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hogy ha egy Szodomáit mégse vesznek fel, a fekete golyók többsége szodomaiaktól 
való, de olyan szodomitáktól, akik bűnnek minősítik a homoszexualitást, mert örö
költék az álságot, melynek hála az őseik kifuthattak az elátkozott városból. Lehet, hogy 
egyszer visszatérnek oda. Igen: minden országban külön csoportot alkotnak, keleties, 
művelt, zeneértő, kajánkodó csoportot, melynek egyaránt vannak kiváló tulajdonsá
gai és elviselhetetlen hibái. Később majd elmélyültebben foglalkozunk velük, egyelőre 
azonban csak figyelmeztetni akartunk ama végzetes tévedésre, mely akkor fenyeget
ne, ha (amiként a cionista mozgalom bátorítást kapott) szodomista mozgalom alakul
na, és újjáépülne Szodoma. Merthogy a szodomaiak, alighogy beköltöznének a város
ba, már hagynák is el, hogy ne látszódjanak odavalónak, megnősülnének, szeretőket 
tartanának más városokban, amelyekben minden egyéb mulatságukat is meglelnék. 
Csak a legvégső esetben látogatnának Szodomába, ha az ínség végképp rávenné őket, 
ha elnéptelenedne a városuk. Vagyis minden úgy lenne, ahogy ma Londonban, Ber
linben, Rómában, Szentpétervárott vagy Párizsban van.

Mindenesetre aznap, a hercegnénél tett látogatásom előtt, nem tekintettem ilyen 
messzire, és sajnáltam, hogy Jupien és Charlus egymásra találására figyelve elmulasz
tottam talán, ahogy a poszméh megtermékenyíti a virágot.

(Marcel Proust regényének, AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN-«d$ első, második és harmadik része — SWANN, 
BIMBÓZÓ LÁNYOK ÁRNYÉKÁBAN, GUERMANTES-ÉK -  Gyergyai Albert fordításában jelent meg magya
rul. Itt a negyedik rész, a SZODOMA ÉS GOMORRA nevezetes első fejezetét adjuk. A regény további, remél
hetőleg mihamarabb magyarul is megjelenő kötetei: LA PRISONNIÉRE; La  FUGITIVE; LE TEM PS RE- 
TROUVÉ.)
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„Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim!”
Idézőjelbe teszem a megszólítást: nem tudom ugyanis, használják-e még a magyar 
egyetemeken. A francia egyetemekről jó ideje kikopott, még ’68 előtt, mely aztán len
dületesen elbánt a „polgárság diszkrét bájával”. Ha az előadó ilyen ómódi megszólí
tással fordul a hallgatósághoz, az vagy azt jelenti, hogy finoman provokálni akar, vagy 
egyszerűen annyit jelent, hogy -  külföldi.

Nagyjából ilyen hatást keltett Gyergyai Albert is az Idegen Nyelvek Főiskolájának 
előadótermében, amikor az 1952-es tanévkezdéskor megtartotta első előadását a „vi
lágirodaloméról, erről a dicső és mindent összevetve nem is oly haszontalan poszt
goethei találmányról, amelyet a szovjet nevelési modell irányzott elő számunkra.

Azzal, hogy a hallgatóságot „Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim!”-nak szólí
totta, Gyergyai angyali szelídségű kihágást követett el. Ám bármilyen szelíd volt is ez 
a kihágás, korántsem volt veszélytelen.
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De hogy kellőképp érzékeltessem, milyen hatást is keltett, drámaibb hangot kell 
megütnöm. Ekkoriban tetőzött Sztálin és Rákosi terrorja; a perek, kitelepítések, ül
dözések évei voltak ezek. Jól le lehet mérni a korabeli hangulatot, ha fölidézem a diá
kok az évi bálját: mindössze négy vagy öt pár táncolt, a többiek mereven ültek, attól 
való félelmükben, hogy lovagjuk vagy hölgyük mint a rendszer ellenségét „beköpi” 
őket. Mindenki megjátszotta az elvtársat, mindenki tartott mindenkitől. A hivatalos 
tan a marxizmus-leninizmus volt, az egyedül helyes irodalmi felfogás a szocialista rea
lizmus. Az elmúlt korok néhány nagy írójának haladó hagyomány címén kijárt ugyan 
az elismerés. De amikor Gyergyai „világirodalminak” mondott történeti áttekintésé
ben a XIX. század végéhez ért, közölte: „Tisztelt Hallgatóim, Hölgyeim és Uraim, a 
XX. század küszöbéhez érve el kell búcsúznom önöktől. Mint önök is jól tudják, a XX. 
század irodalma a szovjet irodalom, s ahhoz én nem értek eléggé.”

Ne aggódjanak, Hölgyeim és Uraim, nem fogom önökre zúdítani egy régi front
harcos emlékeit. De hogy kifejtsem témám -  Gyergyai .Albert -  tegnap és ma - , föl 
kell vázolnom a történeti hátteret. És éppen azért választottam ezt a témát, mert az a 
benyomásom, hogy Gyergyait hajlamosak vagyunk hol kívül helyezni a történelmen, 
méghozzá a magyar kultúr- és politikatörténeten, hol pedig elfelejtkezni róla, éppen 
a bekövetkezett történelmi „haladás” nevében.

Meghökkentettek a magánbeszélgetések során hallott vélekedések. Tiszteletre mél
tó koponyák adtak hangot fenntartásaiknak, olyan emberek fanyalogtak, akik elvben 
hozzáértők: Gyergyai fordításai „szép hűtlenek”, mondták, esszéi nem elég tudo
mányosak, oktatási módszerei fölött eljárt az idő. Fölvetődött bennem a kérdés: vajon 
nem elsietett dolog-e kijelenteni, hogy Gyergyai életművét belepte a por? Tizenkét 
évvel halála után milyen módon közelíthető meg ez a mű, s hogyan foghatjuk fel ma 
üzenetét? Erre keresek választ az elkövetkezőkben, igaz, a tárgyilagosság igénye nél
kül. Nem azért nem törekszem tárgyilagosságra, mert a későbbiekben Gyergyai jó  ba
rátommá, mondhatni fogadott apámmá vált, inkább azért, mert meglehetősen eltérő 
szellemi alkatunk ellenére hatott rám, s éppen arról próbálok majd szólni, hogy mi
képpen hatott.

Térjünk vissza egy percre az előadóterembe, ahová Gyergyai azokban a fagyos 
időkben belépett, két kezében két legendássá vált, könyvekkel zsúfolt szatyrával. Az 
egyik szatyorban olyan könyvek voltak, melyekkel előadását illusztrálta, a másikban 
azok, melyeket az arra legérdemesebb vagy egyszerűen csak legszegényebb diákoknak 
szánt. Személye és tudása egybeforrott. Átható kékesszürke tekintetével, enyhén ró
zsaszínű koponyájával, hajlott hátával, papos modorával maga volt a terebélyes ártal
matlanság. Nem lehetett tévedni megítélésében, igaz, ő sem akart megtéveszteni sen
kit: a polgári világ hajótöröttjeként sodródott azoknak a diktatúrájába, akik a prole
tariátus nevében korzóztak.

Ám a varázslat nem következett volna be, ha nem érezzük, hogy a tanár szavaiban 
az irodalom nyilatkozik meg a hallgatóknak. Nem ideológia volt ez az irodalom, nem 
az osztályharc fegyvere, hanem kultúra: biztosítéka az élet olyan megértésének, amely 
mélyebb és lényegesebb mindannál, amit az egyéb stúdiumok nyújthattak az ifjúság
nak. Az irodalom hiteles jelenlétét Gyergyai ihletett azonosulásának csodája terem
tette meg.

Engedjék meg, Hölgyeim és Uraim, hogy emlékeztessem önöket azokra az ama 
bizonyára letűnt időkre, amikor az irodalom az egyházak és nem kevésbé a politikai 
vallások pótszeréül szolgált. Az irodalom ilyetén hivatásának gyökerei kétségkívül a
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romantikáig nyúlnak vissza, a későbbiekben pedig Baudelaire, Flaubert és Mallarmé 
esztétikai hitvallás formájában élesztette újjá ezt a szerepét. Ezt a változatot örökölte 
Magyarország a XX. század első évtizedeiben. Magyarország akkoriban sok tekintet
ben XIX. századi ország volt -  és sok tekintetben még ma is az. Gyergyai Albert tudta 
ezt, s egyfajta lelkészi elhivatottsággal vállalta feladatát az adott körülmények között.

Elsőként egy társadalom- és művelődéstörténeti kérdésre szeretnék kitérni. Annak, 
hogy Gyergyait a polgárság hajótöröttjének nevezem, franciául más a felhangja, mint 
magyarul. A XIX. század leghaladóbb gondolkodói szerint a polgárosodás folyama
tának elősegítése Magyarország modernizációját, a feudális hatalom és mentalitás hát
térbe szorítását szolgálta. A XX. század elején „már” a parlamentáris demokrácia volt 
a tét, s a radikális értelmiség ilyen irányú politikai küzdelmével egy időben egyfajta 
kultúrforradalom is zajlott. A Nyugat körül csoportosuló írók és művészek meg akarták 
nyitni a magyar kultúrát az európai modernitás termékenynek vélt áramlatai előtt.

Az 1919-20-as események azonban megtörték a politikai lendületet. A trianoni 
szerződés megbénította a magyarországi társadalmi átalakulást, többek között azért, 
mert a Horthy-rendszer hitelét akarta venni a polgárságnak, felelőssé téve az össze
omlásért. A Nyugat 1941-ig élt, s megőrizte igényességét és nyitottságát, de újító len
dületét a politikai horizont beszűkülésével elvesztette.

Gyergyai, a fordító és esszéíró, a húszas években csatlakozott a folyóirathoz, s ha
marosan a francia irodalom, főként az NRF szerzőinek legfontosabb közvetítője lett.

Nos, amikor Gyergyai Albert 1952-ben az előadóterembe lépett, személyével azt 
adta hírül, hogy ennek a polgárságnak kulturális célkitűzései nem voltak puszta áb
rándok. Olyan ember volt, aki kitárta intézményünk ablakait, ellentétben többi taná
runkkal, akik igyekeztek erőnek erejével bereteszelni őket. Gyergyai ebben a nyugatos 
elit szellemi hagyományát folytatta, a nyugatos elitét, melyhez ő, az egyszerű falusi 
tanító fia, tehetsége segítségével asszimilálódott, hiszen ez az elit becsület dolgának 
tekintette, hogy a minőség mércéje a minőség legyen, és nem akart válaszfalat emelni 
fajok és vallások, társadalmi rétegek, népiesek és urbánusok közé. Erre az elvre ala
pozta Gyergyai a maga voltaképpen egyszerű stratégiáját: azzal, hogy átsugarazta hall
gatóira a művészi minőség iránti roppant lelkesedését, egyben azt is sugallta, hogy az 
esztétikai gazdagodás nem összeegyeztethetetlen a nép ügyével, vagyis még a zsdanovi 
tanok legádázabb hívei is gyarapodhatnak -  a maguk módján -  a jó  írók olvasásától, 
formai vagy gondolati kifogásaik ellenére.

Mindazonáltal pontatlanság volna Gyergyaiban csak a Kísértőt látni, aki a kommu
nizmus mesterséges paradicsomaiba becsempészi a burzsoá esztétikát. Emlékeztes
sünk arra, hogy nevelömunkáját egy magasabb eszme szolgálatában végezte. Gyakor
ta megfeledkezünk arról, hogy kettős képzésben részesült: egyszerre volt franciás és 
germanista; a francia irodalom műremekeiben a német klasszicizmus, vagyis a felvi
lágosodott romantika eszményeinek megtestesítését, bizonyítékait kereste, azt a kanti, 
goethei és főként schilleri meggyőződést (vö. Die KÜNSTLER, 1788-89; ÜBER DIE AES
TETI SCHE Erziehung des Menschen, 1793-94.), hogy az irodalom célja az ember 
erkölcsi megnemesítése, hogy a szabadsághoz a Szépségen át visz az út, a történelem 
célja a tökéletesedés és a harmónia, és hogy a jövőbe, a boldogság civilizációjához ve
zető ösvényt a művészek mutatják meg az emberiségnek. Gyergyai a IX. SZIMFÓNIA 
szolgálatában oktatott, s birtokában volt annak a művészetnek, mely közvetíti azt az 
érzést -  dehogyis! azt a megindultságot, amelyet szívünkben a szabad emberi közös
ségbe vetett hit kelthet.
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Igen, a művészet a legpontosabb szó erre. És egyben a kulcsszó. A professzor, aki 
szatyraival az előadóba lépett -  ezeket a szatyrokat a beléjük tömött tudás mennyisége 
jóval súlyosabbá tette a szokványos műveltségnél -, ez a tanár úgy lépett közénk, mint 
egy művész, mint egy olyan ügy misszionáriusa, amely nem kevésbé teleologikus, mint 
a kommunisták ügye, de testvériesebb, és több lelkierőt nyújt, mivel tudatában van 
tulajdon törékenységének, s ezért nem törekszik eltökélten arra, hogy mindent el
pusztítson, ami nem azonos vele.

Az üdvözítő művészet és a nyugatos eszmény misszionáriusaként érkező professzor 
természetesen nem akarta nyakába venni az egyetemi gépezet terheit. Nem volt a láb
jegyzetek és a bibliográfiai pontoskodás embere. Az a nevelési célja, hogy mindenki 
számára hozzáférhetővé tegye a művészetet, csak úgy valósulhatott meg, ha népsze
rűvé teszi, előadásainak kovásza ezért az apológia volt. Tudta ezt, és tudták kollégái, 
s ő azt is tudta, micsoda irigység övezi „világias” sikereit, de csöppet sem bánta, hogy 
irigykednek rá, nem azért, mert pedáns alakoknak tartotta a többieket, hanem mert 
a jövőért felelős szellemnek és egyszersmind egy becses örökség őrzőjének tekintette 
önmagát, olyan örökség őrzőjének, amely egy szép nap lehetővé teszi majd, hogy Ma
gyarország visszatéijen Európába, és véglegesen ott is maradjon.

Azóta megváltoztak az idők, mondhatná valaki, a helyzet, amit felelevenítettem, 
már a történelem lezárt fejezete. Azt is mondhatják, hogy manapság a népszerűsítés 
inkább a média dolga, mint az egyetemé, és újra föltehetik az elkerülhetetlen kérdést: 
valójában mi az, ami továbbörökíthető Gyergyai nevelési elveiből?

Ebből a szemszögből folytatva a vizsgálódást, inkább érzékenységét és stílusát emel
ném ki, semmint módszerét. Aki csak beszélt vagy írt róla, azt hangsúlyozta, hogy mi
lyen hihetetlenül közvetlen viszonyban állt a könyvtárral. Persze, könyvmolynak lenni 
önmagában még nem valami eredeti dolog. Gyergyaiban az volt a rendkívüli, hogy 
ezt a közvetlenséget át tudta adni hallgatóinak, fel tudta kelteni bennük azt az érzést, 
hogy nemcsak a könyvekkel kerülnek bizalmas kapcsolatba, hanem azokkal az embe
rekkel is, akik ezeket a könyveket írták. A lángelmékkel és az egyszerű tehetségekkel, 
a hírességekkel és a szerény kismesterekkel egyaránt.

Föltételezem, hogy öreg barátom döbbenten nézne rám, ha azt mondanám, volt 
abban valami posztmodem vonás, ahogyan az egész könyvtárat fölhasználhatónak te
kintette. És valóban, semmi sem állt tőle távolabb, mint az az elképzelés, hogy a játék 
a legfőbb szervezőerő, avagy az a nézet, hogy az igazság szétfoszlik visszfényeinek la
birintusaiban. De ha osztozott a marxistákkal az aranykor utópisztikus kívánásában, 
az eljövendő posztmodemekkel volt rokon abban, hogy kevéssé érdekelte a rangsor 
és a merev lehatárolás.

Igaz ugyan, hogy leglelkesebben a nagy klasszikusokért rajongott - 1 962-ben egész 
esszékötetet szentelt nekik - , de magát a klasszicizmus fogalmát is történeti változásai
nak fényében vizsgálta, társadalmi vonatkozásaiban, Valéryt idézve: „Egy művészet ak
kor klasszikus, ha az egyes ember helyett inkább egy szervezett és pontosan meghatározott közös
séghez idomul. ” Ilyen értelmezésben a „kiválasztottak” listája olyan névsort jelent, ame
lyet bármikor meg lehet változtatni, az „igaztalanul elutasított vagy félreismert” szerzők, 
„a szabályoknak fittyet hányó szabad szellemek” is felkerülhetnek rá -  ahogy ma monda
nánk -  egyik vagy másik olvasóréteg elvárási horizontjának megfelelően. És az sem 
meglepő, hogy ebben az értelmezésben a kritikusnak nem kell megtagadnia csodálatát 
a nem klasszikus vagy még nem klasszikus rangú szerzőktől, hiszen ki így, ki úgy, de 
mindannyian egy-egy szálát alkotják az irodalom folyamatosságát biztosító szőttesnek,
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egyszersmind valamennyien részét képezik annak a társadalomnak, amelyhez a 
„klasszikusok”-nak idomulniuk kell, és amelynek a „klasszikusok” csak legtökélete
sebb képviselői lehetnek.

Más szóval a „kiválasztottak” mellett ott vannak a „kiválaszthatók”: együttesükben 
Gyergyai egy olyan, minden merev rangsortól ment csoportot látott megszerveződni, 
amelyet szíves szóval ajánlott hallgatói és olvasói figyelmébe, hogy azok -  teljes jogú 
állampolgárokként -  párbeszédet kezdhessenek a szabad és egyenlő szellemekkel. 
Nem kevesebbről volt számára szó, mint feltámasztani -  minden iróniától megszaba
dítva azt -  az irodalom respublikájának nemes álmát, s felvázolni e respublika műkö
désének tervét a XVIII. századi szalonok mintájára, ahol is a társasági jelleg határozta 
meg a stílust: Gyergyai ugyanis ennek a stílusnak szellemében kívánta eljátszani a ma
ga formáló szerepét.

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Vajon az utókornak nem volna-e érdemes 
felújítania ezt a kísérletet, melyet a viták, az eszmecserék és a felvilágosult beszéd Fran
ciaországa ihletett meg? Vajon legeredményesebben nem akkor tekinthetjük-e kor
társainknak, más szóval ma is élő és ható alkotóknak a múlt íróit, ha egyenlő társként 
közelítünk hozzájuk? Véleményem szerint ez kettős előnnyel járna. Egyfelől örven
detesen kiigazítaná a posztmodernizmust, amelynek túlzásai minden méltóságától 
megfosztják az irodalmat, másfelől korlátozná a nagy írók ideológiai célokat szolgáló, 
elviselhetetlen tömjénezését. Gyergyai szelleme kiváló ellenszere azoknak a rituális 
ünnepléseknek, amelyeket az évfordulókon szokás rendezni -  amelyet most az ő cen
tenáriumán rendezünk. Mert az olvasó csak akkor lehet szabad, vagyis csak akkor él
het teljesen ítélőképességével, ha a könyvekhez közelítve felsőbbrendűségi érzésétől 
csakúgy megszabadul, mint alsóbbrendűségi érzésétől.

Akik ismerték Gyergyai Albertét, talán azt mondják most, hogy nem vagyok hű szel
leméhez, hiszen ő maga volt a megtestesült alázat. Valóban, én az alázat szót felcseré
lem a tisztelettel. De minden befogadás választás és elutasítás egyben, s említettem már, 
hogy professzorom éppen a különbözőségével hatott rám. Vajon nem az-e a lényeg, 
hogy az ő tanításából kiindulva jutottam el a magam személyes álláspontjához? Meg
lehet, a szalonok módszere sem ültethető át abba az Európába, amely napjainkban a 
tömegkultúra felé tart. Gyergyai mégis ebből a világias rendszerből kiindulva akart 
olyan irodalmárokat nevelni, akik nem mondanak le arról, hogy az irodalomnak a 
társadalomban betöltött szerepén gondolkodjanak. A társadalom persze megváltozott 
azóta, de vajon vesztett-e bármit is időszerűségéből maga a kérdésfelvetés? Úgy tetszik, 
ebben az értelemben Gyergyai Albertnek, a nyugatos európainak, a demokrata tanár
nak, az irodalmi respublika művész-polgárának művét immár klasszikussá vált és ma 
is termékeny műnek tekinthetem.


