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EGY MAGYAR FRANCIA
Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig (Mémoires. De 
Budapest á Paris)
Fordította Balabán Péter 
Magvető, 1990. 503 oldal, 120 Ft

Maga Fejtő Ferenc használja ezt a  titulust ön
m agára: „egy magyar francia". Könyve máso
dik részének is ez a címe, s valóban, alig le
hetne az író t találóbban minősíteni. Először 
egy breton halászasszony jellem ezte így a  né
m et megszállás napjaiban. „Elvesztette a ha
záját? Micsoda szerencse!” Ez a  Gombrowicz- 
hoz is m éltó felkiáltás viszont a  rom án  szár
mazású francia filozófustól, C iorantól való. 
C ioran nem  a könyv szerzőjére, hanem  ön
m agára értette, de  keserűen ironikus parado- 
xona Fejtő Ferenc életútjára is vonatkozhat.

A  Budapesttől Párizsig a  francia kiadás 
u tán  négy évvel je len t m eg magyarul. Aki a 
hontalanság, az új hazára találás és a régi, a 
„vesztett” haza értékeihez való ragaszkodás 
bonyolult és nehéz belső (s persze külső) ka
landjairól akar m egtudni valamit, jó , ha  elol
vassa ezt a  regényes önéletírást. Fejtő Ferenc 
hivatásos, professzionista politológus és tö r
ténész, mégsem jogtalan , ha „regényes” ön
életírást m ondunk, hiszen emigrációja ó ta  el
ső, Magyarországon m egjelent könyve, az 
ÉRZELMES UTAZÁS legalább annyira regény, 
szépirodalom volt, m in t politikai útirajz. A 
Budapesttől Párizsig is m egőriz valamit 
írójának szépirodalmi múltjából -  főleg a  kö
tet első fele.

„Megszakadt az Érzelmes UTAZÁS-saí indult 
szépírói pályám" — olvassuk egy helyütt, s a 
könyv vége felé m egint felteszi a  kérdést: 
„Miért is ragaszkodom az újságírói mesterséghez, 
amikor taníthatnék valamelyik egyetemen, vagy az 
irodalomnak szentelhetném minden időmet..." Fej
tő  csupán anyagi problém ákkal és lehetősé
gekkel magyarázza, hogy feladta írói terveit, 
de  talán közelebb já r  a mélyebb igazsághoz, 
am ikor hozzáteszi: „Volt a hírügynökségi újság
író tevékenységében valami sportteljesítmény-szerű, 
s ez a versengési vágy vagy versenyszellem ott tar
tott az AFPnél.” Vonzások és választások: Fej
tő  tehetsége nem  a szépirodalom ban teljese
d e tt ki.

De térjünk vissza a  könyv első fejezetei
hez. A m em oárok kétféle m ódon tudnak ér

dekesek lenni: információt, új ismereteket 
adnak  az önéletíró környezetéről, felidézik a 
történelem  mellék- m eg főeseményeit, vagy 
m egism ertetnek egy sors belső fejlődésével, 
egy valóságos, mégis fiktív hőssel: magával az 
elbeszélővel. A  Budapesttől Párizsig első 
fele m indkét m ódon érdekes, sőt izgalmas. 
1919 m ájusa Nagykanizsán, a keresztény 
kurzus első évei e  kisváros piarista gimnázi
um ában, majd Dalmácia — m indez nemcsak 
a francia érdeklődőnek ism eretlen világ, de 
a  m ai m agyar olvasónak is. A nagykanizsai, 
zágrábi, m ajd B udapestre kerülő ifjú figurája 
érdekesebb, m egragadóbb, m int a felnőtt, 
franciává vált politológusé. Minél közelebb 
érünk  a  jelenhez, a  belső u tak  rajza annál in
kább elhalványul.

„Belső utak?” Kicsit általános, semmit
m ondó ez a kifejezés. Fejtő Ferenc esetében 
a  kom m unista mozgalomhoz közelítő és az 
attól távolodó u ta t jelenti. 1934-től szociálde
m okratának és antisztálinistának vallja ma
gát, a  Károlyi vezette rákosista párizsi m a
gyar nagykövetségen mégis sajtóattaséi állást 
vállal, s m ég 1948 decem berében is hivatalos 
ízű magyarázattal védi m eg Mindszenty p er
befogását. Csak a  Rajk-per hoz végleges, 
visszavonhatatlan szakítást. M int annyi más 
jelentős baloldali gondolkodó esetében -  
Koesüer, József Attila vagy később Sem prun 
példájára gondolok -  nehéz, fájdalmas ez a 
szakítás Fejtő életében is. De sok más jelentős 
író  elhitte és védte a  moszkvai pereket (sőt 
m ég A ndré Gide nagy erkölcsi súlyú szembe
fordulása sem nyitotta fel a szemüket), ami
kor B udapesten Fejtő m egírta Ami FONTO
SABB O roszországnál is cím ű tanulm ányát, 
mai szemmel az egyik legm aradandóbb érté 
kelést errő l a  viszolyogtató tragikomédiáról. 
Fejtő Szép Szé-beli munkássága nagy erővel 
cáfolja azt az olykor m ég m a is felbukkanó 
önigazoló tévtant, miszerint a harmincas 
évek Magyarországán csak a  fasizmus és a 
sztálinizmus között lehetett választani.

A  könyv emlékezetes p o rtré t rajzol József 
Attiláról. A nyugati olvasó Koesder m em oár
ja  mellett -  melyben leginkább N ém eth An
d o r alakján á t megszűrve elevenedik m eg a 
költő -  a Budapesttől Párizsig lapjain ol
vashatja róla a legérzékletesebb tanúvallo
mást. S nemcsak róla. Radnóti Miklós gör
csös m enekülése zsidósága elől például olyan
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kényes és bonyolult kérdés, hogy Vas István 
önéletírása kivételével itthon alig érintették. 
Fejtő a józan tanú hitelességével vizsgálja.

Károlyi Mihály alakja többször is előtérbe 
kerül, olykor a politikus, olykor az ember, de 
furcsa módon a Fej tőhöz kevésbé közel álló s 
általa kevésbé ismert Lukács György a maga 
káros varázsával érdekesebb fejezeteket ins
pirál. Némi ellenszenvvel, de tárgyilagosan ír 
róla és műveiről, francia és magyar híveinek 
az elismerését sem hallgatja el. Mégis, ritkán 
akad a könyvnek olyan forró haragú felkiál
tása, mely a Rajk-pert megideologizáló Julién 
Benda (és a francia kommunista írástudók) 
kapcsán tör ki szerzőnkből: „Ó, ezek a maku
látlan, kifogástalan, szigorú férfiak, 6, ezek a ci
cerói tógában díszelgő állítólagos nagy gondolko
dók és szabad szellemek, ezek a Lukácsok, Althus- 
serek és Bendák! A szellem extra árulói!”

Ekkor már a háború utáni Párizsban va
gyunk. A memoárt olvasva újból rá kell döb
bennünk, mennyire „kimaradtunk” a század 
második felének nyugati baloldali szellem
áramlataiból. Csak egyetlen példa: magam 
valamennyire ismerem Edgár Morin tevé
kenységét -  de csak azért, mert filmszocioló- 
gusként, a rendező Jean Rouch munkatársa
ként is jelentős (Fejtő erről egyébként sajnos 
nem ír). A könyv magyar szociológus olvasói 
is nyilván tájékozottak a maguk szakterületé
ről ismerős tárgyak és személyek felől. Gon
dolom, a történészek úgyszintén. Mindez 
azonban résztájékozottság, távlatok nélkül. 
Nem hiszem, hogy igazán ismerjük azoknak 
a folyóiratoknak és szellemi műhelyeknek a 
történetét, hatását, melyeknek Fejtő a mun
katársa volt. Szerzőiknek, jelentős publiká
cióiknak s általában a bennük publikált elmé
leti írásoknak tévedéseit, ma is használható 
igazságait nem tudjuk megítélni, s ami ennél 
is fájóbb: igazságaikból, tévedéseikből nem 
tudunk gazdagodni. Az utólagos, iskolás „be- 
pótolás” már csak steril, holt tudás marad. 
Emmanuel Mounier Esprit című folyóirata, 
majd az Arguments, de mondhatnánk a Temps 
Modemes-t is: Fejtő könyvéből mintha egy 
más kor, más évszázad, másik világ doku
mentumait ismernénk meg.

1956 és a magyar forradalom. Nemrég 
kezembe került hatvanas évekbeli nagy olvas
mányélményemnek, Simoné de Beauvoir 
memoárjainak az a kötete, melyben 1956-hoz

ér. Mellbevágó az az önigazoló szándék, 
mellyel a maga és Sartre szovjetbarátságát 
mentegeti, az a nehezen leplezett közöny, 
mellyel mások (baloldali és kommunista ba
rátaik) megrendülését fogadja; az a rendíthe
tetlen makacsság, mely halálukig megakadá
lyozta mindkettejüket, hogy Camus-nek és 
Raymond Áronnak -  legalább utólag -  igazat 
adjanak. (És mellbevágó az is, hogy mindezt 
annak idején, egyetemistaként, a Beauvoir- 
könyv izgatott olvasásakor mennyire nem 
éreztem.) Fejtő itt is józan tárgyilagossággal 
elemzi Sartre 1956-os magatartásának inga
dozó változásait. Megemlíti Claude Roy ne
vét is. Tegyük hozzá most mi: ha egyszer va
lóban meg akarjuk ismerni -  sőt valamikép
pen intellektuálisan átélni -  a francia kom
munista írók méltóbbjainak (mint Claude 
Roy vagy Roger Vailland) meg legméltatla- 
nabbjainak (mint Aragon) öncsalásait, vívó
dásait, akkor az ő, Claude Roy háromkötetes 
önéletrajzában találhatjuk a legőszintébb ön
vallomást, kontrasztként pedig egy éles fényű 
portrét az egykori barátról, Aragonról, akit 
önáltató, nárcisztikus gőgje haláláig hazug
ságba burkolt.

*

A Budapesttől Párizsig utolsó harmada, az 
1956 utáni fejezetek elsietetteknek, túl sokat 
markolónak tetszenek a könyv egészéhez ké
pest. A miniportrék is szürkébbek, meg sem 
közelítik például a Magyarországon máig tel
jesen ismereüen magyar eredetű angol filo
zófus, Kolnai Aurél különösen eleven rajzát 
a könyv első feléből. A tárgyalt évtizedek (egy 
egész korszak) legnagyobb hatású francia 
gondolkodója Sartre mellett Raymond Áron 
volt. Fejtő róla, kapcsolatukról itt számol be, 
könyve második felében. Feltűnő, hogy meny
nyire kevéssé tudja megéreztetni a Sartre 
alakjának, munkásságának felidézésekor oly 
izgalmas érzelmi ambivalenciát. Fejtő és Áron 
nézetei többnyire egyeznek vagy közel állnak 
egymáshoz, ennek a nyugodtabb hangnak, 
szürkébb rajzolatnak azonban nem ez a ma
gyarázata. (Áronnak például nem tetszett 
Fejtő főműve, A népi demokráciák törté
nete. A kéziratban olvasott művet hűvösen, 
idegenkedve utasította el -  mindezt felidézve 
azonban a memoáríró nyugodt, szinte közö
nyös marad.) Talán a memoárt addig átfütő
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nagy belső feszültség csökken itt: az emig
ráns, a  kisebbségi sorsban hazáját, eszme- 
rendszerét kereső és megtaláló em lékiratíró 
feszültsége. Az önéletírás innen  válik m un
kakrónikává: egy izgalmas belső fejlődés vé
get ér, „élet” és „m unka” között m ár nincs jó 
tékony, akadályokat leküzdő konfliktus, élet 
és m unka ettől kezdve egyet jelent.

A  sietős esem énykrónika az író  személyi
ségének háttérbe szorulásával így h á t kevésbé 
érdekes (m ég a -  képzelnénk: oly izgalmas -  
1968. augusztusi Karlovy Vary-i napok is el
nagyoltan, zsurnalisztikusan idéződnek fel), 
de  az egész könyv legérdekesebb esszéfejeze
te  mégis itt olvasható, ISTEN ÉS AZ ő  ZSIDAJA 
címen. Ez Fejtő DlEU ET SÓN JUIF című, 
1960-ban m egjelent könyvének visszhangjá
val foglalkozik, ismertetve persze a kötet 
m ondandóját. „A könyv témája, kiindulópontja 
az volt, hogy a judaizmus meghatározó sajátossága 
az Isten ellen indított, soha véget nem érő per azo
kért az ideálokért, eszményekért, mint például a sze
retet, az igazságosság, amelyeket Isten plántált el a 
zsidó népben a prófétái közvetítésével” -  em léke
zik az író, m ajd a következőket idézi 1960-as 
művéből: „Még a teljesen asszimilálódott zsidó, 
aki tartózkodás nélkül alkalmazkodott új, fogadott 
hazájának kultúrájához és szokásaihoz, még a ma
gát ateistának gondoló zsidó, mint egy Lévy-Stra- 
uss vagy egy Raymond Áron, még egy kitért zsidó, 
mint Mahler, tehát az ilyen zsidó is így vagy úgy 
hordozója ama közösség szellemi örökségének, 
amelyből elszármazott vagy kiszakadt. ” V itára in 
gerlő gondolat, m agam  is nehezen tudok 
például m egbarátkozni vele, de megjelenése
ko r is nagyon tám adták, a  baloldali sajtó 
nagy része elutasította. Tanulságos volna m a
gyar kiadásban olvasni, érdekes lenne mai 
hazai visszhangja.

Fejtő önéletírásának két legfontosabb gondo
latköre ott bujkál a  BUDAPESTTŐL PÁRIZSIG 
m inden fejezetében, m inden külső történésé
ben. Az egyik a szocialista gondolat és a m ar
xizmus (meg a kom m unista gyakorlat) kibé
kíthetetlen ellentéte. A marxizmus Fejtő sze
rin t utópisztikus valláspódék; saját gondolati 
fejlődésének igazi eredm énye lett az a szel
lemi küzdelem, melyet a m arxi u tópia és a 
lenini dogm a ellen folytatott.

A  könyv másik s a m ai-holnapi m agyar ol

vasó számára talán még fontosabb rétege a 
napjainkban új gonoszsággal fölsebződő „ur
bánus-népi” ellentét vizsgálata. Az író persze 
az ereded, a harmincas évekbeli szembenál
lást elemzi. Mint a marxizmussal foglalkozó 
fejezetekben Lukács, itt Illyés áll a mű előte
rében. Fejtő sokkal többre becsüli Illyést, 
mint Lukácsot, de mégsem siklik el afölött, 
hogy Illyés 1938-ban megtagadta az (első) 
zsidótörvény elleni tiltakozás aláírását. (Érde
mes e mellé olvasni Vas István emlékeit erről 
a MÉRT VIJJOG A SASKESELYŰ? lapjain.) NÉPI
ESEK A DEMOKRATÁK ELLEN -  a Fejtő-memoár 
ezt tárgyaló szóló fejezetcíme sajnos mára 
megint érvényessé vált. (Az 1985-ben írt 
könyv Csurka István akkori szereplésére is 
kitér.) De maradjunk csak 1938 körül. Na
gyon tanulságos, hogy a Szép Szó urbánusai 
ellen Lukács György Moszkvából kíméletle- 
nebbül küzdött, mint Sárközi Válasza. S ha 
már a Nyugat 1945 után tervezett újjáindítá- 
sáról Ottlik sohasem mondta el pontosan, 
hogy ki, mikor és milyen indokkal tiltotta 
meg, a Szép Szó tiltásáról szólva Fejtő ugyan
ezt megteszi: személyesen Lukács György 
volt, aki csak „demokratikusabb” szellemű 
Szép Szót engedélyeztetett volna pártjának 
döntnökeivel.

Befejezés előtt még, sajnos, egy ünnep
rontó zárójel. A magyarra fordított szöveg 
számtalan elképesztő, sőt hihetetlen hibától 
hemzseg. „J. Rollan" (!) -  olvassuk (Jules Ro- 
mains és Romain Rolland neve van ily rútul 
összecsonkítva), a közelmúltbeli szocialista 
miniszterelnök, Mauroy viszont Maurois- 
ként szerepel, s vajon hová tegyük a többször 
is „Ottavio f*raz”-ként elénk ugró Octavio 
Pazt? A Magvető előzékenyen hasznos szer
kesztői jegyzetekkel látta el a kötetet, de e 
jegyzetek sem igazítanak el a hibásan írt ne
vek (s emiatt olykor felismerhetetlenné vált 
személyek) ügyében. Azt már némi meghök
kenéssel észleljük, hogy a korrekt és rutinos 
fordító, Balabán Péter sincs jó formában: „fo
goly nemzeteket" ír a nálunk meghonosodott 
„rab nemzetek” formula helyett, másutt meg 
például az írószövetség „kantinjáról" szól. 
Kantinja magyarul inkább laktanyáknak 
vagy hadihajóknak van, az írószövetségnek 
büféje, presszója, kávézója. Másfajta bosszan
tó melléfogásokra is bukkanunk. Az ünnep
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rontás -  úgy érzem -  nem e kritika, hanem 
a kiadó terhére rovandó: egy fontos könyvet 
gondatlanul gondoztak.

Mert fontos könyv a Budapesttől Pári
zsig. Jó, hogy megjelent, értékes mai tanul
ságokat is kínál. Magam, sokakkal együtt, a 
marxizmust -  a Szovjetunió és utódállamai
nak fennmaradásától vagy Kína jövőjétől 
függetlenül (e szörnyállamok politikájának 
Marx eszméihez eddig is csak kisrészt volt kö
ze) -  feltámaszthatatlan halottnak vélem. 
Nem úgy a populizmust, nacionalizmust, 
jobboldali utópiákat. Fejtő könyvének élő, 
mondhatnám, .jövőre tanulságos” rétege 
mindenképpen ez lesz inkább: a nacionalista 
megszállottság átvilágítása. Hiszen a „marxiz- 
mus-leninizmus” elleni baloldali szellem har
ca talán utoljára a magam nemzedékének je
lentett átélhető élményt. Fiatalabbaknak in
kább a félreértett hagyományőrzések, az ér
zelem fűtötte irracionalizmusok, a szűk szem
határú nemzetfelfogás, a kirekesztő szemléle
tek elutasítása válhat élővé. Van ez olyan ne
héz sorsú program ma is, mint ötven vagy 
hatvan éve.

Bikácsy Gergely

ZENETÖRTÉNETI MŰVEK 
-  ASZTALFIÓKBAN

Kroó György: Szabolcsi Bence. 1600 oldal 
Böjti János-Papp Márta: Modeszt Muszorgszkij. 
Levelek, dokumentumok, emlékezések. 900 oldal

A könyvkiadás problémái előbb vagy utóbb, 
kisebb vagy nagyobb mértékben mindenkire 
rákényszerítik magukat, aki ma Magyaror
szágon a kultúra valamelyik területén műkö
dik. Tudjuk, hogy állami rendszere rossz volt, 
egyszerre túlellenőrzött, ideologikusán sze
lektív és irracionális, s tudjuk, hogy a piacgaz
daság alapján kell átalakulnia és újraszerve
ződnie. TUdjuk, hogy ez az átállás -  mint min
den valamilyen fokon mégiscsak működő 
rendszer összeomlása-szétrombolása -  nagy 
veszteségekkel és negatívumokkal is jár, de 
azt is tudhatjuk, hogy azokon a területeken.

ahol elementáris szükségletek érvényesül
nek, ezek keresztültörnek a romokon, az 
anarchián, a dilettantizmuson és a szűklátó
körűségen, s megteremtik azokat a rugalmas, 
vitális formákat, amelyek -  versenyben -  új 
rendszerré fognak szerveződni. Jogosak az 
aggodalmak a szépirodalomért, a szépiro
dalmi könyvkiadás sorsáért, de irodalmár
pánikunk közepette is tudhatjuk azért titok
ban, hogy az irodalom minden társadalom
ban alapvető szükséglet, s nagyobb -  és főleg 
más típusú -  nehézségek árán, konfliktuso- 
sabb formában ugyan, olvasók, alkotók, ki
adók és terjesztők bonyodalmasabb, de aktí
vabb egymást keresése során a felszínre fogja 
küzdeni magát. Kevesebb könyv fog megje
lenni, s nehezebben, de a magyar irodalom 
nem fog megszűnni. Azokon a területeken 
pedig, amelyek leginkább megsínylették a 
kultúrpolitikai-ideológiai ellenőrzést, szelek
ciót és kontraszelekciót, máris érezhető a fel- 
szabadulás, megélénkülés. A politikai, filozó
fiai, történelmi, kultúrtörténeti, vallási könyv
kiadás a nyomás alól felszabadulva a koráb
bi állami könyvkiadás ellenében működik, a 
kompenzálás és pótlás lendületével ömleszt 
elénk elavult ócskaságtól és mai dilettantiz
mustól, sőt szélhámosságtól klasszikus érté
kekig, félmúlt impulzusokig és up to date iz
galmakig változatos anyagot.

De a könyvkiadásnak nemcsak olyan terü
letei vannak, ahol elementáris szükségletek 
érvényesülnek, s amelyeken ezért a piaci me
chanizmusok és a kulturális igények előbb- 
utóbb közvetlenül meg fognak felelni egy
másnak, hanem olyanok is, ahol az ország, a 
nyelvterület kicsinysége, a magyar értelmiség 
körének és az iskolázottságnak Európához 
képest korlátozott volta következtében a ke
reslet mennyiségileg messze elmarad (és el is 
fog maradni) a minőségtől, tehát egyszerűen 
szólva: ahol a könyvkiadás közvetlenül soha
sem lesz rentábilis. Teljes súlyosságában kell 
hogy megjelenjen előttünk a tény: olyan 
könyvkiadás, amely a magyar társadalom mi
nőség igényeinek finoman tagolt rendszerét 
lefedné, csak nagyon magasan fejlett és kifi
nomult piacgazdaságban jöhet létre, amely a 
maga kompenzatórikus mechanizmusaival 
közvetve rentábilissá tehet közvetlenül nem 
rentábilis befektetéseket és támogatásokat, s 
így lehetővé teszi, hogy a könyvkiadás érzé-


