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nak vele. Németh hazudik az apjának. És a 
giccsemberek természetesen önmagukat is 
csalják. Mindent olvasmányaik szerint alakí
tanak, önismeretük minimális, a kétségbe
vonhatatlan tényeket figyelemre sem méltat
ják. A giccsvilág elnyeli a normalitás világát. 
Lacika csak életkora miatt van kívül a hazug
ság egyetemes világán, nem lehet kétséges, 
hogy a gyermek is a felnőttvilágba, vagyis az 
önámítás és alakoskodás álarcosbáljába tart. 
(A kislány testvér már négyévesen is súlyosan 
fertőzött.)

A valódi kívülálló ekkor csakis egy állat le
het, mégpedig Valdi, az öreg vizsla. Maga
sabb szempontból azt lehetne mondani, hogy 
ebből a bölcs, higgadt kutyaperspektívából 
van megírva a regény. Egy ízben ez a néző
pont valóban ábrázolódik: étel utáni kutatá- 
sai-csatangolásai közben Valdi feljut a padlás
ra, ahol Józsi éppen meghágja Kádit. Az állat 
azonban közönyös a hazug emberi világ 
iránt. Valdi sztoikus, bölcs, „Hol akad még a  

földön  ekkora szeretet, ilyen minden emberi mérté
ket meghaladó türelem, ilyen csodálatos nyugalom 
és kedély?” így szól Kodolányi Valdira vonat
kozó kérdése a SÜLLYEDŐ viLÁG-ban. Nyil
vánvalóan sehol -  hangzik a BOLDOG BÉKE
IDŐK kimondatlan válasza. Nietzsche szavai
val: „így él az állat történelmietlenül”, nem 
úgy, mint mi, ostobák, gonoszak, esendők, 
emberek.

Bán Zoltán A ndráxs
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Volt egy nemzedék, nem is oly rég, melynek 
eszmélését és bukását világháborúk kísérték, 
melynek élete és halála egy osztály létével és 
krízisével forrott egybe. Nevezik őket urbá
nusoknak és polgáriaknak, a Nyugat második 
nemzedékének és neoliberálisoknak, én leg
szívesebben magyar citoyeneknek hívnám 
őket. Volt egy nemzedék, melynek regényei 
fájdalomról és menekülésről, a polgárság

rossz közérzetéről szólnak. Regényeik egy
szerre szociografikus hitelességű vádiratok és 
irracionális, misztikus menedékek. Egy apo
kaliptikus válságokkal küszködő, haldokló 
osztály, a polgárság gyermekei ők, műveik e 
polgárság válságtudatának, átesztétizált, 
szépirodalomba merevült menekülésmódjai
nak ma is megrázó dokumentumai.

Életművük egy logikus, következetesen 
végiggondolt és végigélt ambivalencia, kettős 
igazság jegyében állt. Míg Márai, Zsolt, He
vesi, Szerb és társaik regényeikben a husza
dik századi polgárság válságának legkönyör
telenebb elemzését, a bomlás atmoszférájá
nak klasszikusan racionális ábrázolását adták, 
addig publicisztikájuk e polgári rend és gon
dolat, a polgári eszme és hagyomány védel
me és igazolása. Míg regényeikben sírva és 
kacagva, nosztalgiáktól és öniróniától telten, 
szidva és gyónva búcsúztak egy letűnt polgári 
világtól, addig publicisztikájukban ugyanen
nek az osztálynak értékeit védték, mindazt, 
amit a polgárság az emberiségnek és a ma
gyarságnak adott, a demokráciát és a huma
nizmust s főleg a mi tájainkon oly idegen ra
cionalitást.

Közülük a legnagyobb kétségtelenül Má
rai Sándor volt, ám közvetlenül utána -  talán 
-  Zsolt Béla következik. Egy monográfia 
megírásával eltöltött esztendő mondatja ve
lem, hogy Zsolt Béla méltatlanul feledett, so
ha nem közismert életműve kincseket rejt. 
Regényei közül néhány: A DUNAPARTI Nő, a 
Kínos ügy vagy a Kakasviadal kiemelkedő 
alkotás.

S ahogy tizenkét regénye, versei, ugyan
így teljesen feledett hatalmas terjedelmű 
publicisztikája is. „Két évtizeden át, a  húszas
harmincas években a  magyar baloldal egyik vezető 
publicistája volt, akihez fogható ötletességgel és 
szenvedéllyel senki nem csatázott a  »keresztény- 
nemzeti«, majd a  fajvédő fasizmus ellen, s akinek 
cikkeit magukkal ragadóvá tette az, hogy nemcsak 
szellem lüktetett bennük, hanem hogy egy ember 
egész létével vetette magát beléjük” -  írta szép 
visszaemlékezésében Komlós Aladár. Szellem 
és emberi hitel, valóban ezek jellemezték leg
inkább Zsolt Béla cikkeit a két világháború 
között. Polgári napilapokba és irodalmi re
vükbe írt jórészt aktuális jelentőségű vezér
cikkeket, glosszákat, tárcákat és pamfleteket. 
Aktuális témákról, a napi politikai esemé
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nyékhez tapadva, lényegében a már eredeti
leg és virágkorában is eklektikus polgári ra
dikális eszméket hirdetve.

Cikkei három problémakör, három neu
ralgikus pont köré csoportosíthatók. Meg
mutatják harcát egyrészt a demokráciáért, 
másrészt, ezen belül, a demokrácia feltétele
ként felfogott -  sohasem vallási vagy érzelmi 
szempontokon alapuló -  harcát a zsidósá
gért, küzdelmét a demokráciát szétzúzó an
tiszemitizmus ellen, s végül van cikkeinek egy 
harmadik csoportja is, melyben -  az elfogult 
címkéket cáfolva -  ugyanígy, a demokrácia 
védelmében szól a parasztságért.

Szokták Zsolt Bélát, joggal, a bukott pol
gári radikalizmus utolsó harcosának tekinte
ni, és szokták a polgári liberális jelzővel is il
letni. O maga sohasem határozta meg eklek
tikus világnézetét. Legszívesebben mégis a 
francia X IX . század gyermekének vallotta 
magát: „Bizonyos, hogy tizenkilencedik századi 
ember, a  francia forradalom  dédunokája vagyok” 
-  írta egy vallomásában. A VALLOMÁS A SZO
CIALIZMUSRÓL című cikkében pedig saját pol
gári ideológiájáról, mint „olyan, végképp soha 
meg nem fogalmazott eszmek'órrŐl” beszél, mely 
„a fran cia forradalom  jelszavaiból, a  XIX. század 
filozófiájából és természettudományából, regényei
nek aforizmáiból és demagóg frázisaiból leszűrt 
közhelyekből tevődött össze”. Valóban -  jó l látta 
önmagát -  nem volt eredeti gondolkodó, az 
igazság közhelyeit írta aktuális témák ürü
gyén. Ám franciás öröksége, monomániás, 
tántoríthatatlan demokratizmusa, racionális 
politikai és szociális gondolkodása, az érzelmi 
érvelés és retorika kerülése egyedülálló színt 
adott írásainak. Szinte szándékoltan eszköz- 
telen író volt, a logika, a józan ész, a franciás 
esprit megszállottja. Publicisztikája is majd
nem kopár, nem stílusával, hanem érveivel 
hat. Legendás kávéházi társalgó volt, cikkei
ben is ezt a társalgást folytatta. Soha nem élt 
ezoterikus műveltségelemekkel, hasonlatok
kal, utalásokkal, csak kevesek számára érthe
tő fordulatokkal. Kevés szépirodalmias ele
met használt, általában első személyben írt, 
kedvelte a közvetlen megszólítást, a párbe
szédet vág)' a levélformát, a tegezést. Demok
rata volt nemcsak világnézetében, de stílusá
ban is.

Demokrata és a zsidó érdekvédelem har
cos publicistája. O, aki tucatnyi regényében

ostorozta, gúnyolta, utálta a dzsentrihez dör
gölődző, asszimilálódó zsidó kispolgárt, pub
licisztikájában a magyar zsidóság egyik legra
dikálisabb szószólója, védelmezője volt. Véd
te a zsidóságot, mert a demokráciát védte. 
Kevesen látták és hirdették korában világo
sabban, hogy a faji kérdés szociális kérdés, 
hogy az antiszemitizmus a rablás ideológiája. 
Zsolt Béla -  kora irracionális demagógiájá
nak közepette -  mai felfogásunkkal meg
egyezően, világos, racionális, hétköznap ián 
egyszerű szavakkal magyarázta és tanította, 
hogy nincs külön zsidókérdés. Hogy az anti
szemitizmus a gazdasági és politikai demok
rácia hiányából fakadó szociális nyavalyák sö
tét leple. Ezért hát sosem volt hajlandó e je 
lenséget önmagában tárgyalni s az „asszimi
láció” vág)' a „zsidó irodalom” aktualizált 
kérdéseinek zsákutcáiba, vitáiba belemenni. 
Ez anomáliáról, tragikus fenyegetettségről 
mindig mint a magyar polgári demokrácia 
hiányáról, a valódi szociális problémákkal ösz- 
szefüggésben szólt: „Egyáltalában kinek lett jobb 
a  gumibot tizenöt éves suhogtatásától ? Milyen ma
gyar sebeket gyógyítanak meg a  sebek, amelyeket a  
zsidó koponyákon ütöttek? Ki tud többet az egyete
mekről elzavart zsidók tudatlanságától, s kinek ju 
tott több kliens, páciens, munkaalkalom a  másik ke- 
nyértelenségéből?” -  visszhangzik ma is a vádló 
kérdés 1934-ből.

Zsolt Béla politikai publicisztikájának har
madik eleme -  demokratikus, liberális meg
győződésének evidenciájaként is -  a paraszt
ság szociális és kulturális felemelkedéséért, a 
neobarokk feudalizmus ellen folytatott harca. 
Nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni, hiszen 
Zsolt Bélát irodalmi közvéleményünk -  ha 
egyáltalán -  mint a népi-urbánus ellentét leg
harcosabb urbánusát ismeri. E demokrati
kus, népies elkötelezettségről, ám a népiek
kel szembeni idegenkedéséről így vallott: 
„Haladó politikai és társadalmi célomat, hogy a  
parasztot földhöz, joghoz és kultúrához juttassam, 
nem kapcsolom össze regényes és tetszetős, de ha
ladásellenes kultúrprogrammal és irodalompoliti
kával, mely kizárólag attól a  néptől akar inspirá
lódul és új impulzust szerezni, amelyet félvad .szo
ciális, szellemi és erkölcsi alacsonyságból fe l akar 
emelni. ”

A Századvég Kiadó hiánypótló és rendkívül 
jelentős Ars Scribendi sorozatában megjelent
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A VÉGZETES TOLL című gyűjtemény Zsolt Bé
la politikai publicisztikájának e hármas réteg
zettségét jó l reprezentálja. Felépítésében -  
nagyon helyesen -  a mechanikus időrend he
lyett tematikusán illusztrál.

A válogatás négy fejezetre bomlik, A VÉG
ZETES TOLL a parasztság érdekében, a feuda
lizmus ellen írt cikkeket, a POLITIKAI PORT
RÉK A Horthy-korszakból a legjelentősebb 
elemző arcképeket: Nagyatádi, Bethlen, 
Gömbös személyiségét elemző írásokat, az 
Elő az okmányokat! az antiszemitizmus el
leni publikációkat s végül a MIÉRT JÁRUNK 
KÜLÖN UTAKON? az 1945 után a H aladásban  
megjelent fontosabb vezércikkek válogatását 
tartalmazza,

A kötet tehát jó l szerkesztett, jó l reprezentálja 
Zsolt Béla szellemiségét, politikai publiciszti
kájának kiemelkedő darabjait. Alapvető, elvi 
fenntartásaink, hiányérzetünk mégis két 
irányból is megfogalmazhatók. Egyrészt -  
számunkra teljesen érthetetlen módon -  más 
kutató válogatta a kötetet, és más írt hozzá 
utószót, s mintha nem is ismerték volna egy
más -  egyébként kitűnő -  munkáját, így tör
ténhetett, hogy Bozóki András kihagyott a 
válogatásból olyan valóban alapvető írásokat, 
melyekre Szalai Pál külön is kitér utószavá
ban. Az utószó tíz cikkre hivatkozik cím sze
rint is, ezekből hét a kötetben nem szerepel,

S ugyanilyen megdöbbentő, hogy az alap
vető írások mellett hiányoznak a válogatásból 
azok a híres-hírhedt pamfletek, vitairatok is, 
melyek annak idején a népi-urbánus vita 
nagy visszhangokat keltő megnyilvánulásai 
voltak. Gondolok itt olyan, mentalitástörté
netünkhöz alapvetően hozzátartozó publiká
ciókra, mint A VITA VÉGE, a VÁLASZ ÉS VITA 
vagy a NEM JÁTÉK. Egyébként az utószót 
nem irodalom-, hanem politikatörténész írta. 
Talán ez is oka, hogy nemcsak a Zsolt Béla 
politikai publicisztikáját sokáig nagyrészt 
meghatározó népi-urbánus vita tárgyalása és 
dokumentálása marad el fölösleges szemér- 
metességgel a kötetből, de megerősítést nyer 
az a torzítás is, mely Zsolt Bélában elsősorban 
a politikust látja és láttatja, és teljesen figyel

men kívül és reprezentálatlanul hagyja Zsolt 
Bélát, az irodalmárt, kritikust, a legendás 
szerkesztőt. Szalai Pál utószavában kiváló, a 
részletekig pontos politikatörténetet ad a 
harmincas, negyvenes évekről, bár talán kis
sé elfogultan elemzi Zsolt politikai helykere
sését. Akármilyen hihetetlen, Zsolt, e fölé
nyes intelligenciájú és rafinériájú ember in
kább volt a reménytelenül szétvert, kilátásta
lan jövőjű polgári radikalizmus híve és har
cosa, mintsem az érdeklődve, de gyanakodva 
is szemlélt szociáldemokráciáé. Zsolt Béla 
kitűnő író és publicista volt, de rossz politi
kus. Eleve reménytelen ügyre -  a polgári ra
dikalizmus győzelmére -  tett, ami a művé
szetben ugyan lehet erény, a politikában 
azonban hiba.

Ezért is kellett volna a válogatásnak és az 
utószónak többet szólnia nemcsak az urbánus 
harcokat vívó publicistáról, de az irodalmár
ról is. Egyenesen megdöbbentő, hogy a poli
tikai elemzésekben kitűnő utószó meg sem 
említi Zsolt Béla és a magyar polgári iroda
lom egyik legnagyobb vállalkozását, a tíz 
éven át főszerkesztésében, majd szerkesztésé
ben megjelenőd Toll című folyóiratot. Ebben 
a lapban nemcsak olyan kimagasló iroda
lomtörténeti események dicsérik Zsolt Béla 
munkáját, mint az Ady-revízió vagy J  ózsef At
tila olyan remekműveinek megjelentetése, 
mint a MEDÁLIÁK vagy a TALÁN ELTŰNÖK 
HIRTELEN, és a tanulmányok, de itt jelent 
meg Zsolt Béla több mint száz írása is.

Egyik szemünk nevet tehát, de a másik sír. 
Nevet, mert végre e sorozatnak köszönhető
en együtt olvashatjuk polgári örökségünk, az 
urbánus publicisztika legnagyobb értékeit s 
így Zsolt Béla írásait is. Azokat a ma különö
sen és ijesztően aktuális gondolatokat, me
lyek e leletmentő válogatás nélkül továbbra 
is elfeledett, ma már alig olvasható lapok és 
folyóiratok temetőjében porladnának. És sír, 
mert Zsolt Béla, a publicista oly sok vonásból, 
fanyar mosolyból és komor ráncokból össze
álló arcának hiteles, igaz megidézése mara
déktalanul mégsem sikerült.

Nagy Sz. Péter


