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FODOR ILONA PÁRIZSI BESZÉLGETÉSE FEJTŐ FERENCCEL 

A jelenleg is Franciaországban, Párizs mellett élő Fejtő Ferenc 1976 
nyarán hosszabb interjút adott Fodor Ilonának. Ennek a beszélgetésnek 
némileg rövidített - a beszélgetőpartnerek által véglegesített — szövegét 
közli az alábbiakban lapunk. Fejtő első eredeti publikációja ez Magyar-
országon 1948 óta, leszámítva korábbi írásainak dokumentumjellegű 
újraközléseit. 

A szerkesztőséget mindenekelőtt és elsősorban az interjú szövegébe 
foglalt izgalmas kortörténeti anyag indította ana, hogy a közlésre vállal-
kozzon. Ha az irodalomtörténészek vagy a többi emlékezők gyakran 
másként vélekednek is a 30-as évekről, a József Attila-kérdésről, a 
„népi-urbánus" vitáról, a munkásmozgalom és a művészet viszonyáról 
rendkívül tanulságos megismerni a kortárs Fejtő kései véleményét, állás-
pontját is. Annál is inkább, mert csakis kritikával fogadható némelyik 
ítéletét számos új szempontú megközelítés, tanúskodás is kiegészíti. 
Ezek igazságainak hitelét az sem vonhatja eleve kétségbe, hogy meg-
fogalmazójuk - miként ezt itt is, másutt is bevallja - messze eltávolo-
dott ifjúkori forradalmi szocialista elkötelezettségétől. 

Kétségtelen: Fejtő Ferenc, pályakezdő éveinek kommunista von-
zalmait 1934-35-től , a börtönből való szabadulását követő hónapok-
ban a szociáldemokrácia felé közeledve feladta, majd élesen szembe-
került az illegális párt, illetve a nemzetközi kommunista mozgalom 
eszméivel, gyakorlatával. Ez a szembekerülés azonban nemcsak az entel-
lektüel „függetlenség"-éből, a mindenféle mozgalomtól, szervezettől és 
az esetenként önfeláldozást is követően eszmei-politikai kötöttségtől 
való „szabadság"-ból fakadt. S aligha igazolható a korabeli szektariániz-
mussal, dogmatizmussal - amit egyébként, másokkal együtt, jogosan 
bírált Fejtő is. Mindenekelőtt egy nyüt világnézeti váltással, a 30-as évek 
egyetemes és munkásmozgalmi válságának sajátos értelmezésével, a 
belőle való nem szocialista típusú kiút keresésével és megtalálásával függ 
össze Fejtő szakítása a marxizmussal. 1938 elején még a baloldalon -
ha nem is a forradalmi szárnyon - találjuk Fejtőt (ekkor hozzák ellene 
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az őt emigrációba kényszerítő második ítéletet). 1 9 4 8 - 4 9 után, a 
hidegháború korszakától kezdve azonban végleg szakít a szocializmus-
sal. A népi demokráciák történetével foglalkozó történetpolitikai 
könyvei, publicisztikai munkássága azóta s ma is szembeállítják őt a 
hazai szellemi élettel, a — mégoly ellentmondásosan — kibontakozó 
szocialista fejlődéssel. 

Mindezek tények, amelyeket aligha kell elhallgatnia a Fejtő nézeteivel 
vitában álló magyar szerkesztőségnek. De olyan tények, amelyek azért 
nem is homályosíthatják el az emlékezés, az alábbi szövegközlés doku-
mentumértékét. 

A szerk. 

Fodor: Amikor találkozom önnel, elsősorban József Attila 
a felnőtt című, a Népszavában, 1938-ban megjelent írására gon-
dolok. Ön azt íija ott: 

„József Attila két arca vált leginkább ismeretessé s mondhatnánk 
népszerűvé . . . Az egyik, az első, a fiatal, hetyke József Attila, a 
csavargó bánat s a dacos életvidámság megejtő költője, bájosan dúdolt 
dallamaival, üde és lebegő virágénekeivel, kerge ficánkolásaival, édes 
humorával. A másik, a zendülő József Attila, aki nagy lendülettel 
vetette vállát a világnak, hogy sarkaiból kifordítsa: a proletárok, a 
szegények vigasztalója, a gazdagok ostorozója, a tőkésvilágra szitkokat 
szóró, az új világról álmokat szövő József Attila. Most egy harmadik 
József Attilára hívom fel a figyelmet: József Attilára, a felnőttre . . ." 

Nos, ehhez az íráshoz kapcsolódván megkérdezném: mit 
értett 1938-ban, és mit ért ma a felnőttség fogalmán? 

Fejtő: Először is a felnőttségről: ami József Attilát illeti, ő t 
nagyon sokszor csúfolgattam azzal — emlékszem éppen egy 
estére, amit Vágó Mártiéknál töltöttünk, nagyon jókedvűen, és 
Attila több versét elszavalta nekünk — ekkor figyelmeztettem 
rá, hogy verseiben egyre visszatérő kifejezés: „mint gyermek". 
Ő - nemcsak Thomas Mannt üdvözlő versében — állandóan 
gyermekkorából merített. Ez persze összefügg lelkiállapotával, 
később pszichoanalitikai kezelésével is. De nem csak azzal. 
Számára a felnőttség nagyon komoly probléma volt. ő úgy 
érezte, — és egész költészetében ki is fejezte —, hogy ő vala-
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hogy bennerekedt a gyermekkorban, gyermekkori emlékeiben, 
hogy nem jutott túl azon a pubertáskori válságon, ami az ifjú 
embereket elviszi a felnőttség felelősségéhez. Talán épp azért 
volt annyira érzékeny a maga felnőttségét illetően, mert - egy-
felől — érezte, és kortársaién messze túlmenő következetes-
séggel vállalta a felelősséget; ennek ellenére mégsem érezte 
magát egészen felnőttnek. 

A felnőttség: a saját maga és a nemzet felnőttsége őbenne is 
— de a mi generációnkban is — az egyéni problémákon keresz-
tül mindig az általánoshoz vezetett. Szóval a felnőttség nem-
csak probléma: ideál volt számunkra. A felnőttség: a saját-
lábon-megállás, megállni-tudás. a függetlenség, a felszabadulás 
éppúgy jellegzetessége a felnőttéválásnak, az egyén beérésének, 
mint a nemzetének. A nemzet is akkor válik felnőtté, ha meg 
tud szabadulni a mítoszaitól — nem a gyökereitől: azoktól 
sohasem szakadhat el! —, ha felszámol bizonyos beidegző-
déseket, és főleg illúziókat. Ami az egyén számára a gyermek-
kori nosztalgia az anyaméh után, az anyai gondosság után, az a 
nemzet számára bizonyos felelőtlenség: az illúzióknak való 
áldozás, ami nagyon jellemezte a magyarságot épp a mi 
korunkban. 

Talán nem véletlen — és kapcsolódik a saját gondolataim-
hoz, amelyeket József Attila élesztett, serkentett, s ami a vele 
való beszélgetésekből leszűrődött —, nem véletlen, hogy olyan 
cikk miatt kellett elhagynom Magyarországot 1938-ban, 
amelyben — ugyancsak a Népszavában — a magyar uralkodó 
osztálynak a felelőtlenségét és értetlenségét ostoroztam, és 
szembeállítottam a parasztok józanságával, felnőttségével. 
Makói beszélgetés volt ennek a cikknek a címe, a makói parasz-
tokkal való beszélgetések benyomásait összegezte, megdöbbe-
nésemet, hogy ezek a makói parasztok, akikről feltételezhető, 
hogy sokkal kevesebb információjuk volt a nemzetközi hely-
zetről és sokkal kevesebb tudásuk volt a magyar helyzetről — 
sokkal érettebben, bölcsebben, felnőttebben ítélték meg 
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Magyarország helyzetét, Magyarország sorsát, mint számos 
entellektüel, akikkel találkoztam Budapesten. 

De — visszatérve Attilára — őneki egy csomó gyönyörű 
verse van a felnőttségről. A legszebbek közé lehet sorolni a 
Levegőt!, A Dunánált. Ezekben az eszmei mondanivalón túl 
érezhető az a sikerélmény is, amivel ő, az „infantilis", a „gyer-
mek", az egyensúlytalan, az egyensúlyát kereső ember meg-
valósította — legalábbis a költészetben — a felnőttségnek az 
eszményét, és egyúttal a saját egyéni sorsáért és a nemzetéért 
való felelősséget is kifejezhette. „Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja": az Eszméletben írja ezt. Ez egy 
nemes görög-sztoikus felnőttideál, ugye, egy kicsit Hegelre 
emlékeztet, egy kevés freudizmus is van benne. „Szívében 
nincs se apja, anyja": ez nem azt jelenti, hogy az ember kiveti a 
szívéből az apja és az anyja iránti szeretetet, hanem jelenti: az 
ember rájön arra: nem várhatja, mint egy gyermek azt, hogy az 
apja, az anyja vagy akár a társadalom gondoskodjék róla. Meg-
világosodik benne : az embernek kezébe kell vennie saját sorsá-
nak irányítását. És itt érintkezik József Attila személyes 
ideálja az ő politikai ideáljával. Ugyanez a magatartás, ez a fele-
lősségteljes, férfias magatartás, és a halállal való szembenézés: a 
kockázatnak és vállalásoknak a latbavetése a meggyőződésért: 
ez volt számára a felnőttség ideálja. Ebben volt ő különb más 
kortársainál, akik nem álltak ki oly nyíltan, oly egyértelműen, 
mint ahogy ő tudott kiállni az ideáljaiért, az eszményeiért, 
hanem „politikusabbak" voltak, rugékonyabbak voltak, mint ő, 
és — főleg — megalkuvóbbak voltak, mint ő. — Ebben hason-
lított ahhoz a Petőfihez, akivel sokan összevetették, ebben is. 
Petőfiben is megvolt - bár nagyon fiatal volt —, megvolt ez a 
felelősségérzet, ez a felnőttség, a felnőtt kiállás az eszmé-
nyekért . . . 

Fodor: Ami az Ön felnőttségét illeti: mikortól datálja? 
Fejtő: Ezt nagyon nehéz eldönteni. Emlékszem arra, hogy 

amikor a háború után először találkoztam össze Hatvany 
Lajossal, az öreg Hatvanyval, ugye, aki - nem is tudom ponto-
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san, hány éves lehetett 45-46-ban: mindenesetre közelebb jár-
hatott a hetvenhez, mint a hatvanhoz - , és mikor mondtam 
neki: örülök, milyen jó színben van, milyen „jó bőrben" talá-
lom, akkor azt mondta: „Tudod, én megvallom neked, hogy 
még mindig rövidnadrágban érzem magamat." — Velem is, — 
most, hogy a hetvenhez közeledem — gyakran megtörténik az, 
hogy nem veszem túlságosan komolyan a saját felnőttségemet 
és gyermekes relációkon és gyermekes magatartásokon kapom 
rajta magamat. Újra József Attilára kell hivatkoznom: amikor 
ő a felnőttséget hangsúlyozta, a játék szükségességét is hang-
súlyozta: .játszani is engedd, szép, komoly fiadat". „Szép, 
komoly": ez a felnőtt. És: .játszani is engedd": ez a felnőttnek 
a joga, hogy ne legyen mindig komoly, hogy gyermek is tudjon 
maradni, hogy ugyanakkor, amikor felelősséget vállal magáért, 
a létért, a nemzetért, ugyanakkor el is tudja magát engedni — 
„mint gyermek" —, át tudja magát adni az élet élvezetének, az 
élet szépségei élvezetének. 

Visszatérve kérdéséhez: hogy lesz, mint lesz az ember fel-
nőtt? - Én azt hiszem, a felnőttségbe lassan beérik az ember 
azáltal, hogy az élet olyan helyzetek és feladatok elé állítja, 
amikor csak saját magára támaszkodhat, amikor egyedül evez 
és beveti magát a vízbe. Ilyenkor — ha nem is tanult meg úszni 
—, kénytelen lesz úszni, ahogyan azt Mao Ce Tung bölcsen 
mondotta, hogy „úszás közben tanul meg az ember úszni". Én 
is úszva tanultam meg úszni, és saját gyermekségemmel vias-
kodva lettem — valószínűleg — valaki: aki, ha nem is egészen 
felnőtt, de közel jár a felnőttséghez, legalábbis olyan közel, 
mint én a hetvenedik évhez. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog: felnőttségem konkrét mibenléte és határo-
zott időpontja: azt hiszem, ez a Szép Szó-időkben történt. 
Abban az időben vállaltam először feladatokat. Attila volt, aki 
először meggondolkoztatott. Akkor volt, hogy felelősséget vál-
laltam saját magamért, saját gondolataimért, s lett az enyém a 
meggyőződés, amit az előbb felvázoltam: (erről írtam Érzelmes 
utazás című könyvemben, ez a témája Heine-könyvemnek is); 
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egyszerre bizonyos politikai komolyság és ideológiai felelősség-
érzés, s ugyanakkor nem-feladása az esztétikumnak és a játék-
nak, a ,homo ludens'-nek, szóval: nem-megtagadása az élet 
élvezetének. 

Fodor: Az Érzelmes utazást említi. Ebben a könyvében 
valóban azt ábrázolja, hogy a felnövekedés nem a születési 
évvel, hanem a megelőző generációk életével: a felmenők sorsá-
val kezdődik. Az ön helyében ezzel kezdeném Fejtő Ferenc 
életrajzát. Mottónak pedig József Attila Л Dunánál című versé-
nek azt a részét választanám, ahol a költő elmondja: hányféle 
vér, hányféle náció kavarog szívében. Egyébként úgy tudom: 
ezt a költeményt Ön „rendelte meg" a Szép Szó „Mai magya-
rok, régi magyarok" címszóval összeállított számához . . . 

Fejtő: Nézze, én az Osztrák—Magyar Monarchiának vagyok 
a polgára, az állampolgára. Én éppen olyan otthon éreztem 
magamat Zágrábban, mint Bécsben, Budapesten vagy Prágában. 
Ezért lettem - emigrációban - a népi demokráciák történeté-
nek írója. Utolsó könyvemnek az előszavában is ezt fejeztem 
ki: Kelet-Európa az én hazám. Mert hiszen, hogy Magyarország 
után érdeklődöm: az természetes. De nekem nem csak magyar 
gyökereim vannak. Az én apai nagyapám Prágában született, 
egy régi prágai családból. És ő, a magyar forradalomért lelke-
sedve, jött át - 1849-ben - Prágából Budapestre, ahol akkor 
alapították a Pester Lloyd című lapot, ahol nagyapám szedő 
lett. Szóval vannak prágai gyökereim. Ugyanakkor Jugoszlávia 
felé vonz Zágráb. Anyám zágrábi születésű és ott van elte-
metve. (Innen származik az a tévedés, hogy a Magyar Irodalmi 
Lexikonban Zágrábot jelölik meg szülővárosomként, holott 
Nagykanizsán születtem.) így egy kicsit zágrábinak is érzem 
magam. Tehát a Monarchiának ezt a sokféleségét a családom-
ban is átéltem. Az egész családom annyifelé vetődött tulajdon-
képpen, ahány felé az Osztrák—Magyar Monarchiát szétdarabol-
ták. Az egyik unokafivérem Szarajevóban a Zeneakadémiának 
az igazgatója; vannak rokonaim Pozsonyban, unokafivéreim, 
akik Trieszten át és Polán keresztül olaszokká váltak. Akárhol 
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járok, Milánótól Pozsonyig mindenütt rokonaim vannak, akik-
kel kapcsolataim voltak és vannak, és akiken keresztül az or-
szágaikkal, nemzeteikkel szoros kapcsolataim voltak és vannak. 
És azt hiszem, ez is egyik magyarázata annak, hogy mindig 
érdekelt, mi történik ezekkel a népekkel. Hangsúlyozom: ma is 
elsősorban Magyarországra figyelek, de figyelhetek-e úgy 
Magyarországra, hogy egyúttal ne kiséijem figyelemmel azok-
nak az országoknak a sorsát, amelyeket nemcsak a Duna mint 
folyam, hanem a közös történelmi érdek is egybeköt? Ezért 
utasítottam el mindig a sovinizmusnak a csapdáit, ezért viszo-
lyogtam a népek közötti gyűlölködés minden formájától, kísér-
téseitől. Ha egy politikai mozgalommal egyet tudtam volna ér-
teni, akkor az egy federalista-szocialista politikai mozgalom 
lett volna. Ami azonban, sajnos, nem tudott kifejlődni ezekben 
az országokban. 

Miután a felnőttségről van szó, arról beszélnék, miért késle-
kedett nemzedékem s általában a nemzet felnőtté válása. Az én 
generációm, amelyik 1919 után felnövekedett Horthy-Magyar-
országon - én ugye tíz éves voltam 19-ben - , tehát az én gene-
rációm bizony meglehetősen szűkös Magyarországon növe-
kedett fel. Mi tulajdonképpen el voltunk vágva Európától. 
Talán József Attila kicsit kevésbé: ő jobban volt informálva: 
járt Bécsben, járt Párizsban, Franciaországban, mielőtt én meg-
ismerkedtem vele. De az én horizontom meglehetősen vidéki 
horizont volt. Például én csak nagyon későn és egészen 
felületesen ismerkedtem meg a 20. századi nagy generációnak 
a működésével. A mi generációnknak, amelyiknek a politikai 
orientálódása a Bartha Miklós Társasággal kezdődött — oda járt 
József Attila is: ott találkoztam vele - újra kellett kezdenie a 
zérusról a magyar társadalmi problémáknak a felfedezését. 
Nagyon kevéssé voltunk informálva. A század eleji múlttól el 
voltunk zárva, csak nagyon kevés reprezentánsával ismerked-
hettünk meg. Én ismertem Braun Róbertet, Hatvanynál Vám-
béry Rusztemmel találkoztam, személy szerint Hatvanyhoz 
kerültem közelebb. De őáltaluk is nagyon gyér információkhoz 

8 Irodalomtörténet 1983/1 
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jutottunk. A műveket tulajdonképpen dig olvastuk. — A 
napokban jutott kezemhez Szabó Ervinnek a levelezése, amit 
mostanság kiadtak Magyarországon. Megdöbbenéssel jöttem rá, 
hogy a Szabó Ervin-féle generációnak milyen széles körű 
európai kapcsolatai voltak — Franciaországban, Svájcban, 
Németországban - koruk szociális mozgalmaival. Mi el voltunk 
ettől zárva és csak nagy nehezen vettük fel a kapcsolatot a 
korabeli Franciaországgal. Ami nem helyettesíthette, nem 
pótolhatta a históriai gyökereket, amelyek nekünk nagyon 
hiányoztak. 

Fodor: Azt hiszem, ha a gyökereknél tartunk, idetartozik az 
a fajta sajátos különállás is, amit Ön az Érzelmes utazásban 
szándékoltan hangsúlyoz: az ön polgár mivolta. Gondolja, 
hogy ez ugyanúgy megszabta a magatartását, mint József 
Attiláét az ő proletár származása, amit Ön csaknem minden 
József Attila-méltatásában hangsúlyoz? ö n a költő magatar-
tását - többnyire — származásával magyarázza (pedig az 
akkoriban még nem volt divat); saját vonatkozásában viszont 
inkább azt tartja: mindenki az, aminek tartja magát. 

Fejtő: A polgár „közérzete", annak vállalása inkább törté-
nelmi kutatásaim, mintsem egyéni felfedezés eredménye. 
Marxi - és nem marxista! - olvasmányaim juttattak a polgár-
ság történelmi szerepének az értékeléséhez. Ez összefügg aztán 
azzal, hogy egy kicsit szemben állva a divattal (mert Magyar-
országon az én időmben nagyon divatos volt a polgárságot 
becsmérelni minden oldalról: jobboldalról éppúgy, mint bal-
oldalról) azt mondhatnám, hogy kihívás volt, paradox volt, ha 
valaki polgárnak mondta magát. Az legalább olyan becsmér-
lendő valaminek tűnt, mintha valaki zsidónak mondta magát. 
A polgárnak, a polgárságnak nem volt , j ó sajtója". Ami engem 
illet: én tényleg polgári családból származom (bár őseim közt 
munkások is voltak: fiatalemberként nagyapám nyomda-
munkás volt), de szükségesnek tartom annak hangsúlyozását: a 
felnőttség ezzel is kezdődik: az embernek ne legyenek illúziói 
saját magáról és annak vallja magát — ami. Ne szégyellje az 
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eredetét, ha polgár, ha munkás, ha paraszt, — legyen az ember 
szolidáris az eredetével, őseivel. 

De ugyanakkor tisztában voltam egy bizonyos családi örök-
séggel: az apám polgár, liberális polgár volt, és - mint nyomda-
tulajdonos - ő volt a városunkban az első nyomdász segély-
egylet (a mai társadalombiztosítás elődjének) megalapítója. 
Szabadkőműves is volt. Ami bizonyos humanitást, humaniz-
must, az alsóbb osztályokkal való szolidaritást is feltételezett 
abban az időben. 

Szóval a vulgár-marxizmussal való szakításommal járt 
együtt, hogy hangsúlyozni kívántam polgári mivoltomat, s 
ugyanakkor azt a tényt is, hogy a szocialista mozgalomnak az 
alapítói, vezetői közt világszerte polgárok is voltak. (Marx pol-
gár volt, Engels gyárigazgató, Lenin is polgár volt.) Következ-
ménye volt ez abban az időben annak a jelenségnek, hogy a 
mozgalomban, még a szociáldemokrata mozgalomban is, 
gúnyosan „tulok"-nak nevezték az entellektüeleket, és kisebb-
rendűségi érzést próbáltak beléjük oltani. Egy ilyen ouvrierista 
— minálunk ezt így mondják —, egy ilyen proletarizáló ideoló-
gia hatalmasodott el. Erre feleltünk mi — tekintettel arra, hogy 
mint ifjú titánok, szerettünk ellentmondani a közvéleménynek 
és kihívni azt —, ezért hivalkodtunk a magunk polgári mivoltá-
val. Szóval egy kicsit provokatív céllal hangsúlyoztuk mi a pol-
gárság szerepét. Ugyanakkor cikkeimben — a Népszavában, a 
Szocializmusban — megmutattam: Goethe és Heine után Marx 
vádolható a legkevésbé azzal, hogy félreismerte volna a polgár-
ság nagy történelmi és alkotó jelentőségét. 

Fodor: ö n Credo quia absurdum című — feltételezhetően 
már Párizsból hazaküldött — írásában véleményt mond a 
századelő francia értelmiségéről, Paul Nizan — nálunk is lefor-
dított — összeesküvők című regényéről szólván. Ebben a nem-
zedékben - mely az ö n nemzedéke is - a dogmatizmussal lep-
lezett hitetlenséget ostorozza. De ugyanezen jelszóval, a credo 
quia absurdum jegyében marasztalja el a túlzásba vitt hitet: a 
fanatizmust is. 

8* 
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Fejtő: Kezdjük a credo quia absurdum címmel: mit akartam 
ezzel kifejezni? Az egyik egyházatya - ha jól tudom: Tertulli-
anus — jelentette ki: hiszek, mert (vagy: habár) abszurd, vagyis 
értelemmel fel nem fogható. Én is azt a szellemi magatartást 
jellemeztem ezzel, ami a fanatikusokat mindenkor megillette, 
akár keresztény fanatikusok, akár forradalmár fanatikusok vol-
tak. Egy túlzó odaadás és egy dogmatikus rendszer elleni harc 
jelszava volt ez számomra, mely dogmát a legtalálóbban Hegel-
lel így fogalmazhatok meg: ha valami nem illik bele a gondolat 
sémáiba: annál rosszabb a valóságra nézve. 

Amit hiányoltam Nizan hőseiből, és magából Nizanból is — 
akit ismertem —, a felnőtt tudatosság és megkülönböztetni 
tudás az igaz és nem-igaz között: ez hiányzott belőlük. És a 
tiszta hit az eszményekben: ezzel maradtak adósaim ezek a 
fiatalok, a regény hősei. Bár nagyon műveltek voltak: ez túl-
ságosan absztrakt képzettség volt. Az egész rue D'Ulm-nek, a 
híres École Normale Supérieure-nek ez volt a hibája: könyv-
molyokat, könyvtár-embereket nevelt fel, absztrakt gondolko-
zókat, akik téziseken keresztül fogták fel az életet. Nem volt 
igazi kapcsolatuk a társadalommal, amelyben felnőttek. Bandá-
ban éltek, de nem közösségben. 

Ebben mi talán előbbre voltunk, mint ők, mert kénytelen-
kelletlen az egyetem meg az Eötvös Kollégium nem volt 
annyira elválasztva a nemzedéknek, a pártnak az életétől, mint 
Franciaországban. 

Itt beszélnem kellene a két ország munkásmozgalma közötti 
különbségről, de előbb az értelmiség szerepéről beszélnék. 
Nizan könyvében én azzal az embertípussal szembeni ellen-
szenvemet láttam igazoltnak, akiket szalonforradalmároknak, 
szalonbolsevikieknek neveznek, és akiknek számos típusát 
ismertem Magyarországon is. Ezeket - noha személyiségüket 
vagy tehetségüket elismertem —, sosem tartottam igazi forra-
dalmároknak. Ellenben olyanoknak, akik nem igazi, komoly 
teoretikus meggondolásokból vagy meggyőződésből lesznek 
forradalmárokká: eljátsszák csupán a forradalmár szerepét. 
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Mint ezek a nagypolgár fiúk is Nizan regényében, akik - rész-
ben neurotikus alapon: - az apa, a család elleni lázadásukat 
festik át a társadalmi rend elleni lázadássá anélkül, hogy ez a 
konvenció komoly meggyőződésnek vagy hitnek a gyümölcse 
lenne. Nizan mazochista szalonbolsevikjei megtagadják saját 
polgári mivoltukat ahelyett, hogy saját intellektuális polgári 
mivoltukon keresztül jutnának el a szocialista meggyőződés-
hez. Én ezt a típust sosem bírtam ki. És azt hiszem — legalább-
is ezen a ponton — az ellenszenvem találkozott Rajknak az 
ellenszenvével: ő se bírta ezt a típust. 

A credo quia absurdum jellemezte — szerintem — Rajk 
Lászlót is, akivel a harmincas években sokat vitatkoztam. Az ő 
hitét talán a hitvitázókéhoz hasonlítanám. A 16. század kato-
likus hívőinek hitéhez. Mindaz, amit a kereszténység meg-
tudott Rómáról, a római egyház korrupciójáról, túlkapásairól 
stb.: mindez az igazi hívőket nem ingatta meg a Szenthárom-
ságban vagy a pápa csalhatatlanságában való hitükben. 

Fodor: Milyen hitet kér számon Nizan fiataljaitól? 
Fejtő: Hát talán egy másfajta hitet. Nem csak fanatikus hit 

van. A hit lehet másfajta is. Lehet hinni eszményekben és 
értékekben. Lehet hinni a szabadságnak vagy az igazságnak az 
eszméjében, és lehet hinni egy pártban, egy mozgalomban, egy 
nemzetben. Vagy lehet hinni, hogy egy párt vagy valamely más 
szervezet képviseli vagy megvalósítja az eszményeket: szóvá 
van babona és van hit. Ahogy a vallásokban meg lehet külön-
böztetni az istenimádatot a bálványimádástól, így a politiká-
ban is meg lehet különböztetni az eszményekben való hitet és 
a különböző intézményekben inkarnált hitet: az utóbbi 
könnyebben vezet a bálványimádás egyik vagy másik fajtájá-
hoz, mint az előbbi. Viszont az élettől elvonatkoztatott 
eszmény is az embertelenség, fanatizmus szülője lehet. Ami 
szintén egyfajta bálványimádás: a két véglet valójában szoros 
rokonságban áll egymással. 

Itt kellene rátérnem a Rajkkal való barátságomra, együttes 
lebukásunkra, de erről Magyarországon mindent megírtak. 
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Arról beszélnék inkább, ami később — bár ez barátságunkat 
nem érintette — eszmeileg a Rajktól való eltávolodásomat 
okozta. Maga az előbb pontosan meghatározott évszámokat 
emlegetett: a felnőttéválás — bármennyire is lassú és észre-
vétlen — nagyon is tényszerűen jelentkezik. Én az időpontot 
1935-ben határoznám meg. 

Fodor: Ez körülbelül az Érzelmes utazás időpontja. Ott veti 
fel több ízben, mintha ott, pontosan Dubrovnik közelében — 
villámcsapásként érte volna a kérdés: vajon a veszélyes életnek 
szentelje-e magát, avagy a veszélyes élet elvetésével, elkerülésé-
vel a nyugodt, csendes alkotásnak: a MU-nek szentelje-e életét. 
Végül is — azt hiszem — nem tudta betartani elhatározását, 
miszerint csakis a műnek, az írói munkának é l . . . Ide tartozik 
még elmélet és gyakorlat éles szétválasztása, amit Heine-köny-
vében is fölvet. Nemzeti viszonylatban is. A franciák és a 
németek párhuzamba állításával. Azt mondja, hogy a németek 
az elmélet emberei, a franciák pedig a gyakorlatéi. 

Fejtő: Ez a heinei megkülönböztetés az elmélet és gyakorlat 
között, ez Heinétől függetlenül, önmagában is mindig érdekelt. 
Ami Heinét illeti: azt lehet mondani, hogy a német költő ezzel 
a megkülönböztetéssel az irodalomszociológiának az alapjait 
vetette meg. 0 azzal magyarázta a németek teoretikus fölényét 
és forradalmát, hogy a németeknek nem lévén alkalmuk — a 
18. század végén, a 19. század elején — megvalósítani a poli-
tikai forradalmat, ezért a teremtő, a kreatív energiák a teória, a 
költészet és a zene mezejére összpontosultak. Míg a franciák 
nem teoretizáltak: azok csinálták a forradalmat, csináltak egy 
Napóleont, s ezzel — mondjuk - a gyakorlat síkján haladták 
túl a németeket. (Ezzel nem azt mondom, hogy a franciáknak 
ne lettek volna gondolkodói, de — szerintem — nem közvetle-
nül „okozták" a forradalmat.) 

Ezt a problematikát a magyarságra tulajdonképpen csak 
annyiban lehet vonatkoztatni, a mi nemzedékünkre nézvést 
csak annyiban érvényes, hogy nálunk is az elmélet kerekedett a 
gyakorlat fölé. Azt a kulturális forradalmat például, ami 
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Magyarországon történt a század elejétől kezdve 1914-ig vagy 
18-ig, azzal lehet magyarázni, hogy a magyarság politikai és 
szociális téren el volt nyomva, politikai téren az energiák nem 
fejlődtek ki, és így tulajdonképpen az igazi, a reális magyarság-
nak a képviselői nem a parlamentben ültek, hanem a kávé-
házakban, illetve az íróasztalok mellett, mint Ady Endre vagy 
Jászi Oszkár vagy mások, ami a politikai és szociális szabadság-
nak a hiányát fejezi ki. Ugyanakkor annak reményét. A 
reményen van tulajdonképpen a hangsúly. Ez a remény 19 
után sem tűnt el egészen. De — említettem — elszigeteltek vol-
tunk. Ennek ellenére megpróbáltunk csinálni valamit. Volt egy 
részvételem nekem is az illegális kommunista mozgalomban, 
ami börtönnel végződött. Akkor én tulajdonképpen egy bot-
csinálta hős voltam, mert már abban az időben, tehát amikor 
csináltam, nem értettem egyet azzal a szereppel, azzal a moz-
galommal, amelynek alapító tagja voltam. Én sokkal inkább teo-
retikus alkat voltam és a teoretikus munka mezejére kívántam 
terelni az egész mozgalmat. Tehát nem a tüntetések és röpirat-
osztások . . . Vállaltuk a ránk osztott feladatokat, de nem 
értettünk egyet a politikai harcnak ezzel a formájával. Ez a 
dolog volt tulajdonképpen az, ami tudatossá tette bennem: 
alapjában véve nem vagyok politikus természet, hanem entel-
lektüel vagyok, és így kár volt tanári pályámat és egész jövő-
met kockára tenni olyan célkitűzéseknek az érdekében, 
amelyeknek az ellenőrzése, irányítása tulajdonképpen nem a 
mi kezünkben volt. Tudniillik irányítottak bennünket, és nem 
ismertük azokat, akik irányítottak. És így nem tudtuk őket 
befolyásolni vagy meggyőzni arról, amit mi tartottunk helyes-
nek. Ezzel nem a mozgalom hibájára, hanem a magam beállí-
tottságára szerettem volna rámutatni. Ez volt - mondjuk - a 
tényleges háttere ennek a gondolatsorozatnak. 

Mármost: a választás, hogy a műnek éljek, hogy mint író 
dolgozzam, az írói pályát válasszam: ez azért nem jelentett el-
fordulást az ideológiától vagy politikától vagy a filozófiai gon-
dolkodástól, ugye? Ezt bizonyítja, hogy — József Attilával 
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együtt, az ő irányításával — a szociáldemokrata pártba léptem. 
Az a tény, hogy a szociáldemokrata pártot választottam, azt 
jelentette, hogy a politikai harcnak a legális formáját válasz-
tottam. Nem gyávaságból. Úgy éreztem: hathatósabban tudok 
ott dolgozni. 

A felnőtt választást számomra az jelentette, hogy felismer-
tem: nem vagyok politikai természet, nincs bennem semmiféle 
vezetésvágy, a vezető ösztönöm, a vezető motívumom az nem 
a szereplésvágy, hanem az, hogy kifejezzem magamat és írjak, 
írjak, mégpedig azért, hogy írásom nem l'art pour l'art, nem 
teljes elfordulás, nem teljes írói függetlenség vagy elefántcsont-
torony-irodalom legyen, hanem hogy vállaljam a teljes szociális 
felelősséget, ami a nemzedékemben esedékessé vált. De termé-
szetesen — és ezt nagyon jól látja — ez a viszony az íróság, az 
esztétikum és a politikum között nem szűnt meg foglalkoz-
tatni évek után sem. Igen, Heine számára is ez volt a probléma: 
ő is — hogy is mondjam — harcos ember volt, militáns ember 
volt, de ugyanakkor nem hagyta magát beosztályozni semmi-
féle mozgalomba sem: franc-tireur volt, szabad csatározó; 
gerillaharcosa volt az irodalomnak. Én is vigyáztam, hogy ne 
csatlakozzam - később — semmiféle párthoz vagy mozgalom-
hoz, amely korlátozná a szabadságomat abban, hogy azt mond-
jam, azt írjam, amit tényleg érzek és gondolok. 

Ami pedig Rajkot illeti: ő aztán az volt, ami én nem voltam. 
Raj к entellektüelnek indult, de elég hamar kiderült — és Raj к 
maga is tudatára jött ennek —, hogy ő elsősorban militáns 
ember. Ő tényleg a mogalmat, a politikát, a pártot választotta, 
és ezt - mondjuk - , éppen olyan teljes testtel-lélekkel csinálta 
— s abszolút hittel és meggyőződéssel —, mint ahogy mások az 
intellektuális hajlandóságaikat követték. Ez volt az ő műve: az 
ő ÜGYE, ez volt az ő szerepe, — nem megjátszott szerepe: élet-
formája, életvitele — ezért elment Spanyolországba, ezért volt 
ellenálló, ezért csinálta azt, amit Magyarországon csinált. Amit 
- bár kezdettől nem értettem vele egyet - becsültem benne: 
az éppen ez az ő teljes integritása és hivő magatartása volt. ő a 
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pártnak akarta adni az életét, mert azt hitte, hogy a párt jelenti 
Magyarország, a magyar nemzet felszabadítását, a szabadságot, 
a szociális emancipációt stb. És ennek élt, és tulajdonképpen 
ennek a hitének lett az áldozata. 

Itt kell most József Attiláról, az entellektüelről beszélnem. 
Maga felemlíti: sokat hivatkozom Attila proletár származására. 
Ez azért van, mert a költő is hangsúlyozta. Akárcsak Ady a 
maga származását. Még Párizsba is úgy állított be, ahogyan 
Ady jelentkezett: „Góg és Magóg fia vagyok én" - úgy állt 
elő József Attila is, mint egy proletár, mint a munkásosztály 
képviselője: „Én, József Attila itt vagyok!" Csakhogy — itt 
hozzá kell tennem —: az a fajta munkásság, amelyhez tartozó-
nak látta magát Attila, amelyhez tartozónak láttam én is őt, 
az a munkásság, amivel én is szolidaritást vállaltam, egy érett, a 
mozgalomban: a szociáldemokrata és szakszervezeti mozgalom-
ban kitanult, tanult felnőtt munkásság volt. Amelyik tulajdon-
képpen a kisiparos, az iparos társadalomból jött, és amelyiknek 
a viselkedésében már akkor, mikor mi összejöttünk vele, a 
kultúrát nagyon nagyra becsülő érdeklődést, tehát egy magát 
állandóan művelni akaró szándékot ismertünk meg. Ez vissza-
tükröződött Attilában, az építőmunkásoknak, a nemesfém-
munkásoknak, a famunkásoknak, a nyomdászoknak tartott 
előadásaiban is. Ez adott nemcsak reményt, de erőt Attilának 
is, meg nekem is. (Én is tartottam itt — nagyon boldogan — 
előadásokat). Mi tényleg egy munkáselitet láttunk és ismer-
tünk meg. Ez a munkásság formálta Attilát - entellektüellé, 
azaz felnőtté. 

Azokkal az úgynevezett „proletárköltőkkel" ellentétben, 
akik a szociáldemokrata vagy kommunista lapokban szerepel-
tek, akik a maguk gyermekded vagy az izmusoktól kificamított 
verseikben ehhez a munkássághoz akartak szólni, nos ezekkel 
ellentétben Attila, a proletariátus költője (és nem proletár-
költő!) olyan nemes, olyan kiművelt hangon beszélt, ami akár-
melyik polgári költőnek a dicsőségére vált volna. Számomra ő 
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képviselte a munkásságot: a feltörekvő munkásságot mint pol-
gárosuló osztályt képviselte. 

Nemrég megküldték nekem József Attila válogatott levele-
zésének kötetét. Ott található Attilának egy panaszkodó levele 
Bresztovszkihoz, amelyben elmondja: milyen „írók" jutnak 
szóhoz például a Népszava hasábjain. Ez ellen én is nagyon 
sokat tiltakoztam. És csak nagyon nehezen tudtam - például 
Szakasitscsal - elfogadtatni azt, hogy Attila nagy költő. 
(Szakasits maga is költőnek képzelte magát.) Mónus Illés segít-
sége nélkül meg sem tudtam volna írni, hogy Attila milyen 
nagy költő: a szerkesztőség többi tagja ki akarta ezt húzatni 
velem. 

Ugyanolyan ez, mint a Bartók-problematika. József Attilá-
ról a Népszavánál azt hitték, hogy proletárköltőnek lenni az 
egyenlő egy bizonyos primitívséggel, műveletlenséggel. Már-
pedig József Attiláról — akárcsak Bartókról a zenében —, min-
dent el lehet mondani, csak azt nem, hogy primitív vagy auto-
didakta. Mindkettő kora műveltségének és tisztánlátásának 
magaslatán állt. Én azt hiszem, Attilát úgy lehet igazán meg-
érteni, hogyha azzal a művészettel veti össze és azzal a 
művésszel, aki hozzá a legközelebb áll: Bartókkal, ő a magyar 
költészetnek és az irodalomnak a Bartókja. Ami Bartóknak 
olyan pompásan - nemzetközi színvonalon - sikerült, hogy a 
folklórból az igazi népi - és nem romantizált népi - zenét 
világszínvonalra emelte, a népi alapra építette s arra az alapra 
is, ami általánosan emberi: azt hiszem, hogy ez a magyar iroda-
lomban kevésnek sikerült. Adynak sem sikerült annyira, mint 
amennyire József Attilának. Úgy, hogy benne elválaszthatatlan 
az ősi: a Kalevalára emlékeztető művészi tökélynek a keresése, 
- ami a legjobb nyugati írókat szintén jellemzi - s - éppúgy 
mint Bartóknál — egy igen magasrendű intellektualitás. Szóval 
az ő költészete egyszerre népi, egyszerre általános emberi és 
forradalmi költészet. Minden szava mögött mély gondolatok-
nak az aranyfedezete áll. 
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És ezzel kapcsolatban szeretnék valamit elmondani, amit 
még senkinek sem mondtam el: ami egyik büszkesége — mond-
juk - az életemnek (azon kívül, hogy erre épp most kezdenek 
rájönni Magyarországon) az, hogy én voltam az első, aki leír-
tam azt a szót, hogy Attila nagy költő. Aki neki megadhatta 
azt az elismerést — írásban is —, amit még a barátai sem. Hat-
vany Lajos például nagyobb költőnek tartotta Erdélyi 
Józsefet, — bár nagyon szerette Attilát; még Ignotus Pali is: 
emlékszem, amikor Attila temetésére mentünk, a kocsiban azt 
kérdezte tőlem: - Te igazán hiszed azt, hogy ő nagy költő 
volt? - És én mondtam neki: - Én igazán hiszem, hogy ő nagy 
költő volt. 

Szóval még a barátai sem voltak egészen tisztában azzal, 
hogy egy egészen kivételes jelenséggel állnak szemközt. 

A másik dolog - amire szintén büszke vagyok - , hogy az 
Eszmélet című ciklus keletkezésében - azt hiszem - elég 
döntő részem volt, mégpedig a következőképpen. József Attila 
megírt két strófát az említett Eszméletből. Azt hitte akkor, 
hogy ezzel a dolog be van fejezve. Egy reggel — eléggé közel 
laktunk: ő a Korong utcában lakott, én pedig az egészen közeli 
Limanova-téren laktam - , átmentem hozzá, és ő megmutatta, 
fel is olvasta a verset, - Na, hogy tetszik? - kérdezte . . . 
-Nagyon szép, de . . . - M i az? ! Mi az, hogy de . . .? - Mon-

dom: — Ez egy ciklus, ennek több darabból kell állnia: ez így — 
önmagában - nem teljes. Ez egy olyan hangot üt meg, amit 
folytatni kell. - Attila nagyon elgondolkozott: - Tényleg? 
Gondolod? — Gondolom. Olvasd csak el még egyszer. Ez vala-
hogy úgy adódik, mint egy mozaik, melynek megvan két 
darabja, de amelyből még hiányzik az egész kép. — Gondol-
kozott még egy darabig, ahogy szokta: bólogatott, s végül azt 
mondta: — Igazad van. — És két vagy három nap múlva? — 
erre már nem emlékszem —, eljött hozzám, s azt mondta: -
Megvan! Megvan az Eszmélet! - Szóval megcsinálta úgy, 
ahogyan éreztem, hogy helyes volna megcsinálnia . . . 
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Sok összetevője van annak, miért nem értik meg a kortársak 
a géniuszt, aki közöttük él. Miért nem értették meg 
Beethovent, Bartókot, de még Petőfit sem, akit ma annyira 
„közérthetőnek" találunk. És miért nem értették meg József 
Attilát. . . Egyetlen mondatban úgy foglalhatnám össze e 
nagyok közös sorsának tanulságát: kortársai nem tudtak fel-
nőni hozzájuk. Érezték a különbséget, csak azt nem tudták, 
hogy ez kvalitásbeli különbség; a jónál is jobb, felnőttebb tel-
jesítmény. Életem legnagyobb elégtétele és öröme, hogy József 
Attila növekedésének közelről tanúja lehettem. 

Fodor: Most arról kérdezném, amit — az Eszmélet c. költe-
mény kapcsán — levelében is érintett: a ciklus 4. darabjának mon-
dandójáról. Heine-könyvéből úgy vettem ki, jól ismeri Hegelt; 
József Attila is jól ismerte. Érdekelne ez a ,fialom hasított fa", 
a determinizmusnak, az elrendeltségnek ez a képe és képlete. 

Fejtő: Azt hiszem, ami foglalkoztatta József Attilát abban 
az időben és ami a filozófiai háttere ezeknek a ciklus-darabok-
nak, az Eszméiét-soiozatnsk : az a determinizmusnak, az elren-
deltségnek, a meghatározottságnak egyfelől, másrészt pedig az 
emberi szabadságnak az ellentéte. - A világ nagyon rendezett, 
és mégsem előre látható. Azt hiszem, hogy ennek a versnek s a 
Levegőt!-nek közös a mondanivalója. Közös abban, hogy 
Attila politikai és filozófiai meggyőződésének legfontosabb 
posztulátumát fejezik ki: „Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem 
rendet!" - ez a Rend egyfelől annak a meggyőződésnek ad 
hangot, hogy van rend, amelyik a múltból, a múltnak egész 
súlyával próbálja az embernek a sorsát, a cselekedeteit meg-
határozni: ez a tradícióknak a rendje, a kényszerűségnek a 
rendje, a szükségszerűségnek a rendje. Ezzel szemben áll egy 
másik rend, amit az ember önkéntesen, szabadon választ, ami a 
szabad civilizációnak a rendje. Másképp azt is lehetne mon-
dani, hogy ez a demokrácia, ugye? 

Attila mélységesen demokrata volt ebben az értelemben, 
vallotta: az a rend, ami a szabadságból születik, az tulajdon-
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képpen az embernek az önrendelkezése, vagyis a demokráciá-
nak a rendje. 

Fodor: Az Eszméletben megtalálható egy másik „rend" is, 
amely mintegy rácsként zárja be az embert: „a csillagok, a 
Göncölök /úgy fénylenek fönt, mint a rácsok/ a hallgatag cella 
f ö l ö t t . . . " 

Fejtő: Igen: ez a börtön. Börtön valójában a tradíció, a 
lélektani mechanizmusoknak a determináló szerepe — amit a 
freudizmus fedezett fel —, mindez mint fantázia, mint illúzió, 
mint fantazmagória, mint mitológia — túlságba vive: — mint 
hazugság, mint konvenció gátolja az ember szabad kibontako-
zását. Attila az ellen a rend ellen is lázadt, és én is tulajdonkép-
pen mindig lázadó maradtam, anarchikus lázadó. Nem arról 
álmodtam, álmodtunk, hogy elképzelhető egy világ rend nélkül 
is, hanem arról: létezik egy rend, ami a szabadságra, az érte-
lemre, a rezonra van felépítve. 

Ha van Attilának üzenete a jövendő generációk számára, azt 
hiszem, hogy ez a még el nem avult, még mindig időszerű, még 
mindig megvalósítható, megvalósítandó eszme az, ami az ő 
üzenete, és — szerényebb módon — talán ez az üzenet az 
enyém i s . . . 

Fodor: Szeretném megvallatni most kortársairól. Elsősorban 
azokról a magyar írókról, akik - jóval kisebb mértékben, mint 
József Attila - , bizonyos fokig sarkallták ön t . Sarkallták -
többek közt — arra is, hogy a „nyugati ábránd keleti válto-
zata" megérintse, hogy az ö n által „betű-korszak"-nak neve-
zett periódus után végül ténylegesen is „ellátogasson" Párizsba. 
Ez a látogatás több mint negyven éve tart. De az az érzésem, 
jóval előbb kezdődött. Talán egész életében erre készülődött, 
hogy nyíltabb, tágabb horizontok felé tájékozódjék. 

Fejtő: Azt hiszem, nincs igaza. A kiindulópont, a feltétele-
zés nem felel meg a valóságnak. Téved abban, hogy számomra 
Párizs jelentette volna a kitágulást, a szélesebb horizontokat. 
Nem! Ez jóval előbb történt: amikor Nagykanizsáról felkerül-
tem a fővárosba. Budapest akkor számomra Párizs volt. Kép-
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zelje el, hogy az embernek olyan szerencséje lehessen, mint 
nekem, hogy nyomban bekerül az irodalmi élet középpont-
jába! Megismerkedik Babits Mihállyal, a Nyugat körével . . . Ez 
volt aztán az igazi belépés egy tágabb világba! — Megismer-
kedésem Hatvany Lajossal, aki felfedezett, aki íróvá szentelt: 
lehet-e ennél tágabb és boldogítóbb perspektívát elképzelni egy 
kezdő író számára? 

Ez az íróvá szentelés különben nagyon mulatságos és egy-
ben megható módon történt. Hatvany olvasta a Nyugatban 
egyik cikkemet — én nem ismertem őt —, akkor telefonált, 
szeretne megismerni, jöjjek el hozzá. Elmentem hozzá vacso-
rára. És gondolja el, hogy egy fiatal srác, amilyen én akkor vol-
tam: tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott a vacso-
rán szembe találja magát Hevesi Andrással, Cs. Szabó Lászlóval, 
Ignotus Pállal, Katona Jenővel, Karinthy Frigyessel, Szép 
Ernővel, Szomory Dezsővel és hát József Attilával . . . És ami-
kor belépek, Hatvany így mutat be: „Fejtő Ferenc, aki egy 
igazi író" . . . — Ez úgy hatott valósággal, mintha lovaggá 
ütöttek volna. Tehát bekerültem egy körbe, aminél jobbat hol 
találhattam volna Magyarországon! 

Aztán a Szép Szó: életem legszebb évei. Egy olyan stimu-
láns volt ez, egy olyan gyönyörű dolog: csinálni valamit, ami-
ben az ember hisz, amiben barátokra talál, akikkel együtt 
küzd, együtt harcol, együtt csinál va lami t . . . 

Szóval én Magyarországról sosem mentem volna el, ha hat-
hatós körülmények nem kényszerítettek volna rá. Sőt, meg 
kell mondanom, hogy tulajdonképpen a háború végéig abban a 
hitben éltem, hogy visszamegyek. Egész párizsi tartózkodá-
somat úgy fogtam föl, mint egy ideiglenes exiliumot. Hogy: 
azért a helyem mégis Magyarországon van. 

De a háború végén előállt a tragikus tény: megtudtam, mi 
történt családommal, amelyet teljes egészében kiirtottak, meg-
tudtam, hány barátom pusztult el. Aztán, amikor - 1946-ban 
- először visszamentem Magyarországra, akkor vettem észre — 
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és ez olyan borzasztó élmény volt, hogy belebetegedtem —: 
hogy már nem vagyok otthon Magyarországon. 

A másik ok - azonkívül, amit családomról mondtam (lehet 
hogy erről nem ildomos beszélni): az a politikai része a dolog-
nak. Valahogy másképpen képzeltem el a háború utáni 
Magyarországot. Ha a legcsekélyebb reményem lett volna arra, 
hogy Magyarországra visszamenve ott folytathattuk volna, ahol 
elhagytuk: akkor nyilvánvalóan visszamentem volna Magyar-
országra. De mivel az volt az érzésem kezdettől fogva, hogy ez 
valószínűtlen, a későbbi fejlődés ezt nem engedi meg — ez volt 
tulajdonképpen az, ami hozzájárult elhatározásomhpz; végleg 
Párizsban maradok. 

Visszatérve arra, amit világpolgárságomról mondott: az 
itteni barátaim között, magyarok között, de franciák között is 
körülnézve: nem ismerek senkit, aki a háború végétől kezdve, 
szóval 1945-től kezdve ugyanabban a lakásban, ugyanazzal a 
munkával, ugyanazokkal a meggyőződésekkel és ugyanazzal a 
feleséggel éljen, mint én. S az a tény, hogy még lakást is, meg 
egyebet is ritkán változtattam az életben, azt mutatja, hogy 
ragaszkodom a környezetemhez, hogy nem vagyok egy bolygó 
zsidó, nem vagyok vándor természetű ember. 

Mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. 
Ahogy mint gyerek és fiatalember meg akartam vetni a 
lábamat, — mondjuk - a magyar talajon. 

Ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni: amikor 
egyetemi hallgató voltam Pécsett, akkor erősen Szabó Dezső 
hatása alá kerültem. Szabó Dezsőt aztán személyesen meg is 
ismertem: voltak akkor vele kapcsolataim. Ami akkor meg-
kapott benne, ugyanaz a dolog volt, mint amit később Illyés-
ben fedeztem fel: milyen rajongásig - talán túlzott romantiká-
val is - szereti ő a magyar népet. És ezt a magyar nép iránti 
szeretetet (vidéki ember, vidéki gyerek voltam: környezetem-
ben is meglehetősen sok vidéki volt, osztálytársaim között is 
sok volt a parasztgyerek) tehát ezt a szeretetet átéreztem én is. 
Úgyhogy bennem az asszimiláció: a gyökeret eresztés Magyar-
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országon, az bennem igen mély valami volt. Egy versére emlék-
szem Adynak, amely annyira megkapott - nem tudom pon-
tosan, hogyan szól a vers —, hogy emezeknek, amazoknak, 
nem tudom én milyen sváboknak ,,én nem vagyok magyar? " 
— Én mélységesen magyarnak éreztem magamat. 

És az irodalmi működésemnek az elején az Illyés iránti 
szimpátiám is azon alapult, hogy tulajdonképpen a népies moz-
galom közel állt hozzám. S később sem vetettem el olyan heve-
sen. mint például Ignotus Pál, Németh Bandi, Hevesi András 
vagy éppen József Attila. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt 
van egy probléma, egy nemzeti probléma: a magyar népnek a 
problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magam 
iránta. 

Beszélgettünk eljövetelem közvetlen okáról: a makói parasz-
tokról írott cikkemről a Népszavában. Emiatt a cikk miatt 
osztály elleni izgatás címén elítéltek: pert indítottak ellenem. 
Mert a cikkben - mint említettem - szembeállítottam a nép-
nek a józanságát, a fasizmussal szembeni teljes idegenségét a 
pesti hivatalnokrétegnek és kispolgárságnak az irányvesztett-
ségével. Ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el 
hat hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy tudomá-
somra hozták: ha leülöm a büntetést, „mellékbüntetésként", 
mint nemkívánatos elemet, internálhatnak is. Ez 1938-ban 
volt. Tehát nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság melletti 
kiállásom miatt történt. 

És az sem véletlen, hogy — noha sok minden választott el 
Féja Gézától ideológiában és egyebekben is —, hogy könyvéről, 
a Viharsarokról én írtam a Szép Szóban. És rendkívül pozitív 
kritikát írtam. Amikor pedig emiatt a könyv miatt szintén el-
járás indult ellene, akkor én tiltakoztam a Szép Szóban az el-
járás ellen. (Amit aztán ő nem nagyon elegánsan viszonzott: 
amikor én Párizsba jöttem, ő cikket írt ellenem valamelyik 
lapba, amelyben engem mint valami kozmopolitát, a magyar-
ságtól idegen, külföldre szökő embert stigmatizált.) 



Dokumentum 129 

Fodor: Amit itt elmondott, megerősít abban a régtől való 
nézetemben: mennyire mondvacsinált, néha milyen sötét inszi-
nuációkat takar ez a megkülönböztetés: az urbánusnak és a 
népiesnek az erős szétválasztása. 

Fejtő: Tudja, általában úgy szokott lenni, hogy amikor 
emberi csoportosulások egymással vitába kerülnek, a vita során 
a két fél sokkal tovább megy el, szélsőségesebb álláspontot fog-
lal el, mint amilyen álláspont szükségszerűen és objektíve -
mint elv és kiindulás — megnyilvánult. 

Valójában mit értett az ember — elvben és az indulásnál — 
az urbánuson? Urbánuson azt értette az ember, hogy „nyugati 
orientáció". Nem nevezték „nyugatosnak", mert a Nyugat, a 
folyóirat akkor egy institúció volt. Szóval: urbánus azt jelen-
tette: Nyugat felé orientálódni, a nyugati demokráciát el-
fogadni modellnek, mint azt a Szép Szónak a köre is csinálta. 

A „népi" pedig azt jelentette — elvben és kezdetben — , egy 
speciális magyar nemzeti-népi-faji koncepcióra alapozni a poli-
tikát. 

Csakhogy: a „népiek" között nagyon sok nyugati orien-
tációjú ember volt. Viszont a Szép Szó körében is voltak 
emberek, mint — elég csak a József Attila nevét emlegetni — 
akivel kapcsolatban fel lehet vetni a kérdést: hogy tulajdon-
képpen mennyiben volt ő „urbánus"? — Márpedig — és ezt 
soha nem lehet eléggé hangsúlyozni (én József Attiláról írott 
cikkeimben is igyekeztem erre rámutatni): az egész Szép Szó-
csoportban tulajdonképpen József Attila volt az, aki Ignotus 
Pali mellett a legélesebben, kezdettől kezdve „népi"-ellenes 
volt. És miért? Mert magában a „népi" szóban a völkisch-ideo-
lógiának, a fajelméletnek a megnyilatkozását látta. És ha el-
ismerte is, hogy ebben a népi csoportban nagyon sok áramlat 
van, hogy vannak köztük rasszisták, vannak antiszemiták, de 
vannak filoszemiták is: hogy nem lehet az egész csoportot 
rasszistákként elkönyvelni, mégis szemben állt ezzel a mozga-
lommal. Mert a csoport nem-rasszista tagjai is tartózkodtak 
attól, hogy a zsidókérdésben — néhány aláírástól eltekintve — 

9 Irodalomtörténet 1983/1 
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nyíltan fellépjenek. Szóval ez rendkívül komplikált kérdés volt, 
és én azt hiszem, hogy tulajdonképpen, ahogyan ma is, tudo-
másom szerint — az egész urbánus és népies vita középpontjá-
ban a zsidókérdés állt és áll. A népiesek az urbánusokat egy-
szerűen mint zsidókat próbálták elkönyvelni, ami rendkívül 
igazságtalan volt. Egyrészt azért, mert közöttük is — például a 
Válasz-csoportban, Illyés körül - voltak zsidók vagy zsidó 
származásúak, másodszor pedig a Szép Szó gárdájában is ott 
volt — József Attilán kívül — Gáspár Zoltán és számos bará-
tunk, akik nem voltak zsidók. - De ott van például Cs. Szabó 
László: ő kikhez tartozott? Ő nem volt népi, inkább urbánus 
volt, de azért inkább a népiekhez húzott - barátságból . . . 

Én a Szép Szó indulása idején igyekeztem ezeket az ellen-
téteket elsimítani. És itt kell beszélnem két kortársamról: egy-
felől a „népi" Illyés Gyuláról, másfelől az „urbánus" és — 
mindőnk között a leginkább anti-népi Hevesi Andrásról. Arról 
is - közvetve - , mennyire nem „urbánus" mivoltom távolított 
el Illyéstől, s hogy „urbánus" ideológiám mennyire nem fért 
össze a Hevesi Andráséval. 

Illyés Gyulával Babits Mihálynál ismerkedtem meg. Jóban 
lettem vele, bár ritkán találkoztunk. Amikor a Szép Szó meg-
alakult, találkozásaink meglehetősen meleg hangúak voltak. Pél-
dául mikor a Válaszban méltatni kellett Illyés verseskötetét, 
akkor engem kértek meg, hogy írjak róla. Ami azt mutatja, 
hegy úgy tekintettek, mint Illyés barátját. Illyés is annak 
tekintett. És ekkor következett életem egyik nagy kudarca: 
szerettem volna az Illyés Gyula és József Attila közötti ellen-
téteket elsimítani. Mindkettőt szerettem, mindkettőt becsül-
tem kiltőileg is: az, hogy ők olyan ellenségesen állnak egymás-
sal szemben, az engem rendkívül zavart. Úgyhogy amikor a 
Szép Szé megindult, akkor én még a Válasz-szal nem szakítot-
tam. 

De aztán másként alakultak a dolgok. Attila nem tűrt meg 
- a barátságban sem - kompromisszumot. Vagy neki volt 
valaki a barátja, vagy nem. És ha valaki az ő barátja volt, attól 
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ő a legteljesebb szolidaritást követelte meg. Én különböző 
okokból: politikai okokból, személyi okokból — végül is ő állt 
hozzám a legközelebb — őt választottam. 

Ekkor aztán elhidegülés állott be Illyéssel, akinek az akkori 
politikai álláspontját is meglehetősen bíráltam. Ha jól emlék-
szem, /Wö/7-köny véről írtam a Szép Szóban, amit egyfelől 
nagyon szerettem, másfelől azonban furcsának tartottam, 
hogy ő, aki temperamentumában tulajdonképpen nagyon távol 
állt Petőfitől, épp Petőfit méltassa. Ezt az ellentmondást és az 
ő ellentmondásosságát: kettősségét is kihoztam bírálatomban, 
ami nem nagyon tetszett neki. Ennek a bírálatnak is alapjában 
József Attila volt az „oka": én őt tartottam Petőfi igazi leszár-
mazottjának. 

Aztán, amint a viták során lenni szokott: a dolog meglehe-
tősen elmérgesedett és én egy nagyon gonosz cikket írtam 
Illyés ellen - de azt már Párizsból: 1938-39-ben - , szintén 
a Szép Szóban. Már nem emlékszem, milyen légbőlkapott 
néven . . . 

Fodor: Gerson du Malheureux: talán mert szerencsétlennek 
érezte magát? . . . 

Fejtő: Szóval megint Illyés duplicitását: karakterénekjelle-
mének a kettőségét emeltem ki. Nem Illyésnek, hanem Illye-
pusztainak neveztem a hősét ennek a szatirikus skiccnek. Ezért 
aztán Illyés nagyon megharagudott rám. Csak később, a 
háború után találkoztunk Párizsban, akkor volt köztünk egy 
nagy kibeszélés, és rájöttünk arra, hogy a politikai-világnézeti 
különbségek közöttünk nem olyan szétválasztóak, mint hittük. 
Akkor már persze nem „népi" és „urbánus" viszonylatban dis-
kuráltunk. Aminthogy alapjában nem erről a szintről vitáztunk 
a háború előtt sem. 

Itt meg kell mondanom, hogy Illyés Gyulát én, úgy, 
amilyen, — azokkal szemben, akik túlságosan kritizálták és 
kritizálják —, olykor még barátaimmal szemben is: így József 
Attilával, Ignotus Pállal szemben is — tulajdonképpen megvéd-
tem. Azt hiszem, őt úgy kell venni, amilyen. Az ő ellentmon-

9* 
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dásaival, kettősségeivel együtt. Ő alapjában mégis hű maradt 
valamihez: hű maradt a gyermekkori élményhez, de hű maradt 
— így mondhatnám, kicsit patetikusan — az Eszméhez. Ő a 
magyar parasztnak kívánt szószólója lenni az irodalomban és a 
politikában, és egy bizonyos paraszti-nemzeti gondolat kifeje-
zője akart lenni. Ez tulajdonképpen sikerült neki. 

De ugyanakkor, amikor a magyarság szószólója kívánt lenni 
itthon — és így mondhatom: — a világ előtt, ugyanakkor a kul-
túrában nem lett belőle az, ami a magyar írót mindig fenye-
gette a múltban és a jövőben. Nem lett belőle provinicális író. 
Szóval tudta a saját magyarságát abból az európai szemszögből 
megítélni, szemlélni, amit a francia irodalommal való kapcso-
latai határoztak meg kezdettől kezdve. Illyés valójában abban 
áll legközelebb József Attilához, hogy szemléletében mind-
végig megmaradt — mondjuk így — ez a párizsi nyíltság, a világ 
előtt való nyíltság. Vagyis a nyugati kultúrának a megértése és 
átélése, ami sok magyar íróból teljesen hiányzott. Illyés Gyula 
- a szó legjobb értelmében - „urbánus" író. És nemzeti, 
ugyanakkor nemzetközi író. Engem ez az Illyés kalauzolt el 
Párizsba, és nem azok a művei, amelyeket ilyen jellegű utazá-
sairól, tapasztalatairól írt. 

Ugyanezt elmondhatom Hevesi Andrásról is. bár ő Párizsról 
írott könyvével — a Párizsi esővel — is hatott rám. Ebből a 
könyvből tekintettem ki először — nem, nem Párizs — : Nyugat 
felé. Amikor én a könyvéről írtam, még nem jártam Párizsban, 
még nem ismertem Párizst. De egy Párizs-járt magyaron keresz-
tül megnyílt előttem az ismeretlen világ. Ez teljességgel iro-
dalmi élmény volt. Ha Hevesi András Venezueláról vagy Berlin-
ről szólt volna, éppen úgy érdekelt volna engem. Az ő regénye 
számomra - egzotikum volt. 

Persze, közelebb állt hozzám Ady Párizs-mítosza. Adyt kell 
felelőssé tennem azért, hogy amikor először jöttem — 
1937-ben — Párizsba, és először latolgattam: hol tudnék bárhol 
a világon - Magyarországon kívül - élni, hova tudnék menni, 
amikor Magyarországon a helyzet számomra egyre nehezebbé. 
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majd tarthatatlanná vált, hogy akkor Párizst választottam. Ady 
az oka annak is, hogy olyan gyorsan otthon éreztem magam 
Párizsban, hogy - bármennyire is ellentmondásnak tűnik azzal 
szemben, amit az előbb elmondtam - hamarosan felfedeztem: 
inkább érzem itthon magamat Párizsban, mint Magyar-
országon. Az ilyen szerelmek nem magyarázhatók másképpen, 
mint hogy elő lettek készítve szellemileg-irodalmilag. 

Hevesi András - mint mondtam - , nem Párizsra készített 
elő. Talán azért szerettem annyira ezt a könyvet, mert épp az 
Ady-féle Párizs-mítosszal szakított. Mert nem utánérzés volt. 
Azt hiszem, Illés Endre félreértette cikkem egy-egy csípős vagy 
gonoszkodó megjegyzését. Ez nem valami barátságtalan dolog 
volt részemről, mint ahogyan ő feltételezi. Ha nagyon őszinte 
akarok lenni: talán volt bennem valamiféle irigység Hevesi 
Bandi irányával, stílusával szemben. Én kezdő író voltam 
akkor. Volt bennem egy feltétlen csodálat: ennek is nyomának 
kell lennie írásomban. De talán nyoma van azoknak a vitáknak 
is, amelyek kettőnk között állandóan folytak. 

Mi ketten rendkívül különböző temperamentumok voltunk. 
Őbenne volt valami ősemberi, valami primitív spontaneitás. Ez 
annál különösebb jelenség volt nála, mert rendkívül művelt, 
rendkívül kulturált és olvasott ember volt. De borzasztó robba-
nékony ember volt. Én ezt a robbanékonyságát nem értettem. 
Egyszerre zavart engem és csodálatba ejtett. Én sokkal intro-
spektívebb és magamat nehezen kifejező voltam. Míg őbenne 
valósággal robbantak a képek, a színek. S ezt szívből csodál-
tam. Kevés ilyen vulkanikus írót ismertem Magyarországon, 
mint őt. Talán még Szomoryban, Füst Milánban voltak ilyen 
robbanó elemek. De azt a kifogástalan esztétikumot megvaló-
sítani, amit ő csinált, ilyen robbanékony tehetséggel: ezt keve-
sen csinálták. Azt hiszem, a világirodalomban is kevesen. — 
Tulajdonképpen utána kellene nézni: kik voltak azok a fran-
ciák, akik valóban hatottak rá. Léon Daudet-t szerette Hevesi 
és Léon Daudet-ban, a pamfletíróban voltak ilyen adottságok: 
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egyszerre vulkanikus kitörések és stilisztikai bravúr, ami He-
vesi Bandit is jellemezte. 

Fodor: Menczer Béla, aki Hevesivel egyazon időben élt 
Párizsban, elmondta nemrégiben, hogy Hevesi az Action 
française köréhez tartozott. (A lap külpolitikai szerkesztője, 
Jacques Bainville Napóleonról írott könyvét le is fordította.) 
Hogyan magyarázza ezt a kapcsolatot? Ezt is ebből a robba-
nékonyságból? 

Fejtő: Sok minden közrejátszhatott ebben a szimptómában. 
Hevesi robbanékonysága is. Csak épp ideológiai rokonszenvről 
nem beszélhetünk. Csak éppen Hevesi „urbanizmusát " nem 
keverhetjük a dologba. Őbenne volt valami alapvetően non-
konformista és egy nagyon éles kritikai szellem. Ő tulajdon-
képpen szintén pamfletíró volt: a Párizsi esőben is vannak ilyen 
pamflet-elemek. 

A pamflet baloldali műfaj volt valaha. A húszas évek elején 
Franciaországban ezt a legjobb tollú, de jobboldali újságírók 
művelték. Az, hogy Hevesi ezeknek az íróknak a táborához 
szegődött, pusztán esztétikai-műfaji kérdés lehetett. Őneki 
semmilyen ideológiája nem volt: egy teljesen dezidelogizált 
ember volt. Ha őneki volt valamilyen „ideológiája", akkor az 
egy elitizmus, egy esztétikai arisztokratizmus volt. Plusz — és 
ezt gyorsan hozzá kell tennem: (ezt meg is írtam, amikor a 
második világháborúban elesett Franciaországért) - megvolt 
benne a francia kultúrához, a nyugati szellemhez való - mond-
hatnám - viszcerális ragaszkodás. 

Amikor Hevesi besoroztatta magát a francia hadseregbe, 
voltaképpen Racine-t akarta megvédeni. A kultúra és barbárság 
közötti küzdelem volt számára a világháború egyetlen értelme. 
Ha ideológiája volt, hát ez volt az ideológiája. Egy jó mon-
datért eladta volna a lelke üdvösségét: ez a , jó mondat" 
vezette el az Action française köréhez. Mert ilyen vonzalmak is 
vannak. És ezek mögött hiába keresünk, keresnénk bármiféle 
ideológiát. 
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Visszatérve tehát a népi és urbánus vitára: szóba jöhetett itt 
— mint például Ignotus Pali esetében — egy specifikus túl-
érzékenység is minden iránt, amiben csak árnyéka is megbújt 
bizonyos célzásoknak. Ez az érzékenység a másik oldalra is jel-
lemző volt, és ma is jellemző a fel-fellángoló vitákban. A kér-
dés megoldatlanságának titka — azt hiszem - az, ami mögötte 
van. S ezt — úgy gondolom —, csak úgy lehetne túlhaladni, ha 
megvizsgáljuk a gyökereit. De ehhez az egész magyar szellemi 
életnek a pszichoanalízisére volna szükség. 

És ha ebben a bonyolult helyzetben, a szenvedélyek, érzé-
kenységek ilyen kereszttüzében a tisztánlátást, az elfogulatlan-
ságot, ugyanakkor a nézőpont kristálytiszta és legmagasabb 
szintű MŰVEIT osztályoznom szabad, akkor én Bartóknak és 
József Attilának javaslom a legmagasabb kalkulust. 

Fodor: Engedjen meg még egy utolsó kérdést, ö n az előbb 
— saját vonatkozásában — erősen kötő gyökerekről beszélt. Mi 
az mármost, amit ezekből a kötődésekből maradandónak ítél, 
és mi volt az, amiről utólag netán úgy érezte — a megváltozott 
környezetben —, hogy mint ballaszttól, mint kölönctől meg 
kell szabadulnia? 

Fejtő: Nehéz kérdés. . . Nehéz k é r d é s . . . Hogy mi maradt 
meg a múltamból. . . Paradox módon a hűség a gyermekkori 
emlékeimhez, és ahhoz a magyar környezethez, ahhoz a baráti 
körhöz, amelyhez a harmincas években — egészen eljövete-
lemig — tartoztam. 

Valahogy úgy érzem, hogy az életem akkor megtört, és 
tulajdonképpen amikor arra gondolok, hogy megírom az 
emlékirataimat - aminek a címe valami ilyesmi lenne: Két élet 
— egyben - , akkor azt szándékozom megírni, hogy az elhatá-
rozás, amely engem itt tartott, az már egy másik élet kezdete. 

1956-ig sokszor hívtak vissza Magyarországra. Többek közt 
akkor is, amikor Rajkot rehabilitálták. És hát azután is több-
ször szőnyegre került ez a kérdés: menni vagy nem menni. De 
nem akarom, hogy azokat az emlékeimet, amelyeket változat-
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lanu! őrzök, az újabb valósággal való konkrét szembesítés, 
szembenézés megzavarja. 

Amit megtartottam? 
Tulajdonképpen a nyelv, de a nyelvvel együtt lelket kellett 

változtatnom. Mint mondtam, egészen 1945-ig, a háború alatt 
sokat írtam - magyarul. Volt akkorjában egy igazi „népi" 
élményem is: a háború négy évét francia parasztok között töl-
töttem. El is határoztam: írok erről a paraszti életről egy 
szociográfiai könyvet - magyarul. Ami megkapott ezekben az 
emberekben, egyrészt a sok hasonlóság a magyar paraszti élet-
tel. Másrészt a különbség: a francia parasztnak az a mély, 
messziről jövő szabadsága, az, hogy tulajdonképpen nem féltek 
semmitől; az, hogy szabadon éltek, hogy szabadon gondol-
koztak, hogy szabadon beszéltek, amikor a francia gondolatot 
sokan halottnak vagy legalábbis élve eltemetettnek hitték. Meg 
is írtam azt a könyvet, máig is őrzöm a kéziratot: a kiadására 
nem került sor. 

Két másik könyvet is, sőt hármat is írtam: mind magyarul, 
azzal a céllal, hogy — otthon — megjelentetem. Az egyik egy 
politikai-filozófiai könyv, a másik Proudhonról szól (akiről úgy 
éreztem, hogy Magyarországon nem ismerik eléggé, és akiről 
azt hittem, hogy a háború utáni magyar szellemi életben helye 
lehet, mint felfedezésnek szerepe lehet). Akkor ismerkedtem 
meg Sartre művével: az Être et le Néant-nal is, írtam az egzisz-
tencializmusról, szintén magyarul: szóval ebből is látszik, 
mennyire az volt a lelki eltökéltségem, hogy a háború után fel-
hagyok ezzel a kényszervakációval és hazamegyek. És ott foly-
tatom, ahol abbahagytam. 

Ebből aztán nem lett semmi. írtam ugyan még egy-két cik-
ket a hazai folyóiratokba: a Szocializmusba, a Népszavába . . . 
Magyarországon ki is adták még két művemet a háború után: a 
Heine-könyvemet s & Né рек tavaszát. Arról van szó, hogy meg-
jelenik könyvem II. Józsefről, a kalapos királyról, de aztán 48 
után úgy alakult, hogy Magyarországon tőlem többé kiadni 
nem lehetett. Ez volt tulajdonképpen az a törés, amiről be-
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széltem. Akkor kellett „lelket cserélnem": azaz át kellett 
állnom. 

Rátérve újra a kérdésére: mi maradt meg tehát? 
Maradt bennem a régiből az érdeklődés a magyar nép sorsa 

iránt, ami a pályám kezdetén is megvolt. Én annak idején mint 
középiskolás diák az országos tanulmányi versenyen díjat nyer-
tem — (második díjat, mert az utolsó pillanatban a tintát 
rádöntöttem irományomra, különben az elsőt kaptam volna) 
—, dolgozatomnak az volt a címe: Vörösmarty életbölcselete. 
Ebben írtam — többek közt - a Gondolatok a könyvtárban 
című versről is, és megírtam már akkor a magyar népnek a 
tragikumát, amit a legjobb magyar költőkben felfedeztem. Ez 
az odafigyelés a magyar sorsra azóta sem szűnt meg bennem. A 
központi problémám tehát: figyelni, és nem csak kívülállóként, 
observateurként figyelni, de együtt is élni - ha gondolatban is 
- a magyarokkal. Azt hiszem, ebben a beszélgetésben is észre-
vehette, elég közelről figyelem, és igyekszem lépést tartani a 
magyarországi fejlődéssel. Ha megtudok egy irodalmi problé-
mát, ha tudomásomra jut egy-egy jó verskötet megjelenése, 
egy-egy jó történelmi vagy irodalomtörténeti könyv kiadása, 
azt megrendelem és elolvasom: szóval a kontaktust a magyar 
realitásokkal továbbra is tartom. 

Tovább elemezve: mit hoztam magammal mint kölöncöt? 
A felelősséget, amit valóban mint kölöncöt hordok magam-
mal. Ami miatt - annak köszönhetően — a franciák: francia 
olvasóim, francia kollégáim becsülnek. Tulajdonképpen felelős-
ségteljesen írni: nem könnyű dolog. Az igazság mindig rend-
kívül komplikált. Azt mondja: az emigrációban egyetlen 
embernek is elhatároló szava lehet, különösen ha az ország, 
ahol nézeteit kifejti, nem ismeri azt a népet, azt a közeget, 
ahonnan az emigráns elszakadt, és amelyről információkat 
közöl. Persze: egy ember is sokat tehet, de ennek is megvannak 
a maga korlátai. Azért ezt nem lehet összehasonlítani azzal a 
hatással, amit egy Illyés Gyula gyakorol, amikor megíija а Haj-
szálgyökereket, vagy egy Németh Lászlóval vagy egy Déry 
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Tiborral: az ő műveiknek a hatásával. Kelet-Európában és főleg 
Magyarországon az írók politikai-társadalmi felelőssége külö-
nösen nagy. Sokkal nagyobb, mint idegenben bármelyik 
magyar írónak vagy írástudónak. Mert akár igazam van, akár 
nem: a magyarországi helyzettel szemben azt az álláspontot 
foglaltam el, hogy heroikus, hősies magatartást az ember csak 
saját magától követelhet meg. Mástól ezt nem követelheti meg. 
József Attila választotta azt a teljes intranzigens hűséget az 
eszméhez: de ezt - az írók közül, kortársaim közül - ő 
csinálta egyedül. Én nem ítélem meg azokat az embereket, 
akik így vagy amúgy kompromisszumot kötnek. Kíméletlenül 
és minden mentő körülmény figyelembevétele nélkül csak azo-
kat ítélem meg, akik túlmennek egy bizonyos határon, elárul-
ják önmagukat, elárulják a kollégáikat, elárulják az országot. 
Szóval: akik a szó kimondott értelmében — becstelenek. 


