
A N A P V I S S Z H A N G J A 

BAJ VAN-E A TÖRTÉNELMI REGÉNNYEL? 
Ha egy műfaj egyszer divat lesz, meggyűlik a baja az esztétákkal 

és kicsit magával az irodalommal. Megszállják a szerencsés kezűek, 
a vérét is kiszívják, s amikor sorra születnek a sokszáz oldalas 
kötetek, egyre kevesebb lesz mégis a mű. A regényes életrajz — 
nevezzük így, a történelmi regény igényes neve igazán kevésnek jut ki 
jogosan — lassan felgöngyölíti a világ valamennyi hírességének 
életét. Papok és hősök, királynék és királyi démonok egyaránt sorra 
kerülnek. A közönséget mindig érdekli az intimitás, a kicsit csiklan-
dós izgalom, szeret a spanyolfalak mögé nézni — a regényes életrajz-
írók ezt a kíváncsiságot elégítik ki: összeszedik a történelmi huncut-
ságokat, s ha valahol nincs elég anyag, költenek hát maguk hozzá. 
A hangsúly a mennyiségen, a pikantérián van, s most már mindegy, 
hogy az a pikantéria történelmi kulisszatitok vagy kiadós borsosság-e. 
Rettenetes áradata a regényes életeknek öntötte el a magyar könyv-
kirakatokat is, s bizony, ezek a regény-masztodonok nem túlságosan 
üdítő olvasmányai a kicsit is finnyás ízlésnek. Csodálatos dolog, 
de így van: a regényes életrajzok írói elérték azt, hogy egyaránt 
érdektelenül tudtak írni Svédországi Krisztináról és Mórus Tamás-
ról, Pompadourról és Szienai Szent Bernardinról. A hangsúly 
a termelésre esik, a sok műre, az oldalszázakra — ami belül van, 
nem is olyan fontos. Nem is fontos és nem is érdekes. Csoda minden 
ilyen regényes életrajz, de nagyobb csoda ennél, hogy a közönség 
még mindig befogadja. Különös szivacs a divat, szomjasan szívja 
föl a nedvet akkor is, ha duzzadtra telt már vele. 

Ilyenek az előzményei annak, hogy Voinovich Géza igazán elő-
kelő ízlése megsokallta a divatot és egyik beszédében a regényes élet-
rajz helyett alaposan megrohanta a — történelmi regényt. A ki-
rohanás nagyon indokoli és dicséretes, csak éppen a lendület volt 
akkora, hogy az ellenfél helyett leterítette az ártatlant az ellenfél 
mögött. A magyar történelmi regénnyel nincs semmi baj. Ha Voino-
vich Géza elolvas néhány kapásból összemarkolt újabb történelmi 
regényt, anélkül, hogy a sorrendi rangot tekintené — például a 
«Fekete vőlegények»-et, a «Vas fiai»-t, a «Sibói bölény»-t, vagy akár 
a magyar regényes életrajz egyik legfrissebb és legnemesebb újdonsá-
gát, Kállay Miklós «Báthory»-ját —, tisztában lehet azzal, hogy 
igaztalanul támadott. Egy előkelő esztéta-lélek joggal irtózik a divat-
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újdonságoktól, mert tapasztalatból tudja, hogy az irodalom müvek 
és nem divatok láncolata, a nagy regényes életrajzáradat pedig a 
divat és nem a korízlés megnyilvánulása. A nagy romantikát Werther-
epidémia vezette be — s ez jellemző-e a tizenkilencedik század-
fordulóra, vagy például a Faust és Hölderlin versei? Valami ilyes-
miről van most is szó: az ipar kielégít egy pletykavágyat, az elit 
szolgálja a történelmi regény előkelő és komoly műfaj-eszményét. 
A magyar történelmi regény egyre újabb ajtókat nyitogat a mély kor-
analízis, a tiszta pszichologizálás felé, akár olyan furcsa kísérleteket 
próbál meg fényes sikerrel, mint a «Német maszlag, török áfium» 
és Kodolányi tatárjárás-kori ciklusa — akár a freudi mély-lélek-
tannal dolgozik, mint Makkai az Ördögszekérben —, akár a gazdag 
meseszövésnek oly mestermunkájával, mint Gulácsy Irén Fekete 
vőlegényei és Kállay Miklós Báthoryja. Itt nincs semmi baj, az 
Akadémia és a Kisfaludy Társaság őrködő szelleme nyugodt lehet: 
a veszély nem fenyeget egy nemes, nagymultú, pótolhatatlan hagyo-
mányt. Sherlock Holmes, Nick Carter, Rókus-kórház rejtelmei min-
dig kellettek, a Szív Titkainak mindig volt publikuma. Tegye a mély 
esztétika szívére a kezét: végeredményben nem bíztatóbb-e a tömeg-
ízlés alakulására és fejlődésére, hogy Ubrik Borbála, a Hasfel-
metsző Jack, Arséne Lupin helyett egy Napoleon, Angliai Erzsébet 
Cromwell nagy vonásokkal, szívhezszólón felvázolt történetén hevül 
a tömeg? 

Ettől a hevülettől talán egy lépés csak a komoly történelem-
szemlélet megértése, elfogadása, amit egy Szekfű Gyula tanítása 
nyomán szolgál a magyar történelmi regény olyan előkelő szárnya, 
mint az erdélyi. Gulácsy Irén mérges válasza a Pesti Hirlap hasáb-
jain indokolt volt, ha nem is helyesen és logikusan. Nem ismerte föl 
Voinovich támadásának hibás fogalmazását és önkénytelenül el-
árulta magát, amikor tűzzel-vassal védett egy alacsonyabbrendű 
történelemszemléletet: a sajátját — amely a «Fekete vőlegények» 
nagyszerű sikere után olyan nyílegyenes töréssel vitte tálcán a magyar 
történelmet a nagyközönség olcsóbb vágyai felé rögtön a Pax vobistól 
kezdve. Ami vitatkozásának legfőbb sérelme: a Nagy Lajos-regény 
körüli szülői fájdalom nem túlságosan indokolt. Voinovich rosszul 
fogalmazott, komoly aggodalomból fakadó támadásának igazán nem 
az volt a lényege, hogy leprás volt-e Nagy Lajos vagy sem, s illik-e 
egy zongoraművészről megírni, hogy szerette a nőket. Kár is volt 
e körül vitába szállni vele. Igy csak a rajtakapott regényíró sérelmét 
éreztük Gulácsynál, de nem az íróét, aki történelemről ír egy örökkön 
történelmi feladatot betöltő országnak. 

Lazajlott a nagy vita. Aki kívül állt rajta, nem tudott igazat 
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adni se Voinovichnak, se Gulácsynak, mert a lényeg máshol van: 
kettejük igazsága között, a mezsgyén, ahol a merev esztéta-szemlélet 
és a rugalmas publikum-írói önérzet sohasem találkozhat. Ez az 
az igazság, melyet ezek a sorok megpróbáltak sebtiben, az aktuális 
vitához fűzve, megmutatni. 

Pax esthetica 

GONDOLATFORGÁCSOK 

A chemiai kísérletet, ha nem sikerült, megismételhetjük, — az éle-
tet ha egyszer elhibáztuk, nincs megismétlés. 

* * * 

Aki a kis külső örömöket nem értékeli, a nagy belső örömöket 
nem érdemli meg. 

* * * 

Az alkotó munka, a teremtés az, ami az embert valódi istenközel-
ségbe emeli. Ez a legegyenesebb út Istenhez. Alkotó ember éppen ezért 
sohasem lehet istentelen. 

* * * 

Elgondolkozva lassanként több halottal találkozom és beszélgetek, 
mint élővel. Igy tolódik át tudattartalmunk lassanként az életből a 
halálba . . . 

* * * 

A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végre-
hajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan — 
egyedül a maga csodatevő erejéből. 

* * * 

A bizottságok csak arra jók, hogy az ügyeket eltemessék, eltorzítsák 
s a felelősséget megosztás által csökkentsék. Alkotó erő és cselekvési 
képesség csak egyénben van. Ha Isten a világ teremtésére bizottságot 
küldött volna ki, — a világ bizonyára még ma sem volna megteremtve... 

* * * 

Az írás az a művelet, mellyel a betűk, a szavak belekapaszkodnak 
a papirosba, hogy meneküljenek az elmulástól. 

Isten és nagyszerű hangszere, a mindenség, felelősségre nem von-
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hatók. Felelősségre vonható a villám, mely a tölgyet ledönti? Felelős-
ségre vonható a föld, mely egyetlen rázhódásával virágzó városokat 
dönthet pusztulásba? Az egész teremtésnek csak egy felelős minisztere 
van: az ember. S éppen ez a felelősségtudat különbözteti meg az embert 
a többi élő lénytől. Ez teszi az embert a teremtés koronájává: erkölcsi 
lénnyé. 

* * * 

Minél tovább és minél följebb ballagunk az élet útján, annál 
jobban elmaradoznak mögöttünk a megértés és szeretet rózsabokrai 
s annál jobban bepókhálózza utunkat a gyűlölet és az irígység . . . 

* * * 

A nőnél a megértés útja a szív szűrőjén át vezet. De ha egyszer ez 
a szűrő bedugult, lehetnek még oly nagyszerű gondolataid, írhatsz 
csodákat, — fásult közönybe ütközöl csupán. 

* * * 

Hányszor látjuk, hogy az egyéni érvényesülési vágy erősebb, mint 
a nemzettel szemben érzett felelősségi És milyen sok áldozata van ennek 
a politikai náthaláznak! 

* * * 

Akik a vallást közéleti szereplésük számára tőkésítik, — csak 
megvetést érdemelnek. 

* * * 

Görények ne szavaljanak a szagtalan élet szépségéről és tiszta-
ságáról! 

* * * 

Az irígység az embert a halálba is elkíséri. Gondoskodás törté-
nik arról, hogy barátaink még halálunk után is ellenünk szavazhassanak. 

* # * 

Hányan ismétlik és motyogják el — hivatalból vagy hivatalon 
kívül, közönyösen vagy küldetést mímelve — nap, nap után az Isten 
szót, akiknek Istenhez semmi közük, akiknek az Istenközelség szent 
miszteriumában sohasem volt részük! 

* * * 

A középszerűségek és szürkeségek fölmagasztalása a legbiztosabb 
eszköz valódi értékek tapsokkal kísért háttérbe szorítására. 

* * * 

Sötétedik . . . A sötétség lassanként ellopja lábunk alól az utat, — 
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de íme egyszerre, mintegy titkos parancsszóra kigyulnak az ívlámpák 
és mi nyugodtan, biztosan mehetünk tovább, mert valahol távol, kint 
a villanyfejlesztő telepen mindenki helyén van . . . Ha hosszas ván-
dorlás után eltikkadva megszomjazunk, csak egy kis csapot nyitunk 
meg és máris éjjel-nappal örökös készséggel ömlik az üdítő vízsugár. 
A szomjúság veszélye nem fenyeget, mert odakint a hatalmas kutak 
körül, a szűrőtelepen mindenki helyén van . . . Mikor vonatunk 
prüszkölve száguld belé a zimankós éjszakába és önsebességétől meg-
ittasodva robog ezernyi váltón és töltésen keresztül, — nyugodtan 
hajtjuk fejünket pihenőre, — mert odakint a mozdonyon, az őrházak-
ban, az állomásokon mindenki helyén van . . . A napok és napszakok 
szabályosan követik egymást, tudjuk, hogy a mai este után holnap 
ismét megvirrad, hogy a föld és a csillagok száguldó útjukban szigorún 
betartják előírt pályájukat, hogy a mindenség rendtartásában nem 
lehet semmi baj, mert helyén van Valaki, aki a mindenséget kormá-
nyozza, mert Isten teremtő lelke szüntelen ott lebeg a világok fölött. . . 

* * * 

Minden nappal a jövő fogy, a mult szaporodik. A bizonytalan 
jövő biztos multtá szilárdul. A halál aztán jövő-tőke hiányában a mult 
számláját lezárja . . . 

* * * 

Veszélyben van a nemzet, melynek fiai nagy történelmi órák 
ihletét és lendületét belső villongásokra és meddő párttusákra pazarol-
ják. Kevesen vannak a hivatottak, de annál többen olyanok, akik a 
maguk érvényesülését nemzeti érdeknek akarják feltüntetni. 

* * * 

Hányszor történik meg parlamenti tárgyalások során, hogy 
egyéni-, párt- és osztályérdekek szövedékén fennakad a nemzet érdeke! 

* * * 

A politikai életnek kevés a tiszta mélysége. Ha megmeríted eve-
ződet, legtöbbször csak önzés és törtetés iszapját kavarod fel. 

Kassai István 

AZ Ö N G Y I L K O S KÖLTŐ 
D A R A B J A 

A liberális laphármas délutáni 
orgánumában bökött szembe kö-
vér betűkkel egy cikk fölött 
a fent idézett cím. Hozzátéve a 
gyengébbek kedvéért : a lap 

színházi és művészeti rovatában 
és nem egyebütt! Egy kicsit 
mint az ujságírás dzsungeljében 
járatos valaki, elcsodálkoztam 
a dolgon és arra magyaráztam 
az egészet, hogy talán tördelési 
hiba történt. A cikket véletlenül 
még vastagabbra hizlalt címmel 
esetleg az első, de mindenképen 
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valamelyik párat lan oldalra 
szánták, mint a nap budapest i 
szenzációját. Ahhoz már hozzá 
vagyok szokva ugyanis, hogy 
egyes túlbuzgó rendőri ripor-
terek túllépve a zsurnalizmus 
határterületét , félreismert zse-
niket fedeznek fel a jobbsorsra 
érdemes öngyilkosjelöltekben. 
Elég ehhez egy noteszlapra fir-
kált rímes két sor is az ideálhoz, 
hogy megszülessék a r iport a 
költőről, a nagyobbra h iva to t t 
egyénről. A r ipor tban ugyebár 
az újszerűség és az érdekesség a 
fontos? Az a «meglátás», amely 
semmiségeket is alaposan fel t ud 
fu jn i a közérdeklődés számára. 
Bizonyos fa j i sajátosságokon és 
a már avatag liberalizmus ha-
gyományain felnevelődött saj tó 
egészen az abszurdumig vi t te 
ezt az «elméletet». Szerintük 
csak az lehet valaki költő vagy 
művész és ál ta lában nagyság, 
ha előzőleg érdekessé válik. Elég 
ehhez holmi kis botrány a höl-
gyeknél a régi szép időkben, 
pedig a «szépségkirálynőség». Igy 
há t némi érdeklődéssel l á t t am 
neki a cikk elolvasásának. Vaj-
jon, ki lehetet t az a boldog-
talan, akit t ragikus halála u tán 
országunk első színháza érde-
mesnek ta lál t arra, hogy darab-
já t bemutassa. S már-már némi 
szemrehányás is ébredt a lel-
kemben : miért hagyták pusz-
tulásba hullani, miért nem vet ték 
észre előbb? Ime az ú j jobb-
oldali rendszer, amely a magyar 
tehetségeket belehajszolja a két-
ségbeesésbe. Olvasás közben az-
u tán megnőtt a csodálkozásom 
a színházi rova tba tévedt rend-
őri riporterstílus alat t . S egyben 
jogosan bosszankodtam is egy 
kicsit. Mert az illető ismeretlen 
tehetség, az «öngyilkos költő» 
senki más, mint — Heinrich 
von Kleist, a kiváló, klasszikus 
német író, aki igaz, hogy 1811-

ben harmincnégyéves korában 
dobta el magától az életét, 
azonban — legalább is szerin-
tem — sokkal fontosabb ennél, 
hogy más remekei mellett meg-
ír ta az : «Amphitryon» című 
darabot is, amelyet most muta -
t o t t be a Nemzeti Színház. Az 
illető lap színházi rova ta azon-
ban fontosnak vélte, hogy a 
bemutatóról szóló előzetes hír-
adás élére se a költő nevét, se 
a darab címét ne tegye, hanem 
azt emelje ki, hogy a költő — 
öngyilkos l e t t ! Az a pisztoly-
golyó, amellyel von Kleist ki-
ol tot ta az életét, fontosabb és 
érdekesebb, mint az «Amphi-
tryon». A törzsvendég szeme 
nyilván jobban megakad r a j t a 
így a kávéházban és ráterelődik 
figyelme a kivándorlással és a 
más szakmára való «átképzéssel» 
foglalkozó beszámolókról. H á t 
idézzük a klasszikus t i l takozást : 
«sutor ne u t ra crepidam . . .» 
A rendőri rovat marad jon meg 
rendőri rovatnak , a színházi 
a színházi rovatnak , az iroda-
lom-rovat pedig szintén iroda-
lomnak. És különben is — 
ujságírói szemmel tekintve — 
nem vall valami nagy lele-
ményre a száz és egynéhány 
esztendős öngyilkosságokkal bor-
zolgatni a gyenge idegzetű ujság-
olvasót. Félünk azonban : ha 
így halad, az ilyen cikkek még 
divatot csinálnak s megérjük 
majd , hogy napilapjaink szín-
házi és irodalmi rovata iban Ver-
lainet mint az «abszint áldoza-
tát», Poe Edgar t mint a «gin 
mártír ját», Shakespearet mint a 
«lordok hátaslovainak karierre 
vergődött költőjét», Villon mes-
ter t , a «Grand Testament» köl-
tő jé t mint «körözött» szöke-
vény haramiá t fogják méltatni , 
hogy más példákat ne is említ-
sünk. 

Pasquino 
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A SZELLEM VÉDELMÉ-
BEN 

A szellemi élet, a magasabb-
rendű és igazi értelemben vett 
irodalom világszerte és így meg-
nyilvánuló hanyatlását tette 
szóvá a Kisfaludy-Társaság leg-
utóbbi ülésén Voinovich Géza, a 
kiváló író és esztéta. Szavai any-
nyira érdekesek, megállapításai 
annyira megdöbbentően igazak, 
hogy nem mehetünk el mellettük 
reflexió nélkül. Rámutat arra, 
hogy az irodalom megszünt az 
általános érdeklődés tárgya lenni. 
A költészet magánügy lett. Új 
könyvekről nemhogy az utcán, de 
még a szalonokban sem beszélnek. 
Pedig könyv van elég, azonban az 
értéke is olyan: a szapora és bő 
termeléssel arányos. Az olvasó 
nem keres problémát, sem mű-
élvezetet a könyvben, hanem csu-
pán — szórakozni akar. Az író 
pedig a kor követelményeinek 
megfelelően — «termel» kötet-
számra elmélyedés, műgond, sőt 
még az alkotáshoz szükséges lelki 
felkészültség nélkül is. Sablonja 
alakult ki az írásnak, amelyet 
valamirevaló műveltebb ember 
könnyen elsajátíthat. Alig hasz-
nált ötletek és helyzetek mérsékelt 
áron kaphatók. A technika meg-
van, az alkotás minden külső kel-
léke általában és — feltételezve a 
jó összeköttetést valamelyik kiadó-
vállalattal — kész az írói «arri-
váltság» is. Legfeljebb magasabb 
a magasabb igényű olvasó, aki a 
kiadói reklámkritikák és baráti 

dicséretek szövevényeiben nem 
járatos, teszi le a becsapottság 
érzésével a könyvet. Mert mi 
van — itt általánosságban beszé-
lek — a ma műveiben? Kevés, 
ami meg nem tanulható, ami 
eredeti, ami egyéni. Igaza van 
abban is Voinovichnak: nincs 
táj- és természetleírás. Abban is 
helyeselnünk kell neki, hogy eb-
ben az erdélyi írók a kivételek. 
Hozzáteszem, hogy sértődés ne 
essék — kivételekhez tartoznak 
azok az írók is, akik a vidék tala-
jában gyökereztek. Nem a pesti 
aszfaltból nőttek ki, hanem gyer-
mekkorukban együtt éltek a nép-
pel, a kisváros, vagy a falu szí-
neit, zamatát, a természet százféle 
arcát rögzítették magukba. Köny-
veik pompás leíró részletei azon-
ban legtöbbször csak a lektori asz-
talig jutnak el, mert visszautalják 
őket azzal, hogy a közönség únja az 
ilyesmit, nem érdekli, olvasás 
nélkül átlapoz rajta. A mese a 
fontos — hangsúlyozzák. Hát 
igen. Jókai is mesélt, Mikszáth is 
nem éppen érdektelenül, csak-
hogy ezek a mai mesék valaho-
gyan egységes recipe szerint ké-
szülnek. Nem tudja az ember: 
melyik az egyik s melyik a másik. 
Olyanok, mintha egy filmvászon-
ról göngyölítették volna le a könyv-
lapokra. Szerelmi történetek a 
a megszokott happy-end-del. Ter-
mészetesen van olyan szerző is, 
aki nem elégszik meg ennyivel, 
hanem lelki analízist is kíván 
nyujtani. Az úgynevezett belső 
történésre fekteti a fősúlyt, hiszen 
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ezt tették a multban és a közel-
múltban: Balzac, Strindberg, 
Flaubert, Proust és mások is. 
Csakhogy ezek a mai analitikusok 
nem úgy járnak el, mint nagy 
mestereik. Az emberi lelket ugyan 
nem ismerik, hanem annál in-
kább Freudot, Krafft-Ebinget, 
Weininger Ottót és más divatos 
pszichiátert; így nem az egyénbe 
világítanak bele, nem egyetlen 
embert vezetnek végig adottságai 
útján, hanem éppen ellenkezőleg: 
egy-egy hirtelenében olvasott el-
mélet vagy «komplexum» kapta-
fájára nyúzzák és feszítik reá 
szerencsétlen regényalakjukat. 
S így kap az olvasó irodalom he-
lyett elfuserált sexualpathológiát 
és olyasmit, ami inkább a szak-
irodalom, mint a szépírás körébe 
tartozik. 

Ezeket mint esztéta, kívül az 
irodalmi tülekedésen és kicsinyes 
kenyérharcon józan, kritikus 
szemmel állapította meg Voino-
vich Géza. Elpanaszolja azt is, 
hogy a remekműveket agyonszab-
dalják a mozifilmen, hogy nincs 
írói szabadság, merészség: a költő 
már meg sem próbálja azt, hogy 
kortársait egyenként, vagy össze-
véve mérlegre tegye és róluk ítéle-
tet mondjon. A hűvös szemlélő el-
csodálkozik ezen, mi pedig, akik 
benne élünk abban a tömkelegben, 
amit magyar irodalomnak nevez-
nek, s a kulisszák mögé látha-
tunk: nem csodálkozunk semmin. 
Annyira természetesnek, annyira 
megszokottnak tartjuk a szellem 
megálázását, kiszolgáltatottságát, 

hiszen a legkisebb, legártatlanabb 
megjegyzést is részünkről rögtön 
követi a bőrünkön elcsattanó meg-
torlás. Tudjuk, érezzük, látjuk és 
tapasztaljuk és — köszönjük a 
kritikusnak, aki helyettünk az 
igazságot kimondta. Az igazi 
magyar költőn és írón nem sokat 
segíthet, de egy későbbi kor iro-
dalmi emberének adalékul és 
magyarázatul szolgálhat. 

Mme. Sans-Gêne 

„ISTEN VELED 
H A Z Á M . . . ” 

Kéthasábos, kiabáló betűs cím 
adja tudtunkra a régi szebb idők 
elmúlásán kesergő sajtóorgánum-
ban, hogy egyik színész, akit a 
készülő zsidótörvény rostája miatt 
nem vettek fel a kamarába, kül-
földre, nevezetesen Hollandiába 
szerződött. Ez ugyan magánügy, 
azonban az illető lapnál soroza-
tosan közüggyé válnak az ilyen 
külföldi szerződési karrierek. 
A cikket olvasva többet is meg-
tudunk: «Nem kisebb dologról van 
szó mint arról, hogy a színházi 
kamarába fel nem vett színészek 
egész gárdája szerződést kapott 
Hollandiában». Igy. Azután da-
gadó önérzettel, diadalmasan so-
rolja fel a lap, hogy ki, hova és 
mikor megy? Hollandiába kerül 
ki a kis Rott, Salamon, Dénes 
Oszkár, az egész Pódium-kabaré, 
amely történetesen kívül rekedt a 
kamarán. Ez a kiköltözés olyan 
nagyméretű, hogy mint a lap nyil-
ván hiteles forrásból megállapítja: 
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«a pesti színházi világnak egész 
fiókintézete működik majd Am-
szterdamban, Hágában...». 
A cikk egész hangjából a sértett és 
mégis felülkerekedni akaró ön-
tudat hangja csattan ki. Hátha 
nem kellettünk nektek, kapunk mi 
más helyet is! Pengő helyett leg-
feljebb holland forintban, angol 
fontban, amerikai dollárban fize-
tik majd nekünk a gázsit! S ez az 
írás csak egy a sok közül, mert 
minden nap olvashatunk a ki-
költözöttek külföldi sikereiről. 
Hol egy fényes színházi szerződte-
tés, hol egy ismeretlen nevű ame-
rikai egyetem katedrája, hol va-
lami irodalmi díj, vagy előnyös 
házasság. Mindez úgy feltálalva, 
hogy kicsit mellbe vágja a hazai 
közvéleményt. Nesztek, ha nem 
kellettünk nektek! 

Ezen egyedül meg sem ütődik 
az ember, egészen természetesnek 
tartja. Jogában áll mindenkinek 

ott elhelyezkednie, ahol tud, vagy 
akar. Ez emberi jog és kötelesség. 
Azonban ugyanakkor a panaszos, 
hazát sirató, 48-as hősöket emle-
gető levelekből, amelyeket a nyil-
vánosság ablakába terítenek ki 
egyes lapok, a honhoz, a szülő-
földhöz, a szabadságharc hagyo-
mányaihoz való hűség esküdözik 
únos-úntalan. Ez pedig zavarba 
hoz. Melyik az igazi hang: Dan-
ton nem akart menekülni Fran-
ciaországból, mert nem vihette el 
saruin hazája földjét. A buda-
pesti fiók-Dantonok azonban nem 
ilyen következetesek, ők különö-
sebb lelki emóció nélkül express 
cserélik fel az akácos magyar föl-
det a tulipános Németalfölddel, 
a pengőt a hollandi forinttal és 
közben búcsúzóul a népszínmű 
reménytelen szerelmes kántorára 
emlékeztető kitöréssel süvöltik fe-
lénk képletesen: «Megvetlek, 
Rózsi!» Pasquino 


