K. 447 1. 

Egymás után kerülnek napvilágra el
feledett, elsüllyedt, elsüllyesztett dokumentu
mok. Olyan dokumentumok, melyek az 
emberiség, a nép, az ország történetének 
rejtett oldaláról tanúskodnak; a történések 
mélyén mozgó erőket hitelesen, szépítés 
nélkül tárják fel. A rejtett oldal feltárása 
közelebb visz a valóság, saját múltunk hí
vebb megismeréséhez, s egyben segíti a 
jelen problémáinak eszmei tisztázását is. 

Márkus László, Szinai Miklós és Vásár
helyi Miklós dokumentumkötetében fel
lebben a függöny a fasiszta háborúba lépő 
magyar kormányok nyilvános színjátékának 
kulisszái mögött. S bár a mai olvasó ismeri 
(vagy inkább: ismerheti) a második világ
háborús magyar sajtót, arról azonban kevés 
fogalma lehetett három évtizeden át, hogy 
mit kellett annakidején közölni a sajtóban 
és mi, miért volt tilos. 

Marx Megjegyzések a porosz cenzúra
utasításról (1842) című cikkében kifejtette, 
hogy ahol cenzúra van, ott a cenzor számára 
a tendencia a fő kritérium. „Az író tehát a 
legszörnyűbb terrorizmusnak, a gyanú bírás
kodásának van kiszolgáltatva. i. Az olyan 
törvények, amelyek nem a cselekményt, 
hanem a cselekvő érzületét teszik fő krité
riumaikká, nem egyebek, mint a törvény
telenség pozitív szentesítései..." Egy másik 
korabeli írásában — Viták a sajtószabadság
ról — megállapítja, hogy „a cenzúratörvény 
rossz rendőri rendszabály, mert nem éri el 
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