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nek jelentkezett Görögországba, amikor a 
párt felkérte erre. A megoldást végül a józan 
gondolkodású feleség szolgáltatja azzal, hogy 
felvázolja férjének a „jövőt”: „A toborzással 
összegyűjtesz ezer embert. Elindultok. Ott álltok az 
Olümposz vagy a Grammosz alatt. Te rohamot ve
zényelsz, mert hiszen minden háborúban van ro
ham. És győztök is. De az ezredből meghal ötven 
ember. Mert egy rohamnál ez a minimum. Csak
hogy ennek az ötven embernek idehaza felesége, 
anyja, apja, két-három gyereke van. S ők megkap
ják a te igen tisztelt aláírásoddal az értesítést, hogy 
immáron özvegyek, árvák, támasz nélkül valók. 
Hát vállalod ezt ? Hogy ők aztán eljönnek hozzám, 
és a gyermekeimen kérjék számon, hogy született 
Braun Hugó mit tett velük?” A férj termé
szetesen nem ment sehová.

A cél, hogy az írott szó segítségével meg
mentsen valamit egy hajdan békésen polgá- 
rosuló falu múltjából, nem lett volna elérhető 
az eredeti narrációs formák megtartása nél
kül. A szájhagyomány útján terjedt s az em
lékezetben töredékesen megmaradt törté
neteket kis változtatásokkal gyúrta eggyé a 
szerző. Benedek inkább krónikása, mint 
megteremtője annak a világnak, melynek 
csak gyerekként volt igazi részese. Mesés for
dulatokat, népi humort, titokzatos viszonyo
kat épít be történeteibe a lehető legkisebb 
változtatásokkal, hogy a mese sava-borsa el 
ne vesszen.

Szincsok György

„MARADÉKOK ÁRUHÁZA”, 
AVAGY MIKOR UTAZZUNK 

BULGÁRIÁBA?

Fenyő Miksa: Önéletrajzom 
A kötetet gondozta Bodri Ferenc 
Argumentum, 1984 
262 oldal, 360 Ft

Tizenkét esztendővel ezelőtt a Balkánra 
mentünk nyaralni. Előbb Görögország, a szá
momra addig ismeretlen Hellász tengerpart
ján sátoroztunk, majd közvetlenül azután 
Bulgária következett. Akkor, azon a nyáron

éreztem a mostanihoz hasonlót, miután elol
vastam a nemrégiben megjelent Fenyő Mik- 
sa-memoárt.

Századfordulós irodalmi érdeklődésem egyik 
leggyakrabban forgatott olvasmánya az a kö
tet, amelyet Vezér Erzsébet 1975-ben rende
zett sajtó alá Fenyő Miksa visszaemlékezései
ből és levelezéséből. A FELJEGYZÉSEK ÉS LEVE
LEK A NYUGATRÓL című gyűjtemény kincses
bánya. Olyan ember könyve, aki a modern 
magyar irodalom bölcsője körül bábáskodók 
egyike. Egyidős Adyval, Krúdy, Móricz, 
Kosztolányi, Karinthy, Tóth Árpád, Kaffka 
Margit, Babits, Füst Milán, Kassák, Szabó Lő
rinc, József Attila pedig fiatalabb nála. Fenyő 
Miksa mindegyikőjüket ismerte. O a Nagy 
Túlélő. Osvát Ernő barátja; a FELJEGYZÉSEK
ben olvasható a „szerkesztők szerkesztője” 
leghitelesebb portréinak egyike, akárcsak Ig- 
notusé, Kosztolányié, Babitsé, Móriczé. És 
ezért persze a Nyugattal foglalkozók sem ke
rülhetik meg a könyvet.

Mondom, a FELJEGYZÉSEK szinte kimerít
hetetlen forrás. Kordokumentum. Kordoku
mentum Fenyő Miksa önéletrajza is. De hogy 
kincsesbánya volna? Forrás?

Nem hiszem.
Pedig az elején még annak ígérkezik.
„Később is mindig tapasztaltam, hogy későn jöt

tem a világra, mindent elírtak előlem. Kevés embert 
rettent ez el -  az írások száma geometriai arányban 
növekszik; az olvasóké csak aritmetikai arányban. ” 
Az ÖNÉLETRAJZOM-nak ez a belőle kiemelt 
idézet lehetne a mottója. Az egyetlen mű, 
amiről biztosan nem maradt le Fenyő Miksa, 
amit nem írtak el előle, vitathatatlanul a saját 
életrajza volt a hatvanas években. Ennek 
megírására vállalkozott -  talán a huszonne
gyedik órában, gondolhatta -  a szellemileg 
friss aggastyán. Önéletrajzi ihletésű regényei, 
a Haláltánc és a J ézus is DP volt után vég
re mindenféle formai kötöttség nélkül kívánt 
vallani önmagáról. „Manapság minden nagy 
embernek megvannak a maga tanítványai -  hívja 
fel a figyelmet Oscar Wilde A KRITIKUS MINT 
MŰVÉSZ című dialógusában -, és mindig Júdása 
az, aki az életrajzát megírja.” Fenyő Miksa, Jó
kaihoz, Móriczhoz hasonlóan, saját maga 
„árulta el” saját magát. Fontosnak érezhette, 
hogy elmondja, milyennek látja önmagát, 
kortársaihoz képest különösen hosszú életét.
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Főként azután, hogy 1965-ben megjelent az 
akadémiai magyar irodalomtörténet ötödik 
kötete, amelynek Fenyő Miksáról szóló alig 
kétoldalnyi, semmitmondó ismertetése bán
totta az írót. Az Önéletrajzom szövegének 
gondozója, Bodri Ferenc írja a kötet utósza
vában, hogy Fenyő Miksa „a rádióban elmond
ta, leveleiben erről tréfálkozott, hogy a legközelebbi 
kiadásokban maga kívánná megírni a róla szóló 
passzusokat. Az ÖNÉLETRAJZOM egy kissé ennek 
a szándéknak tartozéka lett”.

Önéletrajza megírására persze nem a ha
zai irodalomtörténet-írás egyik legtöbbet vi
tatott munkája bírta rá az emigrációban élő 
írót, hiszen az ominózus ötödik kötet egy év
vel az Új Látóhatár első közleménye után je 
lent meg. (A müncheni folyóirat 1964 és 
1968 között adta ki az ÖNÉLETRAJZ fejezete
it.) Sokkal inkább az az elgondolás, amelyet 
a következőképpen fogalmazott meg már 
idézett művében Oscar Wilde: „Az emberiség 
örökké szeretni fogja Rousseau-t, mert bűneit nem 
pap előtt, hanem a világ előtt vallotta be.”

Fenyő Miksa vonzódott a klasszikusokhoz. 
Memoárja első fejezetében a tőlük kölcsön
zött idézetekkel próbálja megmagyarázni, 
hogy miért is vállalkozik a vallomásra. „Miért 
írja meg valaki élete történetét ? Nyilván azért, mert 
senki a világon őt úgy nem érdekli, mint ő maga. 
»Mielőtt Abrahám a világon volt, én már 
megvoltam«, mondja az olasz példabeszéd. »Soha 
nem beszélni önmagunkról, milyen elképesz
tő hipokrízis« -  ezt Nietzsche mondja -, minden 
író minden írása mottójául használhatná.” Fenyő 
Miksa, állítása szerint, korábban azért nem 
tudta rászánni magát arra, hogy megírja 
önéletrajzát, mert nem volt képes a saját fo
gyatékosságairól őszintén beszélni. „Viszont ha 
nem vallok fogyatékosságaimról -  fejtegeti -, ho
gyan emlékezzek meg eseményekről, cselekedetekről, 
melyek egy-egy kellemesebb vonással járulnak port
rémhoz. [...] Szemérmes ember nem írhat igaz ön
életrajzot.” Nyolcvanhat évesen azonban im
már feleslegesnek érzi a szemérmességet. Ek
kor, az első fejezet megírása idején, még úgy 
látja, aki matuzsálemi kort ér meg, bármiről 
szabadon beszélhet. Ösztönzőinek egyike ta
lán éppen Casanova lehetett, akinek emlék
iratait Fenyő Miksa szívesen lapozgatta, akiről 
korábban könyvet és számos tanulmányt írt.

Elgondolásához híven ezúttal életének ké
nyesebb emlékeiről, első szexuális élményei

ről is vall. De hogy mennyire nem tudta kez
deti elhatározásához tartani magát ez az ere
dendően szemérmes ember, az éppen a fia
talkori nemi élmények leírásakor figyelhető 
meg. Láthatóan szívesen emlékezik rájuk Fe
nyő Miksa, ám a „rázósabbnak” tűnő törté
neteket rendre regényei hasonmás figuráival 
mondatja el. A különösen intim részeknél 
rendszerint szabadkozni kezd. A legjellem
zőbb az a vallomás, amely szerint bénítja, 
hogy „bármilyen óvatosak is az ilyen önéletrajzi 
beszámolások, azt az alaposan összekuszált képet, 
mely gyermekeimben apjukról él, még jobban 
összegubancolják. A gyermekek nem szeretik a szü
lők életében a romantikát (Jókai)”. Ezután pedig 
szemérmessége okait elemzi. Teszi mindezt 
az a Fenyő Miksa, aki néhány oldallal előbb 
éppenséggel azt jelentette ki, hogy igazi ön
életrajzot szemérmes ember nem írhat!

Az egész kötetre jellemző kuszaság szem
léletes példája ez az ellentmondás. A koncep
ció hiánya, illetve az ebből következő tanács
talanság lehet az oka, hogy Fenyő Miksa 
minduntalan visszatér műhelygondjaira. Úgy 
tűnik, önéletrajza írásakor maga sem tudta 
igazán, mi mindenről kíván beszélni, csupán 
azt, hogy a kezdetektől a férfikoráig tartó év
tizedekről, a „tanulóévekről”. Ez pedig a je
lentős időbeni távolság és választott munka
módszere miatt komoly problémának bizo
nyult. Műve ugyanis nem volt előre megírva, 
hanem a folytatásos közléssel egy időben 
vetette papírra emlékeit. Ez a módszer, a 
visszaemlékezés megírásának jelen idejére 
utaló megállapítások révén rendkívül izgal
mas szerkezeti megoldás lehet, de csak akkor, 
ha nem történik súlyponteltolódás, ha az idő
síkok közötti kényes átjárás mindvégig köny- 
nyed és elegáns marad. Fenyő Miksa azon
ban mindezt nem tudta megoldani memoár
jában. Ennek az a szerencsétlen elhatározás 
lehet az oka, amelyről azt mondja: „Nagyon 
tartózkodok attól, hogy életem adatait dokumentu
mok alapján írjam meg.” Tetszetős elgondolás, 
ha valaki úgy akar az életéről nyilatkozni, 
ahogyan az az emlékezés pillanataiban benne 
él. Ezt a nehéz feladatot azonban írásban is 
csak kiváló előadó képes élvezetesen megol
dani, de ő is csak akkor, ha mindvégig lehe
tősége van dolgozni művén, a folyamatos 
közléssel párhuzamos írásmód esetén viszont 
aligha.
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Mindezt Fenyő Miksa is érezhette. Az ötö
dik fejezetben „ifjúságom, összevissza dobált mo
zaikkockái” -nak nevezi művét. Találó megálla
pítás. Ezek az úgy-ahogy illeszkedő mozaik
kockák nem rajzolnak egységes képet a sze
münk elé, külön-külön azonban figyelemre 
méltók lehetnek. A legjobbak azok az olda
lak, amelyeken Fenyő Miksa kizökken a mű
helygondjaival vívódó memoáríró szerepé
ből, és a krónikásét felvéve, Nagy Idők Ta
nújaként, az egész ország történelmének fon
tos eseményeire emlékezik. Ilyen élvezetes 
olvasmány az első világháború kirobbanását 
megelőző és az azt követő időszak érzékletes 
felidézése a kilencedik fejezetben. Az ÖN
ÉLETRAJZOM ígéretes folytatását sejtette a kö
vetkező fejezet, amelyben Fenyő Miksa a 
Nyugat világháborús évfolyamaiban tallózott, 
a bennfentes magabiztos hozzáértésével. Bár 
előre jelezte a következő folytatást, a memoár 
a tizedik fejezet után nem folytatódott to
vább.

Fenyő Miksa önéletrajzában életének azon 
emlékeit idézi fel legrészletesebben, amelyek 
a Gyárosok Országos Szövetségéhez fűződ
nek. Ahol csak lehet, láthatóan kerüli az iro
dalmi életben vállalt szerepével kapcsolatos 
események ismertetését. Úgy tűnik, az ÖN- 
ÉLETRAJZOM-ban személyes sorsának főként 
erről a kevésbé közismert, de számára annál 
fontosabb fejezeteiről kívánt írni. Ezt erősíti 
a következő megállapítás is: „Van azonban ott
hon néhány nagyon kedves, intelligens, érdeklődő 
barátom, kikkel már évek óta szívesen levelezek, s 
ezek láthatóan egy rébusz előtt állnak: vajon lehet
séges az, hogy a Nyugat Fenyője és a GYOSZ Fe
nyője egyazon ember legyen ?” A kérdést tulaj - 
donképpen nem válaszolja meg. Szerintem 
azonban nem a rébusz megoldása a fontos. 
Sokkal inkább, hogy a kérdésben jelzett „Fe
nyő Miksák” közül melyik az érdekesebb. Én 
a Nyugat szerkesztője mellett foglalok állást. 
Számomra az a Fenyő Miksa a különösen fi
gyelemre méltó, a „forrás”, aki a magyar iro
dalom egyik fontos időszakának hiteles tanú
ja, és aki ezekről az évtizedekről, emberekről, 
művekről, történelmi és privát eseményekről 
egyaránt tud beszélni. Persze tagadhatatlan, 
hogy a GYOSZ Fenyőjéről sem szabad elfe
ledkezni, de ennek a „másik” Fenyő Miksá
nak célszerű megbújni az „előző” mögött, és 
csak olykor-olykor átvenni a szót. Ellenkező

esetben olyasféle művet produkál, mint az 
ÖNÉLETRAJZOM. Összevissza dobált mozaik
kockák életlen képe ez a memoár, vagy még 
inkább: Maradékok Áruháza.

Fenyő Miksa írja, hogy emigrációja idején 
Rómában találkozott egy magyarral, aki, mi
után bemutatkozott neki, így szólt: „Tudom, 
tudom már, Fenyő, Maradékok Áruháza! Eb
ből a Rip van Winkle álmából dehogyis ébresztettük 
föl. Én emlékeztem, hogy esztendőkön át olvasható 
volt a napilapokban a hirdetés: Fenyves, Mara
dékok Áruháza.” Mindehhez csupán egy ön
ironikus megjegyzést fűz zárójelben az emlé
kező: „Hátha mégsem ilyen elbúsító dolog -  hátha 
éppen az önéletrajzot csúfolta maradékok áruházá
nak!” E szarkasztikus megállapítással akár a 
saját memoárját is értékelhette volna Fenyő 
Miksa.

Az ELSODORT ORSZÁG és különösen a FEL
JEGYZÉSEK ÉS LEVELEK A NYUGATRÓL című 
munkái ismeretében számomra csalódást je
lentett az ÖNÉLETRAJZOM. Erősen hiányolom 
a könyvből, amit -  a szöveggondozás terén 
egyébként példás munkát végző -  Bodri Fe
renc erényként említ meg: „És bár minden itt 
leírt élmény és életmozzanat igencsak erőteljesen sa
ját egyénisége alakulásának és alakításának felmu
tatását szolgálja, a legkevésbé sem élt vissza avval 
a lehetőséggel, hogy »ő még jelen volt« sok minden
nél, amiről olvasója csupán az ő írásából (amit 
egyedül csak az író tud elmondani) vagy éppen má
sok más nézőpontú emlékezéseiből, akár a közkele
tűbb és óhatatlanul is felületes történelmi munkák
ból értesülhet.”

Én viszont azt gondolom: kár, hogy Fenyő 
Miksa nem „élt vissza” azzal a bizonyos lehe
tőséggel. Ha pedig ehhez a „bűnéhez” még 
helyes írói módszert is választ, és ráadásul 
emlékezetét időről időre dokumentumokkal 
frissíti fel, igazán figyelemre méltó művet al
kothatott volna.

Magának az írónak is kétségei lehettek 
visszaemlékezéseivel kapcsolatban. Memoár
ját egy Bodri Ferenchez írt levelében „rend
szertelen és kuszált írás”-nak nevezte 1966 júli
usában. Bizonytalanságára utal az a két évvel 
későbbi megjegyzése is, amely a befejezetle
nül hagyott önéletrajz utolsóként publikált 
fejezetében olvasható: „Nem tudom eldönteni, 
hogy vajon amiket itt önéletrajzomban följegyzek, 
érdekli-e és mennyire az olvasót. Kétszáz esztendő 
múlva kétségtelenül érdekes olvasmány lesz.”
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Addig is javaslom, hogy aki még nem olvasta 
a FELJEGYZÉSEK-et, de érdeklődik iránta, az 
ennek a kíváncsiságnak a kielégítését min
denképpen az Önéletrajzom elolvasása után 
tegye! Különben úgy jár, ahogy én jártam 
tizenkét évvel ezelőtt Bulgáriával, amely 
különben egészen érdekes darabkája a vi
lágnak.

De nem Görögország után.
Sánta Gábor

KÉT BÍRÁLAT 
EGY KÖNYVRŐL

Francois Furet:
Gondoljuk újra a francia forradalmat 
Fordította Hahner Péter
Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994. 215 oldal, 354 Ft

I

A BEFEJEZETLEN FORRADALOM

Elégséges egy pillantást vetni a francia for
radalomról szóló könyvek címlapjára, hogy 
megtudjuk: a szerző az újkori szabadság
küzdelmek dicsőséges kezdetét tekinti-e 
1789-94 történései fő üzenetének (ez esetben 
a Bastille-t ostromló forradalmi nép tekint 
reánk diadalmasan), avagy a XX. századi to
talitarizmusok dicstelen előzetesét (ez utóbbi 
esetében a guillotine fenyegető képe mered 
ránk). Azon auktorok, mint a francia forra
dalmat két évtizede újragondolni vágyó 
Fran§ois Furet, akik véget kívánnak vetni e 
két évszázados hitvitának, mely a forradalom 
démonizálása és divinációja között zajlik, ma
gával a lezárni vágyó gesztussal e vita kellős 
közepébe kerülnek, sőt annak újragerjesztői- 
vé válnak. Hisz pusztán az a tény, hogy a kö
tet első része A FRANCIA FORRADALOM BEFEJE
ZŐDÖTT címet viseli, provokációként hat az 
Örök Újrakezdés nagy narratívája hívői szá
mára, a deheroizálás szentségtörő aktusával 
aktivizálja a populista hagiográfia hagyomá
nyos híveit. Akiket a tradicionális főellenség, 
a stricto sensu ellenforradalmi (királypárti, ka

tolikus) történetírói tradíció messze nem dúl 
fel ennyire: ugyanazt a nyelvet beszélik, 
ugyanabban a manicheus világképben gon
dolkoznak, „csak” értékítéleteik ellentétesek, 
ám azon alapállásuk nem, hogy a francia for
radalom eseményeivel kapcsolatos ilyen vagy 
olyan állásfoglalás konstituálja a történész 
emberi, erkölcsi, politikai és filozófiai hitelé
nek leglényegét. „A francia forradalom történé
szének nem elegendő pusztán a jártasságát igazol
ni. Neki színt kell vallania. ” A forradalom tör
ténetírása nem menekedett -  nem is igen 
akart menekülni -  a politikai konfessziókény- 
szertől: A XIX. században még a királypárti
ak és a köztársaságiak között dúlt a központi 
küzdelem, de a restauráció után egyre domi- 
nánsabb lett a második tábor egymás közti 
sohasem végső harca -  plebejus demokraták 
és konzervatív republikánusok, liberálisok és 
szocialisták írták újra a maguk történelemte- 
leológiáját. Az igazi nagy boomot persze a 
XX. század totális ideológiáinak kisajátítási 
vagy kiátkozási törekvése jelentette: Mathiez 
megírta a maga BOLSEVIZMUS ÉS JAKOBINIZ- 
MUS című brosúráját. Azaz: „A bolsevikok meg
kapták a maguk jakobinus őseiket, a jakobinusok 
pedig a kommunizmus előfutáraivá váltak.” És 
persze Vichy protofasiszta credója is „ '89 gyű
löletén alapult”, s ’45-ben a franciák a nemzeti 
függetlenség mellett visszanyerték az újkor 
kezdetét jelző kiváltságos történelmi ese
mény dicsőségét is. Az árnyalt elemzés lehe
tőségét ismét elsodorta a történelmi pátosz: 
„A forradalommal kizárólag azonosulni lehet vagy 
elutasítani.” A rossz identifikáció inverze nem 
biztos, hogy maga az igazság: Mathiez a ja- 
kobinizmus ideológiájával igazolta a bolsevik 
terrort, a baloldali értelmiség Danton-peré- 
vel magyarázta meg magának a Buharin-per 
„szükségszerűségét”... s „a Gulag kényszerít rá ben
nünket a terror felülvizsgálatára” -  írta Furet 
1977-ben. (Nálunk az 1989-es kétszáz éves 
évforduló még e groteszk kultúrkampfjegyé- 
ben zajlott: a terrorimádó jakobino-kommu- 
nista történetírók hősiesen vívták utóvédhar
caikat a Furet-kötet kiváló fordítója, Hahner 
Péter s e sorok írója ellenében, az utolsó le
vágott fejig védelmezve a „forradalmi” vív
mányokat.) „A francia forradalom történésze, 
akár jobboldali volt, akár baloldali, akár királypár
ti, akár republikánus, akár konzervatív, akár jako
binus, készpénznek vette a forradalmi retorikát, hi


