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A Magyar Könyvszemle fõszerkesztõjének, Trócsányi Zoltánnak a fenti címen je-
lent meg közleménye a folyóirat 1945-ös I–IV. füzetében. Mielõtt ismertetném,
illetve rekonstruálnám, majd interpretálnám a szöveget, érdemes újraolvasnunk
a címet. Ami a harácsolás szó eredetét illeti: „Harács (XVII. Sz.k. NySz) Osz-
mán-törökbõl: charadz, ’adófajta’, s ez az arabból … szárm.: harácsol. XVII:
Sz.NySz.”1 Vagy: „ […] fn.1. tört. Az oszmán-török birodalomban a nem moha-
medánokra kivetett adó. 2. kat. rég: hadisarc. 3. rég. Háborúban rablással szer-
zett zsákmány.”2

A harácsolás, amelyben óhatatlanul megjelenik a fösvény felhalmozás
mozzanata is, minden bizonnyal pontosan megfelel annak, ami történt: a német
hatóságok vélhetõ nyomására a magyar állami intézmények a fennálló jogi kere-
tek között hajtották végre egyes – a korszak törvénykezési normái által teremtett
distinkciónak megfelelõen – „zsidó” antikváriumok készletének összegyûjtését,
eltulajdonítását, tehát amit tettek, harácsolás volt. Nem rablás, nem lopás: annál
sokkal rosszabb: a saját hazájukban idegenné tett magyar állampolgárok ese-
tében jogszerûnek tekintett eljárás.

Trócsányi tanulmánya egy idézettel kezdõdik, miszerint a Budapesti Köz-
löny 1944. április 30-i számában rendelet jelent meg „a magyar szellemi élet-
nek a zsidó szerzõk írói mûveitõl való
megóvása tárgyában”. Mindaz, amit ez
a mondat jelentett, s ami ebbõl követke-
zett, „oly könyvtörténeti” esemény volt,
amely nem kerülhette el a szakmai fo-
lyóirat fõszerkesztõjének a figyelmét,
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aki úgy ítélte meg, hogy kötelessége errõl beszámolni egy olyan periodikában,
amelyben a kortárs társadalomtörténet jelenségei mindaddig legfeljebb a könyv-
tári beszerzésekkel kapcsolatos közleményekben kaphattak helyet. A nagy hagyo-
mányú szemle egyébként a könyvtár- és recepciótörténet kérdéseinek módszeres
elemzésére szorítkozott. Érdemes szó szerint idéznünk Trócsányi tanulmányának
második mondatát is, amelynek retorikája nyilvánvalóvá teszi: a szerzõ nagyon
is tisztában volt azzal, hogy a folyóiratában szokatlan eseményekrõl való beszá-
moló, ha nem is az óvatosságot, de a rutin feladását mindenképp megköveteli. 

„Ez a rendelet, amely egyik láncszeme volt azoknak a sorozatos intézkedé-
seknek, amelyekkel a levitézlett fasiszta-rendszer, nyíltan hirdetett programmjá-
nak [sic!] megfelelõen, ki akarta irtani a magyar néppel érzésben, gondolkozás-
ban rég összeforrott hazai zsidóságot, s még szellemi hatásainak emlékeit is el
akarta tüntetni – oly könyvtörténeti esemény, amelyet a magyar könyvtörténet
folyóirata nem hagyhat figyelmen kívül.” A következõ mondatokban a szerzõ fi-
noman és elegánsan utal arra, hogy a Magyar Könyvszemle hasábjain 1939 után
is folyamatosan publikálhattak mindazok, akik „késõbb részeseivé váltak az ül-
döztetéseknek”. Híven az elõzõ mondathoz, miszerint a hazai zsidóság „érzés-
ben, gondolkozásban” összeforrott a magyar néppel, Trócsányi nem írja le, hogy
lapjában „zsidók” is publikálhattak, s én sem tudok ez ügyben felvilágosítással
szolgálni, ugyanis nem tudom, miként „igazolhatnám” ezt az állítást: minden-
esetre nem vagyok abban a helyzetben, hogy ebbõl a szempontból végignézzem
a szerzõk listáját.

Az összeforrottság kiemelésének fordulata talán némi interpretációt érde-
mel: hiszen azt akár félre is érthetnénk. Csakhogy tévedéshez vezetne, ha a ma-
gyar zsidósággal 1938 és 1945 között történtekrõl szóló kortárs beszédet annak
a retorikának és diskurzusnak megfelelõen értelmeznénk, amely az utóbbi évti-
zedben bontakozott ki, szoros összefüggésben a kommunikatív és intézményes
emlékezetõrzési formák közötti distinkció tudatosulásával, az emlékezési fordu-
lattal, illetve a holokauszt globalizációjával, ha tetszik: a világörökség részeként
való definiálásával. Trócsányi nyelvhasználata több szempontból is nehéz hely-
zetére utal. A leírt események és a leírás idõpontja között eltelt néhány hónap
alatt teljes egészében összeomlott az a világ, amelyben többek között õ maga is
felnõtt. Egyrészt megjelentek a radikális szakítás elemei: a „levitézlett fasiszta-
rendszer” már az új korszak baloldali újságírását és politikusi szóhasználatát
idézi, másrészt mindaz, ami történt, nagyon közel volt, szinte kézzelfogható kö-
zelségben: amikor Trócsányi a szöveget írta, a város még romokban hevert. Ne
felejtsük el azt sem, hogy a zsidóság és a magyarság viszonyát, vélt és remélt, té-
telezett összeforrottságát vagy ekkor véglegesen megtörténtnek is hihetõ elszaka-
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dását nem pusztán Trócsányi tételezte, kérdezte, elemezte. (Komlós Aladár, Pap
Károly álláspontjától nem állott távol a zsidó esszencializmus,3 amelynek jogo-
sultságát a zsidótörvények, majd a holokauszt végképp igazolták. Ugyanakkor a
„zsidó sors” fogalmának tételezése messze nem volt kizárólagos alternatíva, még
azok számára sem, akik 1945-ben Palesztinát választották. A cionizmus melletti
elkötelezettség és a zsidó esszencializmus4 kizárólagos választása nem azonosak.)
Ebben a kontextusban érdemes felidéznünk Kassák Kis könyv haldoklásunk
emlékére,5 illetve Szép Ernõ Emberszag6 címû szövegét, mindkettõ 1945-ben je-
lent meg, s javarészt ugyanarról a korszakról szól, amelyet a német könyvhará-
csolás története is felidéz. Arról nem beszélve, hogy mind Kassák, mind Szép Er-
nõ hangsúlyozza annak a szakadéknak a jelentését, amely 1944 és 1945 között
húzódik, s amelynek értelmezése mindkettejük szövegének fontos mozzanata.
Nem túlzás talán azt állítanunk, hogy Trócsányi Zoltán tanulmánya forrásértékû
dokumentumközlés és kommentár a korszakról, amelyet Kassák Lajos és Szép
Ernõ is elemez.

Kassák könyve két részbõl áll: egy gyermekkori tájakat és félelmeket egy-
aránt felidézõ, az aranykort, tehát az elveszett otthonokat leíró, kései lírájának és
festészetének világképét anticipáló szövegfüzérbõl, illetve egy 1944-es aktuális
naplóból. „Csodálkozom a zsidók butaságán, akik ha jóhiszemû keresztények kö-
zé kerülnek, így sóhajtoznak: – Nem félek a haláltól. Ha jönnek a bombázók,
nem akarom magam kivonni a közös sorsból, én is kész vagyok rá, hogy elpusz-
tuljak a többiekkel. Csak ez a csillag fáj a mellemen, amivel így meggyaláztak.
Nyilván mindezt szó szerint kell venni.
Az egyszer bekövetkezett és soha többé
meg nem változtatható halállal szemben
mit jelent a hitvány sárga jel, ami elõbb-
utóbb bizonyosan lekerül a kabátjukról.
A sóhajtozó nemcsak fájdalmát pana-
szolja el, hanem hatni is akar vele a
hallgatóra. Belátást és segítséget kér tõ-
le, ha nem is beszél egyértelmû nyílt-
sággal. Végzetesen téved. Az, akinek
nem kell a csillagot viselnie, jóllehet
õszintén sajnálja a panaszkodót, de köz-
ben örül neki, hogy õ nem tartozik a
megjelöltek közé, s mivel maga is csak
esendõ kis ember, boldog, hogy valami
jó véletlen elkülöníti õket egymástól. Ha
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3 Vö. Komlós (1977). Komlós és Pap állás-

pontjának elemzéséhez lásd például Schein

Gábor kiváló tanulmányát: Schein (1998).
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4 Ennek a kérdésnek akár vázlatos elemzé-
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6 Szép (1945).

„A
 B

UD
AP

ES
TI

 N
ÉM

ET
 K

Ö
NY

VH
AR

ÁC
SO

LÁ
S”

A DEMOKRÁCIA REMÉNYE – MAGYARORSZÁG, 1945

009Gyorgyp.qxd  11/26/2005  7:07 PM  Page 135



meg akarom nyerni valakinek a rokonszenvét, ne arról beszéljek, ami különbözõ,
hanem arról, ami végzetesen hasonló bennünk. Mennyivel helyesebben tenné a
panaszkodó, ha azt mondaná: – Mit ez a rongy itt a mellemen. Az fáj nekem,
szomszéd, ami magának is ugyanúgy fáj, az, hogy eltapos és felfal bennünket
a háború. A bombák elõtt semmi különbség nincs a csillagos és csillagtalan kö-
zött. Egyformán kérdezhetjük hát, miért kell elpusztulnunk, mi az a közös vétek,
amiért így büntetnek bennünket?”7 Minden bizonnyal igazat mondott Kassák,
amikor néhány oldallal késõbb naplójában rögzítvén az oroszoktól való félelmet,
így ír: „Nem okos ennyire õszintének lenni, de az írónak csak akkor érdemes
szólni, ha azt mondja, amit gondol.”

Amit Kassák 1945-ben tévesnek tekintett s butaságnak nevezett, az nem
volt más, mint a Trócsányi-szöveg elején említett összeforrottság normarend-
szere, viselkedéskultúrája. Ugyanerre a normarendszerre, közösségigényre mutat
Szép Ernõ szövege is: „Ez a húgom, a tanárnõ, a Kelenhegyrõl lefele jövet talál-
kozott egy régi barátnéjával, akivel egy darabig ugyanabba az iskolába jártak.
(Mint tanárnõk.) Sajnálgatta a kollegina húgomat a csillagja miatt, sejtelme se
volt róla, hogy a húgom zsidóságban szenved.

Megmaradt az a kis boldogságom – azt mondja a húgom –, hogy a fiúk, aki-
ket tanítottam, azok se tudták a zsidóságomat, megtartottak szeretetökben, oly
megható leveleket kapok még ma is egypártól.”8

Úgy vélem, a fenti két idézet komolyan veendõ érv amellett, hogy Trócsányi
retorikája nem különös, egyéni szemlélet eredménye, hanem minden bizonnyal
megfelel a korszak nem antiszemita átlagembere tapasztalatrendszerének, aki ta-
núból hirtelen szereplõvé is válhatott, ahogy az részben magával Trócsányi Zol-
tánnal is történt. Ám – egyelõre – hadd kövessem a szöveg felépítésének logikáját.
Nyilvánvaló számomra, hogy a szerzõ intenciója – saját beszédmódjának alakítá-
sa – egyike azoknak az egykori eljárásoknak, amelyek ma már értelmezésre váró,
jelentésteli eljárások, diskurzusalkotó tényezõk lettek. Trócsányi közleménye el-
sõ részében idézi az 1944. április 29-én kelt, Sztójay Döme m. kir. miniszterelnök
aláírásával jegyzett, a Magyar szellemi életnek a zsidó szerzõk írói mûveitõl való
megóvása tárgyában címen írt 10 800/1944. M. E. rendeletet. Ez a kilenc parag-
rafusból álló szöveg a zsidó szerzõk mûveinek bezúzásáról gondoskodik, s mellék-
letében felsorolja, kik azok a zsidó szerzõk, akiknek a mûvei kivonandók a köz-

forgalomból. Tény, ami tény, a listát a
Magyar mártír írók antológiája címû,
Bóka László szerkesztette 1947-es kiad-
vánnyal egybevetve hiányosnak tarthat-
juk.9 Az 1944. június 25-én megjelent
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11 300/1944. M. E. rendelet – A m. kir.
miniszterelnök határozata a magyar szel-
lemi életnek a zsidó szerzõk mûveinek a
közforgalomból való kivonása tárgyában
– már egy eltérõ, több esetben korrigált
listát közöl, ahol a tévedések elkerülése
végett az írói álneveket is felsorolják. Ezt
a rendeletet a miniszterelnök helyett dr.
vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály államtit-
kár, a sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa
írta alá. A két névsort kiegészítette az
1943 óta mûködõ „Zsidókérdéskutató
Magyar Intézet” által összeállított lista,
amelyet Bosnyák Zoltán, az intézet igaz-
gatója adott ki. Ez a harmadik lista jóval
alaposabb az elsõ kettõnél. Trócsányinak
több oka is lehetett arra, hogy figyelem-
mel kövesse a listákat, illetve a bezúzás
folyamatát, amelyet egyébként a kormány komoly propagandaakciónak szánt,
Kolosváry-Borcsa maga indította meg a malomkereket, s elsõként Kiss József kö-
tetét helyezte alá. Trócsányi ugyanis a Nemzeti Múzeum fõkönyvtárnoka volt, s a
rendelet 3. paragrafusának értelmében a könyvtárak kötelesek voltak az érintett
mûvekrõl listát készíteni, s azt bemutatni a sajtóügyek kormánybiztosának, azaz
Kolosváry-Borcsának. A 4. paragrafus szabta meg, hogy megsemmisítésükre mi-
lyen módon kerüljön sor. A 6. paragrafus lehetõséget hagyott a könyvtáraknak ar-
ra, hogy az állományukba sorolt és érintett mûvek példányait elkülönítve õrizzék,
és csupán indokolt tudományos kutatás céljára adják ki. Nem volt mindegy, hogy
egy könyvtáros a zárt gyûjtemény létrehozásában vesz-e részt, vagy adandó alka-
lommal egyes példányok megsemmisítésében. 

Írásának ezen a pontján Trócsányi nehéz helyzetbe került. „Krónikájában”
rögzíti: 1944. május havában „felháborodással suttogták könyvtároskörökben,
hogy a németek fosztogatják a Múzeum körúti antikváriumokat. Egy délután ma-
gam is láttam, hogy az egyik Múzeum körúti antikvárium félig lehúzott redõnye
alól német katonák és polgári ruhás egyének bujkálnak ki, ölükben könyvekkel,
amelyeket a járda mellett álló, vászonernyõs teherautóba pakolnak föl. Jelentést
tettem ez ügyben Fitz Józsefnek, az Országos Széchényi Könyvtár akkori fõigaz-
gatójának, aki illetékes helyen azonnal érdeklõdött, magyar kormányhatóságok
tudomásával és hozzájárulásával történik-e a »zsidó« könyvkereskedések kifosz-
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tása, mire – késõbbi közlése szerint – azt a választ nyerte, hogy igen, a rekvirá-
lás »legális«.”

S itt feltétlen érdemes megállnunk egy percre. Mindenesetre nyilvánvaló,
hogy Trócsányi miért írt harácsolásról, hiszen aminek a szemtanúja volt, az szó
szerint megfelelt e jogszerûvé tett eljárásnak, amelynek lényege a háborús viszo-
nyok kiterjesztése a mindennapi élet olyan területeire, melyeket egyébként a
polgári jog rendezett el, legalábbis a korszak társadalmi hagyományai szerint –
más kérdés, hogy az 1944-es rendeletek értelmezhetetlenek lettek volna a „zsi-
dótörvények” nélkül. 

S itt érkezünk el a Trócsányi-szöveg ama részéhez, amelyet forrásértékûnek
tarthatunk, ha arra a kérdésre keressük a választ, miként élhette és érthette meg
a korszak egy nagy tudású, különösebb politikai kapcsolatok híján nem védett
átlagértelmiségije a változást, miként reflektált az 1945. május 8-án elkövetke-
zett végleges átalakulásra. Annak a tudatállapotnak a nyomait, szimptómáit ke-
ressük, amelyek segíthetnek megértenünk azokat a reakciókat, melyeknek folya-
matosan a tanúja lehet az 1945-ös tavasz és nyár eseményeit nyomon követõ
megfigyelõ: a vereség és gyõzelem, a rettegés és bizalom érzésének kialakulását,
determinációit. Berlin vagy Bécs nyilvánvalóan a vereség színtere volt, erre utalt
a megszálló hatóságok viselkedése, a szovjeteké ugyanúgy, mint a nyugati hatal-
maké. Mindent újra kellett kezdeni, az intézmények éppúgy radikális átalakulás-
ra szorultak, mint a kategóriák: a mûvészeti és tudományos élet normarendsze-
rében a kontinuitásnak nem volt helye. Az olyan kiállítások, mint például az
1949-ben a bécsi Naturhistorisches Museumban megrendezett Die Menschheit –
eine Familie10 (amely egyébként nem kis mértékben a New York-i MoMA Family
of Man címû legendás tárlata különös elõképének is tekinthetõ) –, jól példázzák
ezt a radikális diszkontinuitást. Berlin nyugati részének mûvészeti életét java-
részt az OMGGUS – Office of Military Government for Germany (US) – különfé-
le hivatalai és tisztviselõi szervezték, így például a kortárs mûvészeti kiállítást,
az 1945-ben létrehozott Freiheit der Kunstot. Hasonlóan jártak el a szovjet csa-
patok is, Kelet-Berlinben éppúgy, mint Bécsben.

Budapesten némiképp másként állt a helyzet. A megszállók és felszabadí-
tók közötti érzékeny és helyzetenként változó különbségtétel ugyanis megfelelt
annak a praktikus kérdésnek – is –, hogy ki-ki miként értelmezheti, illetve foly-
tathatja-e 1944-es életformáját: ezért tartom a Trócsányi-szöveget olyan becses
forrásnak.
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A tanulmány harmadik részét egy újabb dokumentumközlés nyitja. Antal
István vallás- és közoktatási miniszter 1944. július 22-én kelt, a Magyar Nem-
zeti Múzeum Tanácsának címzett levelében két bizottság alakításáról számol be.
„Az egyik bizottság azt a könyvanyagot vizsgálja át, amelyet már az egyes buda-
pesti könyvkereskedésekbõl és antiquariumokból elszállítottak, és amely jelenleg
az egyik Budapesten állomásozó német katonai egység õrizetében van. A másik
bizottság a még fel nem nyitott könyvkereskedések és antiquariumok anyagát
leltározza. Felhívom a tekintetes Tanácsot, hogy a legsürgõsebben rendelje át a
mintegy 4-5 hetet igénybe vevõ munkálatokra a m. kir. sajtóügyi kormánybiztos-
ságra (I. Úri utca 18. I. 6.) dr. Trócsányi Zoltán nemzeti múzeumi fõkönyvtárnokot,
valamint az Országos Széchényi Könyvtár és az Országos Könyvforgalmi és Bib-
liográfiai Központ szakképzett könyvtári tisztviselõi közül még nyolc tisztviselõt.
Nevezettek utasítandók, hogy késedelem nélkül jelentkezzenek dr. Kolosváry-
Borcsa Mihály államtitkár úrnál, a sajtóügyek m. kir. kormánybiztosánál.”

A tanulmány szerzõje a következõ mondatban beszámol arról, hogy jelent-
kezett Fitz József fõigazgatónál, aki Tasnádi-Kubacska András akkori múzeumi
elnöki tanácsos jelenlétében fogadta, s közölte, hogy a kettõ közül a németek által
elharácsolt könyvek átvizsgálásával foglalkozó bizottság vezetésével bízza meg.

Amikor 2005-ben arra keresünk választ, miként is alakult a mûvészet és
demokrácia viszonyrendszere 1945-ben, mennyiben volt képes és képes lehe-
tett-e a kortárs mûvészet arra a metamorfózisra reflektálni, amelyen a korszak át-
élõi átestek, ennek a tapasztalatnak a rekonstrukciójára feltétlen kiváló és
szimptomatikus leletnek, ha tetszik, esettanulmánynak látom a Trócsányi-írást.
(Mind az archeológiai, mind az analitikus metaforát megkerülhetetlennek tar-
tom, különös tekintettel azok összefüggéseire.) 

Azt a virtuális pillanatot vagy fordulópontot keressük ebben a szövegben is,
amelyre Kassák vagy Szép Ernõ írása utalt: hogyan és mi történt azokkal, akik
vagy így, vagy úgy, de azok közé tartoztak, akik inkább elviselni kényszerültek a
történelem történetét, mintsem alakíthatták volna. A Trócsányi-cikk intenciói –
megítélésem szerint – nem politikaiak. Sem a lap, sem a szerzõ élettörténete nem
mutat arra, hogy megírásával a történelmi tények rögzítésén túl bármi más
szándéka lett volna. Azaz, ennek a forrásnak, leletnek a kontextusa, természete
jelentõs mértékben eltér az olyan közleményekétõl, amelyekre általában az
1945-ös év szellemtörténetének, társadalomtörténetének kutatója hivatkozni
szokott, amelyek a politikai nyilvánosság befolyásolására születtek. Így például
Darvas József 1945 márciusában, a Szabad Népben közzétett, a zsidókérdésrõl
írott szövegét joggal tarthatjuk legalábbis elgondolkoztatónak, de forrásként kevés-
bé vélem gazdagnak, mint azt a különös történetet, amely Trócsányi írásából ki-

139

„A
 B

UD
AP

ES
TI

 N
ÉM

ET
 K

Ö
NY

VH
AR

ÁC
SO

LÁ
S”

A DEMOKRÁCIA REMÉNYE – MAGYARORSZÁG, 1945

009Gyorgyp.qxd  11/26/2005  7:07 PM  Page 139



bontakozik. Darvas – a trauma elhárításaként is érthetõ, kínosan durva – szövegét
épp a politikai intenció miatt nehéz visszahelyezni a korszak mindennapjaiba.
„A megmaradt zsidóság jelentkezését, természetes helyfoglalását és egy részé-
nek mohó túlzását, túltengõ mártíromságát ezekkel a rémségekkel (zsidó bosszú)
társítja. […] meg kell mondani, hogy ahogyan a demokrácia harcosai soha nem
ismerték el bûnnek azt, hogy valaki zsidó, ugyanígy nem ismerik el ma sem elõ-
jogot biztosító »nemesi kutyabõrnek« a zsidó származást. Pedig ma határozottan
van a zsidóságnak egy része, szerencsére kisebb része – fõleg olyan polgári elemek,
akik soha nem tettek semmit a fasizmus ellen, a demokráciáért –, amely elvár-
ja, sõt követeli ezt az elismerést. Igaz, nem faji alapon, hanem a több szenvedés
jogán. De még így sem lehet ezt magatartást elfogadni… Miért akarnak mármost
hamis mártíriumuk leple alatt tétlenkedni azok, akik amíg lehetett, mindig a na-
pos oldalon állottak…”11 Ha már az õszinte szónál tartunk, ami engem illet, leg-
alább annyira foglalkoztat a Szabad Nép közléssel kapcsolatos intenciója, különös
tekintettel a cikk utáni megjegyzésre: „A Szabad Nép demokratikus felfogásához
híven örömmel nyújt teret a szövetséges pártok vezetõ publicistáinak, hogy ha-
sábjainkon fejtsék ki álláspontjukat az ország és a nemzet égetõ problémáival
kapcsolatban.”

Darvas cikke a mindennapi élet világán kívüli politikai nyilvánosságtörté-
net egyik különös darabja, a Trócsányi-szöveg, megítélésem szerint, éles reflek-
torfénnyel világít be a mindennapi drámai döntéssorozat világába, amelyet egy
olyan – a kortárs világtól elvonult – szakember, mint például e könyvtáros, hir-
telen átélt. Trócsányi helyzete igen bonyolult lehetett. Egyrészt állami alkalma-
zott volt, s ezt a kötelmet érzékelhetõen még 1945-ben is komolyan vette, s nem
úgy gondolta, hogy Antal levele az a pont, ahol fel kell, fel lehet mondania ezt a
szerzõdést, hiszen – nyilván õ is követte a térképeken a világháború eseménye-
it – a változások után felmerülhet az a kérdés, nem kollaborált-e azzal a kor-
mánnyal, amelynek jogszerûségét illetõen kinek-kinek lehetett már kételye.
Csakhogy a szöveg tanúsága szerint ez a kérdés Trócsányi számára nem merült
fel, s ez a tény önmagában véve is figyelemre méltó. Augusztus 19-én dr. Kolos-
váry-Borcsa Mihálynak küldött levelében rendszerezi az anyagot, s ez az osztá-
lyozás nem vonja kétségbe a fennálló rendeletek érvényességét. A tisztviselõ elfo-
gadja az „okkult, erotikus, modern mûvészettörténeti” osztályozás létét, illetve
tudomásul veszi, hogy a „Zsidókutató Intézet” igényeit is ki kell elégíteniük.
Ugyanakkor roppant udvarias és tárgyszerû levelében („Fogadja Méltóságod igaz

tiszteletem nyilvánítását”) arra kéri
Kolosváry-Borcsát, hogy a „naphegyut-
cai”, német õrzésben lévõ raktárból, te-
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kintettel annak rossz állapotára, minden könyvet szállíttasson el, mivel azokat a
megsemmisülés veszélye fenyegeti. Azaz: a kommunista és zsidó könyveket is.
„Ha Méltóságod ezek jegyzékelése mellett döntene, ez csak más, száraz raktár-
helyiségben történhetnék meg.” Trócsányi számára tehát nem volt morális kér-
dés, hogy formálisan együttmûködjék-e a Sztójay-kormány tisztviselõivel, hanem
az a pragmatikus probléma foglalkoztatta, miként érheti el, hogy a korszak osz-
tályozása szerint tiltott könyveket is megóvja akár az elszállítástól, akár a bezú-
zástól. E tekintetben Trócsányi magatartása azonos volt 1944. október 15-e elõtt
és után. Más kérdés, hogy a szöveg egyik legkínosabb része épp ez a mondat,
amellyel az olvasó tudtára kell adnia, hogy a nyilas puccs után is részt vett a bi-
zottság munkájában: „Ezzel kapcsolatban a következõ elõterjesztéssel fordultam
1944. augusztus havában dr. Kolosváry-Borcsa Mihályhoz, szeptemberben dr.
Hlatky Endréhez és október 15. után Fiala Ferenchez.” Azaz a szerzõ nem tesz
említést arról, hogy a Sztójay-kormányt követte a Horthy által már eltérõ intenció-
val megbízott Lakatos Géza kormánya, s Fiala Ferenc, az építész és vívóbajnok
már a nyilasok magas rangú tisztségviselõjeként olvashatta Trócsányi leveleit.
A több alkalommal is elküldött levelek tartalma vitathatatlanul korrekt: felhívja
a figyelmet arra, hogy Németországban sem semmisítik meg a könyvesboltokban
található zsidó és kártékony könyveket, ellenben a szándék az, hogy azokat a tu-
dományos kutatás céljaira megõrizzék. Trócsányi részletesen elmagyarázza, hogy
magyar nyelvterületen a helyzet még rosszabb, ha a bezúzás megtörténik, akkor
„attól kell tartanunk, hogy számos magyar könyv, amelyek kis példányszámban
jelentek meg, nyomtalanul eltûnhetik, különösen akkor, ha a mi könyvtárainkat
is oly bombakárosodás éri, mint a német könyvtárakat. Pedig a tiltott könyvek is-
merete nélkül a magyar szellemi élet utolsó 50 évérõl teljes és átfogó képet ad-
ni nem is lehet. A magyar irodalomtörténész esetleg kénytelen lesz Londonba
utazni, hogy a British Múseum-ban [sic!] kutasson fel (mint már eddig is meg-
történt) valamely, itthon meg nem található magyar könyvet. […] bátorkodom
Méltóságodnak indítványozni, hogy a könyvmegsemmisítést a bombaveszély el-
múltáig függessze fel, s a veszélyes anyag eliminálását halassza a háború befe-
jezése utánra, s csak a magyarországi könyvanyag károsodásának ismeretével
döntsön. Fogadja Méltóságod igaz tiszteletem jelentését. Budapest, 1944. augusz-
tus-szeptember-október.”

Talányos szöveg ez, akármint is nézzük. Legutolsó címzettje, Fiala Ferenc,
ha elolvasta, hát elgondolkozhatott azon, hogy mit is keres a levélben a British
Museumra való utalás, illetve az a fordulat, hogy õ, mármint a levél címzettje
döntsön majd a háború végeztével. Az is tény, hogy Trócsányi a maga illetékes-
ségi körében végig magyar könyvekrõl, illetve veszélyes anyagról beszél.
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E levelek megírása és közzététele között kevesebb mint egy év telt el. Szám-
talan kérdés merül fel. Vajon megírásuk idején, azaz 1944 során nem gondolt-e
Trócsányi arra, hogy e levelek hangvétele és tartalma egyaránt helyt kell hogy
álljon egy új világban is? Hiszen õ maga publikálta õket, egyszerre számolván be
a magyar könyvészet történetének egyik különös fejezetérõl, s tárva a szakmai
nyilvánosság elé saját szerepét, különös kooperációjának, illetve – szándéka sze-
rinti – ellenállásának dokumentumait. Más kérdés, hogy a gyakorlatban mindez
mit sem ért. Mint a közlés végén Trócsányi megállapítja, a különbözõ helyeken
õrzött s elharácsolt könyvek jelentõs része az ostrom alatt elpusztult, akár a Nap-
hegy utcában hagyott 7174 darabról, akár a Magyar Zsidókutató Intézetbe szál-
lított 5398 darabról, illetve részben az Országos Széchényi Könyvtárba vitt pél-
dányokról volt szó. 

Akármint is: az elharácsolt könyvek története – nem a megmentett könyvek
legendája lett. Érdemes itt felfigyelnünk két számra. Ami a németek harácsolá-
sának mértékét – a 7174 kötetet – illeti, arról kinek-kinek lehetnek elképzelé-
sei, de azt nem tarthatjuk irracionálisnak. Sokkal elgondolkoztatóbb a Bosnyák-
féle „intézet” 5398 példánya. Vajon mire gondoltak ott, vajon mire gondolt
Hamvay Vilmos és Éles Ilona, ennek az „intézetnek” a munkatársai, akik részt
vettek a Trócsányi-féle bizottság munkájában, s kiválasztották maguknak ezeket
a köteteket? Mikor gondolták tanulmányozni õket? 

Attól tartok, a Trócsányi írás csattanói, lehetséges megfejtései szinte nyil-
vánvalóak. Ez a történet a helytállás és az árulás, az értelmetlen hûség és ki-
szolgáltatott szolgálat meséje – egyszerre. Rámutat arra, milyen reménytelen tá-
volságra kerülünk a hatvan évvel ezelõtt történtek megértésétõl, ha nem vagyunk
képesek rekonstruálni azokat a hatalmi, intézményi viszonyokat, amelyek a kor-
szak átlagembereit kötözték, amelyek megszabták fantáziájuk kereteit, kijelölték
korlátaikat. Amikor az 1945-ös esztendõben megtörtént fordulat jellegzetességeit
kutatjuk, vissza kell jutnunk ezeknek a kisvilágoknak a leírásához, hogy adekvát
kérdéseket tehessünk fel az árulás, a közöny, a bûnösség, a kooperáció, a kolla-
boráció tekintetében. 

Sziklay László 1946-os tanulmányában12 arról számol be, hogy a korszak
egyik sikerkönyve Márai Naplója volt. „Csak egy a feltûnõ és egy a szomorú. Ha a
könyvekrõl szóló tanulmányunkban meg kell állapítanunk, hogy az a magyar
írógárda, amely a háború elõtt, sõt még a háborúnak számunkra nyugalmasabb
éveiben is, Európában talán egyedülállóan, magas színvonalú, igényes, a magyar

jövõre nézõ, azt kibontakoztatni akaró
irodalmat adott – most hallgat, akkor e
helyütt meg kell állapítanunk, hogy élõ
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és sajnos 1945-ben jórészt hallgató íróinkat nem is olvassák.” A hallgatás kér-
dése tehát nem csupán a kommunista párt által felvetett probléma volt. Ha a
Trócsányi-szövegre gondolunk, talán lehetõséget kapunk arra, hogy világosabban
lássuk, hányféle ok is vezetett a hallgatásra. 

Márai Naplójának radikalizmusára az író Horthy-korszak alatti teljes belsõ
függetlensége, illetve elszigeteltsége adott lehetõséget. „Ahhoz, hogy Magyaror-
szág megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egy-
fajta ember lelkébõl a »jobboldaliság« címkéjével ismert különös valamit, a tu-
datot, hogy õ, mint »keresztény magyar ember« elõjogokkal élhet e világban.
[…] Ez a fajta soha nem változik meg. De amíg ezeknek szavuk van vagy befo-
lyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.”13 A kívülállás joga keveseknek adatott
meg: Kassáknak, Szép Ernõnek, Márainak, akiknek 1944-re már rég semmi kö-
zük nem volt ahhoz, ami ebben az országban történt. A részvétel különféle for-
mái a tehetetlen hallgatást szülték meg. „A legjobb akaratú magyar értelmiség
frontjának ismerõi jól tudhatják, milyen taktikai és ideológiai kaleidoszkópban
keveredtek a szellemi frontok. De lehet, hogy csakugyan becsaptak azok a kaján
csillagok, de akkor becsaptak mindenkit, be igazakat és hamisakat, »csak a ha-
misak még nem tudják« – írta 1945-ben önmaga mentségérõl szóló drámai szö-
vegében Szabó Lõrinc. – Uraim, én elfáradtam, rengeteget szenvedtem […].
A minap, véletlen találkozó során, egy úr, mai politikai életünk egyik vezetõ fak-
tora olyasmit mondott elõttem, hogy amikor száznyolcvan fokos fordulatot vett a vi-
lág, komoly, felnõtt embernek szerinte lehetetlen szó nélkül ott folytatnia a mun-
káját, ahol abbahagyta, Elgondolkoztam a szavain, úgy éreztem, úgy érzek én is:
ezért mondtam, amiket az imént mondtam. Az a világ azonban, amelyik elfordult,
nem volt nekem a világom, én az Eszmék kutatója voltam és leszek, függetlenül
gyakorlati hasznosságoktól és céloktól…”14

Amikor hatvan évvel késõbb a radikális önismeret hiányának okait kutat-
juk, amikor a kortárs mûvészet különös óvatosságának magyarázatát keressük,
akkor vissza kell utalnunk a Szabó Lõrinc által is érzékelt helyzetre, vagy épp a
Trócsányi-szövegre – s nyilván számos szakmában található hasonló dokumen-
tum. Illyés 1946-os naplójegyzeteiben elég kíméletlenül beszél Márai Naplójáról.
„Minden együvé van hordva benne, ami egy nagy író lelkületére jellemzõ – egy
adótiszt képzelete szerint.”15 Csakhogy Márai naplói akkor jelentek meg, Illyés
szövegét a halála után özvegye szerkesztette. Az egyik szöveg éppolyan radiká-
lis, mint az írója, aki nem sokkal késõbb
elhagyta az országot, és pátriárkai kor-
ban, a Csendes-óceán partján, egy verõ-
fényes, napsütötte város parkjában álló
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házában fõbe lõtte magát. A másik itthon maradt, beszélt Rákosival, parolázott
Kádárral, elhallgatásokkal teli naplóját évtizedekre elhallgatta. Ha vissza aka-
runk jutni 1945-ig, akkor ezeket a szövegeket kell újraolvasnunk, s remélhetjük,
hogy lassan kirajzolódik belõlük a tehetetlen hallgatás és elhallgatás, a kimond-
hatatlanságok története, lassan összeáll a félelmek és nyomorult megalázottságok
szövege, amelynek egyes mondatai ott olvashatók Trócsányinál, másutt Kassák,
Szép Ernõ, Márai, Szabó Lõrinc s talán Illyés írásaiban. Ez az újraolvasási folya-
mat fájdalmas lehet, de azt hiszem, elkerülhetetlen. A gyökeres fordulat, amely
1945-ben történt, szinte azonnal lehetetlenné tette az önvizsgálatot, amelyet
Déry követelt többek között a népiektõl – reménytelenül, mert a politikai tudat
és helyzet már meggátolta az õszinte beszédet: a kommunisták éppúgy nem vol-
tak érdekeltek a tapasztalatok feltárásában, közös értelmezésében, mint azok,
akik nem voltak kívülállók. Ezért olyan fontosak az archeológiai leletek, az egy-
korú naplók, illetve dokumentum-szövegek, amelyekbõl talán kiderülhet, hogy
reménytelen magány és sok nehézség várt azokra a kevesekre, akik 1945 után
tudni akarták, mit is tettek õk, mit tett velük a kor és az idõ, mit nem tettek meg,
mit tehettek volna, s mit nem. És ennek az egykorú tapasztalatrendszernek,
a félelembõl, elhallgatásból, tehetetlen haragból szõtt szövegnek megalkotása,
olvasása a következõ évek egyik legfontosabb társadalom- és mûvészettörténeti
feladata.
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