
¹r´k vilÀgossÀg,
f¢nyes reggel,
oszolni kezd a vend¢gsereg lenn,
mÀr v¢ge van a bÀlnak,
a kukacok (aki bÃjt, aki nem) nekilÀtnak,
marad¢kokat zabÀlnak.
SÁri csendben
lassan ¢n is oszolni kezdek.
PatkÀny surran a bÀlterembe,
s miutÀn minden hÃst lerÀgott,
elszopogat egy g¢gerÀkot.

Meghal az isten, ha meghalok.
Az ¢j bÀrsonypÀrnÀjÀn f´lragyog
megannyi kit¡ntet¢se,
a csillagok,
s a sz¡rk¡let verm¢be
utÀna dobjÀk
r¢szeg temetûszolgÀk,
a hajnalok.

Ha meghalok, meghal az isten.
M¢gis csak egy nagy ismeretlen.

DÀniel Anna

  HçRMAS K°P: BENEDEK ELEK,  
BENEDEK MARCELL, LUKçCS GY¹RGY

Kisbacon
A csoportk¢p k´zel szÀz¢ves. A szereplûk k´z´tt a k¢t kamasz a legidûsebb, Gyuri (Lu-
kÀcs Gy´rgy) trÂnuson ¡l, fej¢n korona. AZ °SZ TRñNFOSZTçSA ä ´tlik fel Âhatatlanul
az emberben a hÁres k´nyvcÁm. LÀbÀnÀl Marci (Benedek Marcell) kuporog. Az ural-
kodÂ mellett szÀrnyas angyalnak ́ lt´z´tt csitri. A kisgyerekek k´z´tt a tÀvolba pillantÂ
madonnaarcÃ leÀny, Benedek MÀria idûvel anyai nagybÀtyÀm feles¢ge lesz. A szÁnjÀt-
szÀs gyakori szÂrakozÀs Benedek Elek kisbaconi hÀzÀban. A tÀgas hÀz ä f¡rdûszoba is
van benne ä fûk¢nt a nagy sikerü MAGYAR MESE- °S MONDAVILçG szerzûi j´vedelm¢bûl
¢p¡lt az ÁrÂ sz¡lûfalujÀban, ahol lÂfûsz¢kely ûsei hadban szolgÀltÀk a kirÀlyt, nagyapja
huszonn¢gy, apja tizenk¢t esztendeig, s ¢vszÀzadok Âta itt müvelt¢k f´ldj¡ket.

Benedek Elek ¢lete sorÀn mindv¢gig mÀsodrendü ÁrÂnak tartotta magÀt, keserüs¢g
n¢lk¡l. A kiemelkedû tehets¢g lehetûs¢g¢t hat gyermeke k´z¡l a legidûsebben, Mar-
cellben lÀtta. F´ldmÁves ûsei szorgalmÀra vallÂ buzgalommal ontotta eszm¢nyÁtûhaj-
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lamÀval az ¢letet korrigÀlÂ reg¢nyeit, elbesz¢l¢seit, ÃjsÀgÁrÂk¢nt a bÀtor k´z¢leti cik-
keket. Irodalmunkba be¢p¡lt müvei a mes¢k: àÃgy pend¡lt a meseszÂ az ajkÀn, akÀr a
t¡nd¢ri, varÀzsos mes¢k, akÀr a furfangos tr¢fÀk, mintha a legnagyobb tehets¢gü paraszti mese-
mondÂ ¡lt volna a lÂcÀnÊ, Árja a n¢prajzkutatÂ Ortutay Gyula.

Harminc´t ¢vesen Árta meg Benedek Elek vilÀgn¢zet¢t summÀzÂ testamentumÀt
(TESTAMENTUM °S HAT LEV°L). Kilencesztendûs Marci fiÀnak ezt ¡zeni: àçllj a v¢dte-
lenek, a gy´ng¢k k´z¢, hatalmasok oldalÀn harcolni nem virtus.Ê A mondat elsû r¢sze Assisi
Szent Ferenc gondolata is lehetne, de az ÃtmutatÀst zÀrÂ szÂ, a virtus, fegyverek csat-
togÂ m¢rkûz¢s¢t sejteti. Kard ki kard ä az igaz ¡gy¢rt. Igaz ¡gyek¢rt szÀllt sÁkra Be-
nedek Elek r´vid honatyasÀga alatt, ÃjsÀgÁrÂk¢nt ostorozta a rossz vÀltozatos megnyil-
vÀnulÀsait, s buzdÁtott nemes feladatokra. Erk´lcsi okokbÂl vÀlt meg k´zel f¢l tucat
laptÂl, az igaz ¡gy ¢rdek¢ben hÁve fiatalkora Âta ¢lete v¢g¢ig a konzervatÁv, m¢rs¢kel-
ten ellenz¢ki Apponyi Albertnek, mert a grÂf ÀtfogÂ k´zmüvelûd¢si programmal je-
lentkezett, s a k¢pviselûk k´zt elsûk¢nt tanulmÀnyozta az àagrÀrius eszm¢ketÊ, ¢s ki-
tartÂan k¡zd a korrupciÂ ellen.

VilÀgk¢pe leegyszerüsÁtett, talÀn rideg lenne, ha nem Àradna sz¢t benne a szeretet
melege, a humor derüje.

A Kisbaconban t´lt´tt nyÀron a k¢t egyidûs gimnazista alig mozdult ki a k´z´s szo-
bÀbÂl. Tizen´t ¢vesen ismerkedtek meg, az Ãtkeres¢s, a mohÂ befogadÀs, a tiltakozÀs
izgalmas korszakÀban. °jszakÀba nyÃlÂ besz¢lget¢sek. Marci, akÀrcsak n¢hÀny osztÀly-
tÀrsa, Rostand-¢rt lelkesedik, kivÀlt a CYRANñ-¢rt. Az ismereteket elk¢pesztû gyorsa-
sÀggal befogadÂ ¢s feldolgozÂ barÀtja lekicsinyli a pszeudoromantikÀt, megismerteti
vele a nagy tÀrsadalmi konfliktusok kortÀrs drÀmaÁrÂit, Hauptmannt, Strindberget,
az idûben hÀtrÀlva Hebbelt ¢s fûk¢nt Ibsent, akit majd 1902-ben a tizenh¢t ¢ves Lu-
kÀcs Gy´rgy Norv¢giÀban felkeres. Marci szÁnmüvet Ár, kiindulÀsi alap a TOLDI SZE-
RELME, az ifjÃ LukÀcs is egy drÀma terv¢t forgatja fej¢ben. ¹nmagÀt barÀtjÀval ´sz-
szehasonlÁtva megÀllapÁtja: àTisztelem stilisztikai verstechnikÀjÀt, egyidejüleg ¢rzem, konflik-
tus¢rz¢k ter¢n f´l¢nyben vagyok.Ê

A hÀrommilliÂ àmezûgazdasÀgi proletÀrrÂlÊ is barÀtjÀtÂl ¢rtes¡l Marci. Igaz, apja
cikkeiben is olvashatott a f´ldmüvesek nyomorÃsÀgÀrÂl, a kormÀny ¢s a vezetû r¢teg
rosszindulatÃ elzÀrkÂzÀsÀrÂl. àHa csak annyit mondasz, a n¢p idegen f´ldre vÀndorol, mi-
velhogy itthon nincsen munkÀja, kenyere ä orszÀghÀborÁtÂ vagy.Ê De Marci mÀr tudja, hogy
nem segÁts¢g àa jÂk legjavÀnak ´sszefogÀsaÊ, amiben apja rem¢nykedik, sem a kereske-
delemmel pÀrosult hÀziipar, amelyet Benedek Elek t´bbsz´r is szorgalmazott. BarÀtja
nyomÀn, aki ÃgyszÂlvÀn gyermekkora Âta àmegvetû gyül´lettelÊ utasÁtja el a fennÀllÂ tÀr-
sadalmat, feltÀrulnak elûtte az anakronisztikussÀ vÀlt tÀrsadalom sÃlyos vÀlsÀgt¡netei.
çchim AndrÀs ekkor mÀr az ´tezer, idûvel az ezer hold feletti birtokok felosztÀsÀt k´-
veteli. 1900-ban, a k¢t tizen´t ¢ves fiÃ barÀtsÀgk´t¢s¢nek esztendej¢ben a nÀluk egy
¢vtizeddel idûsebb JÀszi OszkÀr megindÁtja folyÂiratÀt, a Huszadik szÀzadot. K´z¢leti
programjÀnak fontos r¢sze lesz a nagybirtokok felparcellÀzÀsa ¢s sz¢les k´rü sz´vet-
kezeti mozgalom kialakÁtÀsa dÀn mintÀra. GimnÀziumi tanulmÀnyaik utolsÂ szakaszÀ-
ban mÀr sorakoznak az Ãj nemzed¢k gy´keres ÀtalakulÀst s¡rgetû tagjai, akiket Àthi-
dalhatatlan tÀvolsÀg vÀlaszt el az apÀk politikai vilÀgÀtÂl. Az apÀk z´mmel a kor hatÀsos
publicistÀjÀnak, a nemzeti optimizmus ÀbrÀndjÀt à30 milliÂ magyartÊ jelszÂval hirdetû
RÀkosi Jenûnek, Ady legÀdÀzabb tÀmadÂjÀnak vez¢rcikkeit olvassÀk, ¢s hevesen el-
lenzik az ÀltalÀnos titkos vÀlasztÂjog bevezet¢s¢t, nemcsak a hazÀtlannak b¢lyegzett
ipari munkÀssÀg, hanem a nemzetis¢gek miatt is.

966 ã DÀniel Anna: HÀrmas k¢p: Benedek Elek, Benedek Marcell, LukÀcs Gy´rgy



Az apa ́ r¡l a k¢t ifjÃ titÀn barÀtsÀgÀnak. Igen, titÀnok mindketten. Marcell hetedik
gimnazista, amikor SçRGA RñZSA cÁmü szÁnmüve szavazatot kap a Teleki-pÀlyadÁjra ä
igaz, csupÀn egyet, de a hÁr ÃjsÀgban is megjelent. BarÀtja m´g´tt n¢hÀny nyomta-
tÀsban k´z´lt szÁnikritika, k´zt¡k BrÂdy SÀndor KIRçLY-IDILLJEI-rûl, amelyre a szerzû
felfigyelt. Benedek Elek nyilvÀn el¢gedetts¢ggel nyugtÀzza, hogy a szÀmÀra jÂformÀn
ismeretlen modern vilÀgirodalomban LukÀcs JÂzsef bankigazgatÂ Londont ¢s PÀrizst
megjÀrt fia kalauzolja Marcit. ZsidÂ volta is a barÀtsÀg mellett szÂl. Benedek Elek az
asszimilÀciÂ hÁve, J¢zus k´vetûi ¢s a MÂzes-hitüek sajÀtÁtsÀk el egymÀstÂl ¢rt¢kes tu-
lajdonsÀgaikat. Egy¢bk¢nt feles¢ge, a t´nkrement ¢s ´ngyilkossÀgba menek¡lt vÀllal-
kozÂ lÀnya, aki trafikban dolgozott, amikor megismerkedtek, a f¢rj szavaival ànem sz¡-
letett sem kereszt¢nynek, sem kereszty¢nnekÊ.

Apak¢p, de t´bb is annÀl
LukÀcs Gy´rgy a vilÀgm¢retü elismer¢s magaslatÀrÂl visszatekintve a mÃltba ezt Árja:
àBenedek. A k´z¢ppontban a morÀl.Ê (CURRICULUM VITAE.) °s egy interjÃban: à...nekem
Benedek Elekhez mint ÁrÂhoz soha nem volt k´z´m... De szemben azzal a miliûvel, amelyben ¢ltem
¢s amelyben a kompromisszumok, sût az annÀl is rosszabb dolgok Àltal el¢rt siker volt az emberi
¢rt¢kek ÃgyszÂlvÀn egyed¡li krit¢riuma, Benedek Elek mindig kiÀllt a maga puritÀn mÂdjÀn a
sajÀt igaza mellett. Megmondhatom, hogy akkor sem ¢rdekelt ¢s k¢sûbb sem, hogy ez az igazsÀg
mi k´r¡l forog. De maga a t¢ny, a kiÀllÀs t¢nye okozta, hogy Benedek Elek mint morÀlis szem¢lyis¢g
fiatalkorom legtartÂsabb hatÀsai k´z¢ tartozott.Ê

Az erk´lcsi mentort talÀlta meg a gimnazista LukÀcs barÀtja apjÀban. A tisztelû von-
zalmat nyilvÀn fokozta, hogy a Benedek Elekkel sz´gesen ellent¢tes eszmevilÀgÃ, lo-
gikai elemzûk¢szs¢gben, a probl¢mÀk sz¢les k´rü felvet¢s¢ben ût feltehetûen mÀr
serd¡lûk¢nt fel¡lmÃlÂ LukÀcs Gy´rgy´t a morÀl probl¢mÀja fiatal ¢veitûl ÃgyszÂlvÀn
halÀlÀig foglalkoztatta. S Ãgy sejtem, az ism¢tlûdû visszat¢r¢s az erk´lcs probl¢mÀjÀ-
hoz, annak Ãjabb ¢s Ãjabb taglalÀsa LukÀcs Gy´rgy egy¢nis¢g¢nek egy szakad¢kos el-
lent¢t¢vel is ´sszef¡gg. àý volt a legdogmatikusabb k´zt¡nk, aki bizonyos idûpontokban ¢s
bizonyos tanokban felt¢tlen¡l hitt, ¢s felt¢tlen¡l egyet¢rtett azzal a mondÀssal, hogy aki katolikus,
legyen pÀpistaÊ, ÀllapÁtja meg Hauser Arnold a VasÀrnapi K´r tagjairÂl szÂlva a fiatal
LukÀcsrÂl. S ez a dogmatikus merevs¢g, mÀr-mÀr bigottsÀg kompromisszumra valÂ
k¢szs¢ggel pÀrosul, ami egy¢bk¢nt korÀntsem kiv¢teles jelens¢g. Egyezkedik a gyerek
LukÀcs Gyuri, akit anyja b¡ntet¢sk¢nt s´t¢t kamrÀba szokott zÀrni. Ha kora d¢lelûtt
t´rt¢nt, Gyuri kis idû mÃlva bocsÀnatot k¢rt, ¢s kiengedt¢k. Ha d¢l fel¢ zÀrtÀk be,
szilÀrd maradt, mert tudta, apja azt szereti, ha a hÀzban nyugalom van, s mire haza-
¢rkezik eb¢dre, û kiszabadul. Idûvel hÀny magyarÀzkodÂ, ´ncÀfolÂ vagy a Blum-t¢-
zisek eset¢ben az ´ncÀfolatot is megcÀfolÂ nyilatkozat, kijelent¢s! ElszomorÁtÂ komp-
romisszumok ezek az ́ nkritikÀk akkor is, ha az à¡gyÊ ¢rdek¢ben t´rt¢nt a megalkuvÀs.

A k´tûd¢st barÀtja apjÀhoz nyilvÀn erûsÁtette a gimnazista, majd joghallgatÂ gy´trû
teljess¢gig¢nye, stabilitÀshiÀnya, zaklatottsÀga, amiben ott vibrÀlt a MonarchiÀt, sût
ÃgyszÂlvÀn az eg¢sz EurÂpÀt feszÁtû vÀlsÀghelyzet. àEgy¡tt, egymÀs mellett mük´dtek ben-
nem egymÀst kizÀrÂ gondolatokÊ, Árja ifjÃkori ¢nj¢rûl LukÀcs. Benedek Elekben a maku-
lÀtlan eg¢szt ¢rt¢kelte, a megingathatatlansÀgot, azt a term¢szetes biztonsÀgot, amely-
lyel a nagy mesemondÂ eligazodott az erk´lcsi tettek ¢s gondolatok vilÀgÀban. LukÀcs
Gy´rgy ezt t´retlen szubjektÁv tisztess¢gmorÀlnak nevezi.

Marcell testk´zelbûl, a h¢tk´znapok esem¢nyei, gondjai k´zt szembes¡l Benedek
Elek szem¢lyis¢g¢vel. Az û apak¢pe bonyolultabb. Erûsen gy´kerezik az apai vilÀgban,

DÀniel Anna: HÀrmas k¢p: Benedek Elek, Benedek Marcell, LukÀcs Gy´rgy ã 967



¢s erûsen akar szabadulni belûle. Tisztelû, rajongÂ szeretet, de irÂnia is. Az igaz ¡gy¢rt
vÁvott csatÀk kudarcai, a csalÂdÀsok a Benedek csalÀdra is rÀnehezednek. A tizenh¢t
¢ves Marcell 1902 augusztusÀban KisbaconbÂl tudatja Norv¢giÀbÂl haza¢rkezett ba-
rÀtjÀval: àTÀrcÀidat, fÀjdalom, a BERLIN JöLIUSBAN kiv¢tel¢vel hiÀba Ártad, mert apa mÀr
nem a MagyarsÀg szerkesztûje. Sok gyalÀzatossÀgot tettek vele, ¢s sokÀig lesz, amÁg nyugalma
helyreÀll.Ê °s k¢sûbb a pontos, keserü lÀtlelet: àSenkit nem csalt meg ¢let¢ben, de ´nmagÀt
csalja, amÁg lehet.Ê

Marcell korÀn rÀd´bbent, hogy az otthon csalÀdi idillje ä hÀnyszor ÀbrÀzolta apja
ä valÂjÀban temetû is. Nem az elfojtott, hanem az eltemetett vÀgyak¢. Az idûs Benedek
Marcell mÃltat felid¢zû k´nyve, a NAPLñMAT OLVASOM meg´r´kÁti az ¢jszakai jelene-
tet: a hatodik gyerek¢t vÀrÂ Benedekn¢ idegrohamban vergûdik. A hÀztartÀst krajcÀ-
roskodÂ gondoskodÀssal ´sszetartÂ feles¢g kez¢be ker¡lt f¢rje levelez¢se egy nûisme-
rûs¡kkel. A nagy mesemondÂ hü volt feles¢g¢hez, de kedv¢t lelte a sz¢plelkü nûkkel
folytatott besz¢lget¢sekben. Feles¢ge idegrohama utÀn nem volt t´bb àlelki nûv¢rÊ. A
kÀlvinista templomi esk¡ nemcsak azt mondja ki: hozzÀ hü leszek, hanem azt is: vele
be¢rem. Az ¢rzelmi ¢letnek ez az engedm¢nyt nem ismerû puritÀnsÀga elfogadhatat-
lan Marcell szÀmÀra, akÀrcsak az ÀltatÂ idill.

àNem lehetetlen, hogy ÁrÂ lesz belûledÊ, jÂsolta Marcinak a TESTAMENTUM. írÂ ä k¢sz¡l
a hivatÀsra Marcell, de nem eszm¢nyÁtû k¢pet, hanem a valÂsÀg bonyolultsÀgÀt fel-
mutatÂ alkotÂ. àApÀm ¢lm¢nyein kereszt¡l tÃlsÀgosan korÀn csalÂdtam az ¢letbenÊ, ÀllapÁtja
meg a NAPLñMAT OLVASOM. Mer¢sz tervek ¢s szorongÀs, hogy meg tud-e felelni az
apai vÀrakozÀsnak ¢s a sajÀt nagyra t´rû rem¢nyeinek. írÀsainak jÂ ideig visszat¢rû
alakja a àvasbÂl ´nt´tt apaÊ ¢s k¢telyektûl gy´t´rt fia, aki mÀs utakra mer¢szkedik.

Az utak elvÀlnak
A tizenkilenc ¢ves Benedek Marcell ¢s LukÀcs Gy´rgy a megszÀllottan lelkes rendezû-
vel, BÀnÂczi LÀszlÂval l¢trehozza a modern magyar szÁnjÀtszÀst elindÁtÂ nagy jelentû-
s¢gü ThÀliÀt. A ThÀlia a k´z´s feladatokkal lÀtszÂlag m¢g szorosabbra füzte a k¢t fiatal
kapcsolatÀt. ValÂjÀban a szÁnhÀz fennÀllÀsÀnak ´t esztendeje alatt Ãtjaik sz¢tvÀltak.

Egy barÀtsÀg meglazulÀsÀnak, az eltÀvolodÀsnak, sût egyik f¢l r¢sz¢rûl Àtmenetileg
az inger¡lt, szinte ellens¢ges bÁrÀlatnak okai nem kev¢sb¢ sz´vev¢nyesek, mint a sze-
relmesek elszakadÀsÀ¢i. àSz´vets¢g¡nk a fiatal, kezdû ÁrÂk¢...Ê Árta kapcsolatukrÂl LukÀcs
Gy´rgy. Ez a sz´vets¢g v¢get ¢rt. LukÀcs a ThÀlia-korszak elej¢n eszm¢lt rÀ, hogy sem
a drÀmaÁrÂi, sem a rendezûi pÀlyÀra nem alkalmas. N¢metorszÀgban ¢s Firenz¢ben
folytat filozÂfiai ¢s eszt¢tikai tanulmÀnyokat. Ha Budapesten idûzik, a BalÀzs B¢la la-
kÀsÀn ́ sszegyülû VasÀrnapi K´r fiataljai csoportosulnak k´r¢. MÀs szellemi l¢gk´rben
¢l, mint Benedek Marcell. Csak sejthetû, hogy az eltÀvolodÀsban szerepe volt a ma-
gyarän¢met szakos egyetemi hallgatÂ, majd k´z¢piskolai tanÀr keserüs¢g¢nek is, aki
nagyra t´rû rem¢nyeit sem sz¢pÁrÂi munkÀival, sem a Victor HugÂrÂl k¢sz¡lt vaskos
k´tettel nem igazolta. LukÀcs Gy´rgy pÀlyÀja pedig a gondolattal valÂ birkÂzÀsban,
makacs fejlûd¢sig¢ny¢ben egyre jelentûs¢gteljesebben bontakozik ki.

Az eltÀvolodÀshoz nyilvÀn hozzÀjÀrult, hogy a fiatal LukÀcs olykor elk¢pesztû n¢-
zeteket tÀmasztott alÀ ÂriÀsi tudÀsanyaggal, bÀmulatra m¢ltÂ logikai apparÀtussal. Ba-
lÀzs B¢lÀt kimagaslÂan nagy k´ltûnek ¢s drÀmaÁrÂnak Át¢lte, vitÀzott miatta OsvÀttal,
Ignotusszal ¢s Babitscsal. àBalÀzs B¢la eredetis¢ge ¢s jelentûs¢ge a magyar irodalom szÀmÀra
az, hogy benne ´lt elûsz´r testet ä magyar szavakban ¢s magyar formÀkban ä a m¢lys¢g.Ê Ezt a
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megÀllapÁtÀst ¢s az ehhez hasonlÂkat Benedek Marcell nyilvÀn elutasÁtÂ irÂniÀval ol-
vasta. °ket vert k´z¢j¡k az is, hogy vilÀgossÀgra t´rekvû irodalmi Ázl¢se tiltakozik a
k´zl¢smÂd ellen, amely a fiatal LukÀcs szellemt´rt¢neti korszakÀban kivÀltk¢ppen bo-
nyolult. Nem û az egyetlen. àEzt a k´nyv¢t, Gyuri, m¢g ¢n is meg¢rtettemÊ, Árja kedvesen
csipkelûdve Kaffka Margit, Jaspers pedig arra k¢ri level¢ben LukÀcsot, hogy tisztÀzza
a àtranszcendentÀllogikai topogrÀfiaÊ kifejez¢st.

De annak a keserü gÃnynak, amely Benedek Marcell VULKçN cÁmü reg¢ny¢ben
egykori sz´vets¢gese portr¢jÀt felvÀzolja, nemesebb oka is van a csalÂdott becsvÀgy
keserüs¢g¢n¢l, m¢lyebb az elhamarkodott eszt¢tikai Át¢lkez¢s keltette m¢ltatlankodÀs-
nÀl. Az 1918 januÀrjÀban megjelent VULKçN (alcÁme: Egy nemzed¢k reg¢nye) egyebek
k´zt Benedek Marcell ¢s LukÀcs Gy´rgy vilÀgn¢zeti m¢rkûz¢se is ä pontosabban ki-
fejezve: kÁs¢rlet annak ÀbrÀzolÀsÀra.

A reg¢ny hûse ä mert v¢g¡l is ez a szÂ illik a fiatal AlmÀsy MiklÂsra ä tÀrsadalmi
osztÀlya leszük¡lt n¢zeteivel, rosszhiszemü ́ nÀltatÀsÀval szembefordulva a polgÀri ra-
dikalizmuson Àt eljut ä akÀrcsak a reg¢ny ÁrÂja ä a j´vûben b¢k¢s Ãton megvalÂsulÂ
szocializmus vÀllalÀsÀig. BarÀtja, a gazdag lipÂtvÀrosi csalÀdbÂl szÀrmazÂ ifjÃ eszt¢ta,
Le´vey Egon gyors ¢szjÀrÀsa, vitÀzÂhajlama, f´l¢nyess¢ge, szokÀsai ä egymÀs utÀn
gyÃjt rÀ a szivarokra, sürü hamur¢tegeket hagyva maga k´r¡l ä, Ãj keletü bÀrÂsÀga
(a LukÀcs csalÀd nemess¢get kapott) ä s ami talÀn a legl¢nyegesebb: eszt¢tikai n¢zetei-
nek, sût eg¢sz vilÀgk¢p¢nek elk¢pesztû megvÀltozÀsa f¢lreismerhetetlen¡l id¢zik fel a
fiatal LukÀcs Gy´rgy alakjÀt, aki a VULKçN keletkez¢s¢nek idej¢n àtranszcendensÊ
korszakÀt ¢li. Sût Le´vey egy¢nis¢ge sejtet valamit abbÂl a àmÀr-mÀr nyugtalanÁtÂ elvont-
sÀgbÂlÊ (Thomas Mann megÀllapÁtÀsa a fiatal LukÀcsrÂl), amely majd A VARçZSHEGY
NaphtÀjÀban ´lt testet. Benedek Marcell reg¢nyhûse szavaival mondja ki, hogy fejlû-
d¢se L. àegykori n¢zeteibûl indult ki, ¢s ez¢rt hÀlÀs neki. De mÁg û egyenesen haladt tovÀbb...Ê.

Igen. A francia irodalomban egyre inkÀbb elm¢lyedû fiatal tanÀr a Rabelais ¢s Mon-
taigne humanizmusÀtÂl a felvilÀgosodÀson Àt kedves Anatole France-Àig ¢s m¢g to-
vÀbb terjedû racionalista ¢s demokratikus vonulatot k´veti. °s f¡ggetlen akar lenni.
Eg¢sz ¢let¢ben az is maradt. PÀrthoz soha nem csatlakozott. Alighanem ¢rtetlen¡l,
talÀn n¢mileg lekicsinylûen vette tudomÀsul LukÀcs Gy´rgy szinte szerzetesi t´rekv¢-
s¢t, hogy egy àrendÊ, egy felsorakozott k´z´ss¢g tagja legyen.

CsillapÁthatatlan teljess¢gig¢ny¢ben a fiatal LukÀcs a polgÀri radikalizmust mint f¢l-
megoldÀst mereven elutasÁtja. MiszticizmustÂl Àthatott messianizmusÀtÂl, amelyet ä
nagyr¢szt az oktÂberi forradalom hatÀsÀra ä hamarosan a megvÀltÂ vilÀgforradalom
¢s kommunizmus eszm¢je vÀlt fel, Benedek Marcell elutasÁtÂan idegenkedik.

A vilÀghÀborÃt s az egyre nyilvÀnvalÂbb felismer¢st, hogy ezt a hÀborÃt elveszÁtj¡k,
a Monarchia k´zelgû sz¢thullÀsÀnak t¡neteit is Àthidalhatatlanul k¡l´nb´zûk¢ppen
¢lik Àt. LukÀcs Gy´rgy szÀmÀra ä sajÀt szavait id¢zve ä àa Monarchia s vele egy¡tt a polgÀri
vilÀg lerombolÀsra ¢rett ¢rtelmetlens¢gÊ. A nemzetis¢gi probl¢mÀkbÂl szÀrmazÂ esetleges
vesztes¢gek a pusztulÀsra rendeltetett k¢pzûdm¢ny eltün¢s¢hez k¢pest mÀsodlago-
sak. S a mÃltra eml¢kezû Benedek Marcell: àFelh´rd¡lt¡nk, amikor 1916-ban elûsz´r ke-
r¡lt kez¡nkbe egy t¢rk¢p, amely nagyjÀbÂl a mai MagyarorszÀgot ÀbrÀzolta.Ê °s eml¢kszem az
¢rzelmi skizofr¢nia ÀllapotÀra, amelyben a mÀsodik vilÀghÀborÃban a d´nt¢st vÀrta
Erd¢ly hovatartozÀsÀrÂl. Erd¢ly Hitler kez¢bûl!

De mindez m¢gsem elegendû magyarÀzata a VULKçN-bÂl fel¢nk csapÂ gÃnyos ke-
serüs¢gnek, az Át¢lkezû szembefordulÀsnak a hajdani sz´vets¢gessel.
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Az àiÊ
A d´ntû, az igazi ok, Ãgy v¢lem, szinte kezdettûl fogva ott lappangott k´z´tt¡k. àMa-
dÀch minden m¢lys¢g n¢lk¡l valÂ k´ltû... MÀr gimnazista koromban ä pedig akkor szenved¢lyes
ateista voltam ä m¢lyen felhÀborÁtott AZ EMBER TRAG°DIçJç-nak bizÀnci jelenete: Tankr¢d (¢s
vele ¢rthetûen MadÀch) ÀllÀsfoglalÀsa a homousion-homoiusion vitÀban... Mi mÀs¢rt haljon meg
valaki, ha kereszt¢ny, mint a hit¢¢rt, mint az¢rt, hogy Krisztus Istennel egynemü-e vagy csak
hasonlÂ hozzÀ? HÀt nem ezen mÃlik minden?Ê ä Árja LukÀcs Gy´rgy. (KIKNEK NEM KELL
°S MI°RT A BALçZS B°LA K¹LT°SZETE?)

Az àiÊ ä a k¢t gimnazista nyilvÀn vitÀzott rÂla ä a t´rt¢nelmi, tÀrsadalmi esem¢nyek
sorÀn vÀlaszÃttÀ nû. Nem csupÀn a probl¢mÀk marad¢ktalan tisztÀzÀsÀra t´rekvû,
rendszerezûig¢ny¢ben a valÂsÀgnak olykor fittyet hÀnyÂ alkat ¢s a befogadÀsra k¢sz,
meg¢rtû, lelkes, de a nagy m¢lys¢gek elûl visszahÃzÂdÂ intellektus ellent¢te ez. Csu-
pÀn egy l¢p¢s vagy m¢g annyi sem, s az àiÊ fontossÀga az erûszak morÀlis dogmÀjÀvÀ
magasztosul, farizeus okoskodÀsok kÃtfej¢v¢ vÀlik. àAz erûszakot mint elvont erûszakot
sosem tekintettem ´nmagÀban emberellenes rossznak... A (kimondottan) bün´s olykor a helyes
cselekv¢s elker¡lhetetlen alkotÂeleme, mÀskor egy ÀltalÀnos ¢rv¢nyünek elismert etikai korlÀtozÀs
a helyes cselekv¢s akadÀlyÀvÀ vÀlhatÊ, sz´gezi le LukÀcs Gy´rgy. çllÀspontjÀt sommÀsan
is r´gzÁtette: RÂzsavÁzzel nem lehet forradalmat csinÀlni. (így hallottam Marci bÀcsi-
tÂl.) A megÀllapÁtÀs lehets¢ges k´vetkezm¢nyeitûl Benedek Marcell tiltakozva vissza-
riadt. ý mÀr a tÁzes ¢vek derekÀn gy´trûdik a jÂ ¢rdek¢ben elk´vetett kegyetlens¢g
probl¢mÀjÀval. Zsigmond kirÀly korÀba vivû, tanÁtvÀnyainak ajÀnlott reg¢nye, a PO-
KOLJçRñ TAR LýRINC valÂjÀban az elker¡lhetetlen¡l felvetûdû k¢rd¢st jÀrja k´r¡l: a
gy´keres tÀrsadalmi ÀtalakulÀs¢rt szabad-e vÀllalni az erûszakot, amely ́ ngerjesztû t¢-
bollyÀ fajulhat?

N¢ha eltünûdtem, szÂba ker¡lt-e valaha is k´zt¡k Le´vey Egon. S ha igen, mik¢nt?
Tisztelte az ÁrÂi megformÀlÀs jogÀt LukÀcs Gy´rgy, m¢g akkor is, ha ût magÀt p¢c¢zt¢k
ki? A VARçZSHEGY NaphtÀjÀnak megformÀlÂjÀ¢t tudjuk, fenntartÀs n¢lk¡l elismerte.
Vagy a jelentûs tehets¢g àbüntudatÀtÊ ¢rezte ä mert az inkvizÁtori szolgÀlat mellett erre
is volt hajlandÂsÀg benne ä a k¢pess¢gei hatÀraival k¡szk´dûvel szemben? Megk¢r-
dezni tapintatlansÀgnak v¢ltem, ¢s talÀn hiÀbavalÂnak is. Annyi bizonyos, hogy Bene-
dek Marcell a TanÀcsk´ztÀrsasÀg idej¢n, amelyet sem elfogadni, sem megtagadni nem
bÁrt, a helyettes n¢pbiztosi rangra emelkedett LukÀcshoz fordult, mert a Benedek Elek
szerkesztette gyermekÃjsÀg, a JÂ PajtÀs l¢te vesz¢lyben volt. LukÀcs Gy´rgynek k´sz´n-
hetû, hogy a m¢ltÀn n¢pszerü gyermeklap nem szünt meg, s a kik¡ld´tt biztos v¢g¡l
abba is belenyugodott, hogy Benedek Elek nem fogadta el a javasolt Kis ElvtÀrs vagy
Kis MunkÀs cÁmet. (A Kis Proli is szÂba ker¡lt.) Az àiÊ betü igazÀ¢rt halni, de ´lni is
k¢sz alkattal megf¢rhet a szubjektÁv jellegü meg¢rt¢s ¢s a nagylelküs¢g.

Apa ¢s fia
A NAPLñMAT OLVASOM szerint apa ¢s fia k´zt nem volt olyan ellent¢t, àamely drÀmai
jelenetben robbant volna kiÊ. ValÂszÁnü, hogy az¢rt nem ker¡lt rÀ sor, mert mindketten
ker¡lt¢k a politikai ¢s irodalmi vitÀt, amelyet hiÀbavalÂnak ¢reztek, hiszen meggyû-
zûd¢s¡ket k´vetik. A Nyugat korszakot teremtû ¢vtized¢ben Benedek Elek vÀltozatla-
nul Herczeg Ferencet tartja a kor nagy magyar ÁrÂjÀnak, Ady k´lt¢szet¢t akkor ismeri
meg, amikor fia elcsapott tanÀrk¢nt az ADY BREVIçRIUM-on dolgozik. Az ûszirÂzsÀs
forradalom ¢s a TanÀcsk´ztÀrsasÀg felett 1920-ban megjelent °DES ANYAF¹LDEM cÁmü
müv¢ben °zsaiÀs prÂf¢ta indulatÀhoz hasonlÂ keserü felhÀborodÀssal Át¢lkezik. KÀ-
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rolyi MihÀly àgrÂfi kalandorÊ. A TanÀcsk´ztÀrsasÀg àfeneketlen erk´lcstelens¢g, rablÀs, gyil-
kolÀsÊ. LukÀcs Gy´rgy is megkapja a magÀ¢t: ÁrÀsaibÂl àm¢g egy-k¢t h¢ttel elûbb nemcsak
vidÀm kedvü ÃjsÀgok, de komoly ÀbrÀzatÃ folyÂiratok is csodabogarakat k´z´ltek az ¢rtelmetlen-
s¢g, a zagyvasÀg elrettentû p¢ldÀjak¢ntÊ.

°s m¢gis, apa ¢s fia k´zt ekkor vÀlik egy csapÀsra jelent¢ktelenn¢ vilÀgk¢p¡k ellen-
t¢te. Az ûszirÂzsÀs forradalomban elûadÀsokat tartÂ, a TanÀcsk´ztÀrsasÀgban az egye-
temen tanÁtÂ Benedek Marcellt a kereszt¢ny kurzus felelûss¢gre vonta. A fegyelmi tÀr-
gyalÀsÀrÂl hazat¢rût otthonÀban apja is vÀrja. Amikor meghallja, hogy fia m¢g az Át¢let
hirdet¢se elûtt felolvasta nyilatkozatÀt: nem akar tanÁtani abban a vilÀgban, amelyben
a kereszt¢nys¢g ¢s a magyarsÀg nev¢ben gyilkolnak, Benedek Elek helyeslûen magÀ-
hoz ´leli.

A kereszt¢ny kurzus vilÀga a TESTAMENTUM ÁrÂja szÀmÀra is elfogadhatatlan. Az
egyetlen Ãt hazavezet Kisbaconba.

A hatvanegy ¢ves Benedek Elek Ãj ¢letszakasza kezdûdik sz¡lûfalujÀban. Fiatal ko-
rÀban fellengzûsen, de hittel jel´lte meg c¢ljÀt: àBen¢pesÁteni hazÀmat a nemzeti kultÃra
templomaival.Ê ValÂjÀban a RomÀniÀhoz csatolt Erd¢lyben is ezt teszi. FelolvasÂk´r-
utakat szervez erd¢lyi ÁrÂkkal, a fiatal TamÀsi çron reg¢ny¢t, a SZþZ MçRIçS KIRçLY-
FI-t megv¢di SzabÂ Dezsû durva tÀmadÀsa ellen, aki viszonzÀsk¢nt konjunktÃra-sz¢-
kelynek nevezi. °s olvas. A Nyugat k´r¢ csoportosult nagyokat, k¡lf´ldi kortÀrs ÁrÂkat.
Kisfaludy tÀrsasÀgi tagsÀgÀrÂl le akar mondani Babits MihÀly javÀra ä persze hiÀba.
Gyermeklapot szerkeszt, a CimborÀt. àAz Àllam nyelv¢t meg kell tanulni, az ¢desanyÀtok nyel-
v¢t nem szabad elfelejteniÊ, ¡zeni olvasÂinak. Az agyv¢rz¢s ÁrÀs k´zben ¢rte.

Benedek Marcell a meg¢lhet¢s¢rt folytatott munkÀban ¢rt el hivatÀsÀhoz. Nem a
drÀma, nem a reg¢ny ä bÀr nem hagy fel vel¡k teljesen. FordÁtÀsok ´z´n¢ben ¢rik
meg benne az olvasÀs müv¢szete. K¢zen fogja az olvasÂt, az Àtlagosat ¢s a vÀjt f¡lüt is,
¢s hatalmas irodalmi tÀj¢kozottsÀggal vezeti. Tapintatosan ¢s biztosan vezet, mentor
¢s barÀt egy szem¢lyben. MegvilÀgÁtja az ÁrÂi lÀtÀsmÂdon alapulÂ eszt¢tikai kategÂri-
Àkat ¢s irodalmi irÀnyokat. A l'art pour l'art-rÂl Árva rÀmutat arra, hogy az ́ nc¢lÃ sz¢p-
s¢gkultusz elutasÁtÂ vÀlasz is a tÀrsadalom megvetendû c¢ljaira; a maga visszafogott
mÂdjÀn mintha LukÀcs Gy´rgy engesztelhetetlen l'art pour l'art-elleness¢g¢vel vitÀz-
na. Nem ¢pÁt fel teÂriÀkat, a müveket vallatja. Kimondja, hogy az olvasÂi befogadÀs
is müv¢szet, mindenki birtokosa lehet, ha fog¢konyan ¢s ¢rtûn k´zeledik az alkotÀs-
hoz. FelfogÀsa egyetemesen demokratikus ¢s m¢lys¢gesen müv¢szettisztelû. K¢sûi
müve, a NAPLñMAT OLVASOM lÁrai sz¢ps¢gü fejlûd¢st´rt¢net ¢s kordokumentum.

Az apai szeml¢let, amely az erk´lcs´t a sz¢ppel egybemossa, ¢s nem hajlandÂ elfo-
gadni, hogy premisszÀi k¡l´nb´znek, olykor nÀla is megnyilvÀnul. SzÀmos essz¢ben
m¢ltatja Romain Rolland müveit, aki nemes c¢lok¢rt k¡zdû ÁrÂ, de korÀntsem ¢lvo-
nalbeli alkotÂ. BalÀzs B¢lÀnÀl persze k¡l´nb.

1945 utÀn
àLukÀcs Gy´rgy, akivel huszonnyolc esztendei k¢nyszerü sz¡net utÀn vÀltozatlan melegs¢ggel ÃjÁ-
tottuk fel barÀtsÀgunkatÊ, Árja Benedek Marcell abbÂl az alkalombÂl, hogy a Magyaror-
szÀgra visszat¢rt LukÀcs professzori ÀllÀst ajÀnl fel neki a TanÀrk¢pzû Int¢zetben.

A àvÀltozatlanÊ szÂn sokÀig tünûdtem. ögy ¢rzem, az elpusztÁthatatlan jelzû talÀlÂb-
ban jellemezn¢ ellent¢tekkel terhes, bonyolult kapcsolatukat, mert mindaz, ami sza-
vakba ´ntve vagy kimondatlanul ¢ket vert k´z¢j¡k, talÀn elt´rp¡l a serd¡lûkor ûsvi-
lÀgÀhoz k¢pest, amelyben sz´vets¢gesk¢nt ¢vekig egy¡tt voltak, az ¢letbe kil¢pû k¢t
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fiatalember feszÁtû becsvÀgyÀhoz ¢s elhatÀrozÀsÀhoz k¢pest, hogy alkotÂ tehets¢g¡ket
kibontakoztassÀk, ¢s r¢szt vegyenek egy Ãj tÀrsadalom ¢pÁt¢s¢ben. Az elszakadÀs oly-
kor az egy¡ttl¢t egyik formÀja. Az iskolÀt teremtû eszt¢ta ¢s filozÂfus gyakran idûz´tt
a k´zelgû vaksÀggal szemben¢zû Benedek Marcell budai otthonÀban.

A barÀtsÀg Át¢lkez¢s is ́ nmagunk ¢s a mÀsik felett. Eml¢kszem Marci bÀcsi hangjÀra
ä irÂnia volt benne ¢s sok szomorÃsÀg ä, amikor a mindkettûj¡k kedvelte Hebbel JU-
DIT-jÀbÂl id¢zett: àHa Isten k´z¢m ¢s a nekem rendelt tett k´z¢ a bünt helyezte volna, ki vagyok
¢n, hogy az alÂl kivonjam magam?Ê Az id¢zettel LukÀcs Gy´rgy ¢letmüv¢ben is talÀlkoz-
tam. ögy r¢mlik, t´bbsz´r.

ZÀrÂk¢p
1956 december¢ben k¢sû este k¢t f¢rfi csengetett be Benedek Marcellhez. (LukÀcs
Gy´rgy fogoly Snagovban.) A zakÂjuk alatt jobboldalt kidudorodÂ zseb nem hagyott
k¢ts¢get j´vetel¡k c¢ljÀrÂl. K´z´lt¢k, hogy kider¡lt: Benedek Marcell szabadkûmü-
ves-´sszek´ttet¢sei segÁts¢g¢vel ́ sszeesk¡v¢st szervezett k¡lf´ld´n. °rdemeire valÂ te-
kintettel nem vonjÀk felelûss¢gre, de Árja alÀ a v¢tkess¢g¢t elismerû nyilatkozatot. Mar-
ci bÀcsi azt mondta, hogy nem szervezett ́ sszeesk¡v¢st, ¢s nem Ár alÀ semmit. ä Akkor
elvissz¡k ä mondta az egyik dagadt zsebü. ä Vigyenek ä mondta Marci bÀcsi, mert a
virtus, amit apja a TESTAMENTUM-ban lelk¢re k´t´tt, tudvalevû, hogy nemcsak bÀtor-
sÀgot, hanem er¢nyt, erk´lcs´t is jelent. (Virtus ä virtutis a latinban, Marci bÀcsi ked-
velt francia nyelv¢ben vertu.) Ki szeretne menni a mell¢khelyis¢gbe, ¢s magÀhoz ven-
ne egy pÂtszem¡veget ä mondta m¢g. Az egyik dagadt zsebü elkÁs¢rte, ¢s amikor visz-
szaj´ttek, ¢s Marci bÀcsi a pÂtszem¡veg¢rt nyÃlt volna, a mÀsik dagadt zsebü odave-
tette: ä Hagyja, maga itt marad.

AztÀn Marci bÀcsi m¢g olvasott egy darabig. Akkor m¢g tudott olvasni. N¢hÀny nap
mÃlva elmondta a t´rt¢nteket nagyn¢n¢mnek. Tûle hallottam.

Korompay H. JÀnos

HORVçTH JçNOS, A TANçR °S
IRODALOMT¹RT°N°SZ

MondanivalÂm l¢nyeg¢t mindjÀrt az elej¢n szeretn¢m ´sszefoglalni. Legfûbb ÀllÁtÀ-
som az lesz, hogy az a tanÀrsÀg, amelyre HorvÀth JÀnos vÀllalkozott, ¢s az a tudomÀny,
amelyet müvelt, sohasem vÀlt el egymÀstÂl: pedagÂgia ¢s irodalomt´rt¢net ugyanazon
tev¢kenys¢gnek k¢t, egymÀst kieg¢szÁtû oldala volt. Az irodalomrÂl valÂ elûadÀsok ¢s
a kinyomtatott k´nyvek a legt´bb esetben ugyanazon k¢zirat k¡l´nb´zû jellegü k´z-
z¢t¢telei voltak, ¢lûszÂban ¢s ÁrÀsban. Az irodalommal valÂ foglalkozÀs szerves r¢sze
volt az û ¢letszeml¢let¢nek, ¢letmÂdjÀnak ¢s vilÀgk¢p¢nek; amit Àt¢lt, azt mÀsok szÀ-
mÀra is ¢lm¢nny¢ tudta formÀlni; amivel ́ nmaga gazdagodott, az a tanÀr egy¢nis¢g¢n
Àt mindig nagyobb k´r´kben Àramlott tovÀbb, s nemzed¢kek indulÀsÀnak felejt-
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