Cs. Szabó László: Őrzők
„Akaratlanul folyton egy európai magyar művelődéstörténetet írtam Nagy
Károly császár halálától Illyés Gyula haláláig" — írja esszéiből összegyűjtött
újabb kötete elé Cs. Szabó László. Maga is elképedve jött rá, mikor témájuk
szerint nagyjából időrendbe rakta az írásokat. „Noha 1951 és 1984 közt századokon ugrottam — írja — előre és hátra, mert minden esszé önértelmű, új
kezdet volt, végül maguktól laza kapcsolású, de elszakíthatatlan lánccá fonódtak, amelyből egyetlen nagyobb koregység sem hiányzik." Csakugyan, ámbár
a Haza és Nagyvilágra emlékező olvasónak tán még inkább meglepő, hogy
messzi idegenben is törés nélkül tudta folytatni s betetőzni az ott megkezdetteket. Mert hiszen már a Haza és Nagyvilág esszéiben európai magyar művelődéstörténetet írt Cs. Szabó László; ha persze akkor még gyanítani se lehetett, hogy végül ilyen szépen felzárkóznak az írások, hogy szinte függetlenül
az írást ihlető alkalomtól ilyen teljes beszámoló készül „ezer esztendőről, hol
a középkorig hátrálva, hol tanúként megmarkolva a félmúltat". Nem csoda, ha
végül maga a szerző is meglepetéstől elképedve eszmél: „Eredetileg igazán
nem hajtott, nem hajthatott ekkora becsvágy, magamban szédült nagyzolásnak minősítem, s tudatosan soha meg se merem kísérelni; ami történt: kegyelmi ajándék, egy gyanútlan diáké az utolsó jutalomosztásnál."
Mit tehet ilyen meglepően gazdag, és témái szerteágazásaiban is csodálatosan egybehangzó kötettel a recenzens? Dicsérheti a szerkesztés koncepcióját,
s kiemelheti az ezer év során egymást váltó „Őrzők" hűségét, akik között ott
strázsál immár az égi vártán közvetlenül Illyés nyomában Cs. Szabó is. Nyilvánvalóan így fog eljárni a recenzens, ha esze van, s utalni fog az erővonalakra, melyek a kötetből kibomló európai magyar művelődéstörténet főbb csomópontjaiban sűrűsödnek. De tán nem elképzelhetetlen egy másik megközelítés sem, kevésbé okos ugyan és tán a kötet szép művelődéstörténeti ívéhez se
méltó; egy csetlő-botló recenzió, amely inkább keresi a gyanútlan diák kezét,
szakértőknek hagyván az európai magyar művelődéstörténet (akaratlan) írójáét.
Innét tekintve természetesen nem köt többé az ezer év kronológiája, s
nyugodtan kezdhető a recenzió akár a kötet közepén, mondjuk a Csokonaiesszével. Ez különben a keletkezési sorrendet tekintve a legelső; 1951-es keltezésű, de nem ez a lényeges. A három évtized során született írások szelleme
és stílusa ugyanis lényegében azonos; a dátumok nélkül az ember legfeljebb
nagyritkán gyaníthatná, a napi történésekre való utalásokból, hogy mikor íródott. A Csokonai-esszében még efféle utalás sincsen: nyugodt és időtlen. A föl75

villantott tragédia mélységéhez képest szinte hűvös és szenvtelen a hangja.
A felvilágosodásról sem szól azzal a kötelező lelkesedéssel, ahogyan általában
megszoktuk. Már legelső mondata mértéktartó elkülönülést sugall: „Európát a
18. században sugárzó fölényérzés feszítette, hadviselései alatt is olyan szellemi
gőg, mint öldöklő testvérháborúikban az antik görögöket." Ugyanígy vázolja,
néhány pontos szóval, a fenti fölényérzést tápláló eredményeket is, valamint
azt a (cseppet sem következetes, hisz támogatás reményében akár zsarnokokat
dicsőítő) harciasságot, ahogyan a felvilágosodás írói — filozófusálarcban —
a reneszánsz szabadsághitvallását népszerűsítették. Megtehették: a Felvilágosodás bölcsőjénél — Németalföldön, Angliában, Franciaországban, Észak-Itáliában — gazdag és erős polgárság bábáskodott, s barázdájába húzódva a majoros parasztság ki tudta csikarni szabadságát, sőt hatalmát a hanyatló főrendektől. Minálunk ellenben a főrendek erősebbek és agresszívebbek mint valaha, az urbanizáció s a polgárság satnya, a parasztok kiszolgáltatottsága nőttön-nő. „Nálunk olyan parasztországba szűrődik be az ú j filozófia, ahol a nemzeti nyelv még nem irodalmi nyelv, s a néplélek szétszakadt két hitvallás közt.
A magyar felvilágosodás néhány szabad elme harca a jobbágyságért s azért a
kiművelt nyelvért, amely áthidalná az űrt úr és paraszt, katolikusok és protestánsok, makacskodó középkor és körmükre égő ú j k o r közt." A kulcsszó itt az
„áthidalni az ű r t " : ettől a lehetetlen feladattól ér csúcsain kozmikus dimenziókba Csokonai poézise. Értékrendje a nyugat-európai felvilágosodásé, de az
a rettentő erőfeszítés, amellyel azt itt, iszonyatosan kedvezőtlen körülmények
közepette kellett érvényre juttatnia, kifmormtj a a hangsúlyokat: tudnivágyássá
nemesíti a fölényérzést és öntudattá a gőgöt. Kilencvenöt elsötétülő ege és a
vérmezei lecke őt is megrettenti, s néhány évig a Diéta és a rendek felé tekint támogatásért. De amint fogynak reményei, debreceni magányában újból
fölemeli kényes fejét, s „Rhédeyné váradi sírjánál megint a régi kollégista
világpolgár emlékezik a lélek halhatatlanságára". Ebbe a szélesen és színesen
megrajzolt háttérbe állítja azután be Cs. Szabó az értelmezni kívánt verset, a
Marosvásárhelyi
gondolatokat. A részleteket olvassa el ki-ki a könyvben; a
recenzió csupán annyit szeretne megsejtetni, milyen is az, amikor a magyar
világpolgár, a kollégiumi peregrinus diák kiáll a várhegyr e és teleszkopikus
tekintettel szemlét t a r t a tájon. Mert „nyugati magyar" lehet többféle, de Csokonai — hangsúlyozza Cs. Szabó — „ilyen nyugati magyar volt".
De ugyanígy tekinthetjük példaként a Johnson-, a Burns-, a J a n e Austenesszét is, vagy a Defoe-ról írt „Ébren kalmár, álmában kalóz''-t. Mindben
ugyanaz az embert és művét szűkebb s tágabb világában ábrázoló szemlélet
érvényesül, mint a Csokonai-esszében. Itt is áttekintést kapunk a kor moráljáról, vagyonmegoszlásáról, politikusairól, pártjáról (a négy tanulmány együtt
mintaszerű bevezetés lehetne az angol 18. század bonyolult társadalomtörténetébe), s a lángésznek itt is ezeken keresztül és ezek ellenére kell kivívnia a
maga helyét a világban. De azt ne higgyük, hogy valamiféle „társadalom- és
gazdaságtörténeti alapozás"-sal gyötri az olvasót Cs. Szabó. Az ő felfogásában
soha nem válik el egymástól „társadalom", „gazdaság" és „ember", hogy aztán
az első kettő a maga absztrakt „objektivitásaival" kezelésbe vegye és magához idomítsa a harmadikat, s különféle „erővonalak" ravaszul kigondolt „csomópontjaiban" kényszerítse „dialógusra". Cs. Szabó üdítően kerüli ezeket az
elvont általánosságokat; ő gazdag bankárokról és gazdagodó kalmárokról szól,
keblükben puritán és kvéker lelki kovásszal, vagy Tory főnemesekről és nem
kevésbé arisztokrata Whigekről, akik közt olyan gyűlölet izzik, „mint Lenin
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idejében a kommunisták és a revizionisták közt''; besúgókról beszél és egyéb
titkos kormányügynökökről; továbbá adósokról, útonállókról, matrózokról, anglikán lelkészekről és papkisasszonyokról, ringyókról, bértollnokokról, skót parasztokról — csupa-csupa rendes élőlényekről tehát, mintha soha nem is hallott volna irodalom- és történettudósokról. Láthatóan ismeri pedig a munkáikat, nagyritkán idézi is, mint például Ian Watt véleményét, aki szerint Faust,
Don Jüan, Don Quijote, akikben a tudás, a szerelem és a nagylelkűség szertelensége testesül meg, mind sokkal rokonszenvesebbek, „mint a vagyonszerző
Robinson Crusoe, a maga istenfélő szorgalmával és leereszkedő jóakaratával
Péntek i r á n t ! . . . Jellemző, hogy amikor Péntek végre felbukkan a szigeten,
Robinson munkaideje is megnő! A naiv munkálkodó mellett a szigorú, de emberséges munkaadóé is. A protestáns munkamisztika Robinson személyében
alakul át kalandor kereskedésből gyarmatbirodalom-szervezéssé." Micsoda álszent munkamorál, mely a Nemesítő Munka megtévesztően egyetemes fogalmában a k a r j a összebékíteni „napszámosok és tőkések, ültetvényesek és kulik
összebékíthetetlen, mert kétféleképpen kamatozó m u n k á j á t " ! Nem is a Robinsont t a r t j a Cs. Szabó Defoe igazi művének, nem azért beszél róla annyit.
Miután hosszan ismertette, néhány szóval meg t u d j a már mutatni Defoe többi
regényeinek a nagyságát: „Milyen messze vagyunk a balzsamos szigeti levegőtől, a papagájtól, vadkecskétől és napernyőtől! Egy börtönviselt ember mesél az életről a 18. század elején, kecses formákkal a felszínen, b a r b á r szokásokkal a mélyben, vérré vált képmutatással a vagyongyűjtő puritánokban.
Magamat kell idéznem egy másik tanulmányból. Igazi iró, még ha akar, se
tud hazudni. Közkeletű igazság, nem én találtam ki." A tanulmány, éppen azáltal, hogy szilárdan saját korába állítja, közvetlen közelünkbe hozza Defoe
alakját és művészetét, s a maga korában megértett művekből egyszerre ú j fény
villan napjaink Homo economicusára és társas magányára. így válik Cs. mélységesen morális íróvá, ami persze egyben azt is jelenti, hogy soha nem moralizál. Legszebben talán a Dickens-tanulmány m u t a t j a ezt a múlt fényeivel napjainkba is bevilágító morált.
A Dickens-napló
külön kis könyv önmagában; szépen odaillene Szigethy
Gábor Magyar gondolkodók
sorozatába. Különös írás, megrázó és megnyugtató egyszerre. Már külsejével is tükrözi a benne lüktető zaklatottságot és
megnyugvást: rövid fejezetei a dickensi mű — amelybe élete is beletartozik —
egy-egy aspektusát villantják fel, hogy aztán szeszélyes halmozódásukon keresztül az ismétlődések finom vonalai megszőjék múlt és jelen széttéphetetlen
harmóniáját. Mert végül is rólunk szól a mese, ha ez csak ritkán derül is ki
olyan nyilvánvalóan, mint — m o n d j u k — amikor azt meséli el, hogy a Nickleby Miklós modern színpadra alkalmazásában hogyan „babrál ki" a mai nézővel is, magával Cs. Szabóval is — milyen egyszerű és ősi fogással! — „a könnyzacskók királya". Nem mintha Cs. Szabó valamiképpen „modernizálná" Dickenst. Ellenkezőleg, nagyon is tizenkilencedik századinak rajzolja; gesztusaiban, viselkedésében, felfogásában. Még arra is ügyel, hogy külön megindokolja, tizenkilencedik századi egészségügyi és demográfiai viszonyokkal, Dickens folyton haldoklókkal bajlódó szentimentalizmusát. És az a minuciózus
műgond, ahogy — lassan maga is londoni őslakosként — rekonstruálja Dickens
Londonénak építészeti részleteit! Az ember a végén szinte sajnálni kezdi, hogy
eltűntek a borzalmas sikátorok, kivált ha azt is megértette, hogy a helyükre
épült hatalmas üveg- & betondobozokban se szebb, ott se boldogabb egy f i karcnyival se az élet. Dickens Londona „irdatlan s veszedelmes nagyváros volt,
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de még nem volt aszfaltdzsungel, mint a mai atomizált, lélektelen metropolisok. Amíg figuráira rátapad a házuk, kuckójuk, vackuk, nincs veszve a világ.
Márpedig mentve, melengetőn rátapad a legtöbbjére. Csigaházzal ködben, fagyban, nyomorúságban is elviselhető a lét. Az ő szemében a hajléktalanság a
legiszonyúbb állapot. London gyűlöletes rákfenéje." S mennyire ismerte a hajléktalanság változatait s fokozatait! Milyen fáradhatatlanul vívta keresztesháborúit a gyilkos angol magániskola-rendszer ellen, a börtönök humanizálásáért, az alkoholizmus megfékezéséért! S ha napjainkra — véli Cs. Szabó —
egy s másban jobb lett a világ, az egy kicsit a makacs reformer lelkiismeretünkre apelláló művészetének is köszönhető. Persze a kornak is, hogy tán volt
még mire hivatkoznia. Cseppet sem naiv Cs. Szabó, felméri ő jól az írói hatás
korlátait. Látja a javító szándék óhatatlan viszonylagosságait is, s nem tartja
elhanyagolhatónak az utópiák gyanánt szolgáló mintákon a foltokat. Megint
egy darab magyar művelődéstörténet különben, ahogyan a viszonylagosság demonstrálására összehasonlítja Dickens első amerikai útjának tökéletes kiábrándultságát Bölöni Farkas Sándor mindent kimagyarázó rajongásával. Mindent?
Egyszer ő is beleütközik a Nagy Fény árnyékába. „Marylandban, egy falragaszon, amely rabszolgaárverést hirdetett." Dickens fölháborodva gúnyolódott
miatta, Bölöni Farkas ellenben búnak ereszti fejét, „s egyetlen vigasza, hogy
csendesen pirkad, lesz ez másképp is, a déli államokban előbb-utóbb szintén
felülkerekedik az emberméltóság egy és oszthatatlan tisztelete, s eltűnik a rabszolgaság. Nem menteget, csak bízik s reménykedik." S becsületére válik, hogy
észreveszi azt is, amin Dickens akadékoskodóbb tekintete átsiklott: az álnok
és ravasz fehérek bűneit az indiánok ellen.
Bolyongjunk bármerre Cs. Szabó nyomában, elébb-utóbb valamilyen formában mindig előbukkan ez a kicsi ország. Aminthogy magyar dolgokról meg
— láttuk a Csokonai-esszében — mindig világpolgárként szól. S ami tán a
legfontosabb: magyarként s világpolgárként egyaránt teljes odaadással és tökéletesen elfogulatlanul. „Buzdító verseit megcsúfolva — írja Vörösmartyról —, rámeredtek a magyar közélet végzetes ellentmondásai, a reformkor papírral betakart szakadékai, amelyek fölött növekvő harciassággal vonult a jövő felé egy alapjában véve még mindig gyönge, védtelen és főleg társtalan
nép." Tapasztalt és kiábrándult európai tekintettel nézi a térség népeit, a magyart csakúgy, mint a többit: „Kölcsönös gyanakvástól tehetetlen gyűlöletig
fokozódó érzelmi skálán figyelte egyik a másikat, hunyorogva, káprázva nyújtóztak egy kicsit erre, egy kicsit arra, féltékenyen és telítve önsajnálattal,
mint a feltámasztó varázsvesszőre váró feldarabolt királyfiak. A sors iróniája,
hogy a német imperializmustól fűtött Habsburg-birodalom, s az ugyancsak
német szellemmel átitatott balti arisztokraták által befolyásolt cári uralom
közé ékelve a megosztott erejű, gyenge földrajzi középen eredetileg ugyancsak
német volt e felszabdalt királyfiak életre keltő varázsvesszője is: a herderi
népfilozófia. Különböző érzelmi előjellel ugyanakkora a hatása Kölcseyre,
mint mondjuk Szakolcán egy magában emésztődő szlovák papra vagy egy tűzokádó zágrábi újságíróra." Nem, Cs. Szabót igazán nem bűvöli el semmiféle
„nemzeti öncélúság". Elfogulatlansága azonban soha ki nem zárja elfogódottságát, ahol éppen az való. Hogyan ír például a Lánchídról, mennyire kiemeli,
hogy épülése nemzeti ünnep volt, s már akkor sűrített nemzeti jelképpé nőtt!
„S ez a páratlanul személyes, merném mondani: lélektől lélekhez szóló szoros
kapcsolat a híddal, igen: a Híddal máig sem szakadt meg a magyarokban,
bennem annyira nem, hogy felrobbantását Hitler leggazabb háborús rombolá78

sának tartom. Volt nagyobb is. tudom. Normandiában, Észak-Itáliában, de nálam ezért a robbantásért kellene számolnia. Pedig több mint harminc télen át
egyszer sem láttam róla a sirályokat körözni."
Ezzel a személyes felhanggal válik aztán még közvetlenebbé s plasztikusabbá mindaz, amit Cs. Szabó Vörösmarty késői nagy verseiről mond. „Sorsunk m á r rég meg van énekelve abban a néhány versben, amit 1846 után írt,
ha úgy élünk, ahogy irgalmatlan századunk r e n d e l i . . . A látszólag tengődő
elme ritka kitörései túlröpítették kortársain, átröpítették az őrülttel is mérhető huszadik századba."
Az „is" kiemelése fontos itt; jelzi, hogy Cs. Szabó számol a század nem
őrülttel mérhető felével. Krúdyról, Joyce-ról, D. H. Lawrence-ről, Aldous Huxleről, Richárd Hughes-ról, Audenről, Halász Gáborról, Illyésről szóló írásai elhatárolnak a század áttekinthetetlenül nagy irodalmából egy kis minőségi magot, melyben láthatóan jól érzi magát. Nem mintha mindőjükkel mindenben
egyetértene; kivált Huxley és Auden misztikumba hanyatló késői írásait szemléli megértő rosszallással. Megértővel, hisz irgalmatlan századunk zűrzavarában embertelenül nehéz föladat az értelem keresése, és rosszallással, hisz ilyen
kiváló elméknek mégsem lenne szabad meghátrálniuk a föladat előtt. Lám,
Halász Gábor híven és elszántan vállalta, mindhalálig. Az ő eszét, tisztességét,
iróniáját, soha meg nem elégedését, pallérozott humanizmusát mindig mintának tekintette Cs. Szabó; tán épp azért is hivatkozik éppen a Halász Gáboresszében olyan határozottan és explicite Erasmusra, aki valamilyen formában többnyire ott lapul a többi esszé alján is, ha Cs. nem is utal r á név szerint, nincs is szükség rá, hisz a becsületes írástudók közös védőszentje ez a
szabadelvű, ironikus keresztény, „aki a maga módján éppen olyan bátor volt,
mint egy sárkányölő lovag, csak többet szenvedett udvarias mosolya mögött".
Nehéz megmondani, ki mennyit szenved udvarias mosolya megett; mindenesetre nem csoda, ha Cs. Szabó közös védőszentjükként tisztelte ezt a szellemi sárkányölő lovagot, aki ugyanúgy második hazájának tekinthette Angliát, mint ő. Erasmus és Cs. Angliája persze erősen különbözött, a különbséget ő maga is többször regisztrálja. De sok mindenben meg is egyeztek; egyebek közt abban, hogy Erasmus Angliája még nem volt nagyhatalom, Cs. Szabóé m á r nem. Cs. Szabót különben is az az Anglia foglalkoztatta tán leginkább, ami időben az övé, s az Erasmusé közé esett. Ismerte töviről hegyére, s
nemcsak az irodalmát; az angol piktúra nagy századáról például semmiféle
nyelven nemigen találhatnánk jobb eligazítókat az ő írásainál.
A művészettörténész Cs. Szabó külön tanulmányt igényelne; itt azonban
Megelégedtünk a gyanútlan diák követésével. Annál is inkább, mert Cs. Szabó
úgy tud nézni a legismertebb képre is, mintha nem födné el felismerhetetlenségig a tudós interpretációk sok reárakódott rétege. Volt m á r alkalmunk
Megcsodálni ezt a közvetlen látást és láttatást, ahogyan például elibénk varázsolt egy Turner-képet; most inkább azt emeljük ki, ahogyan fel t u d j a villantani élet és piktúra összefüggéseit, meg t u d j a értetni ízlés és stílus korrelációját, ahogyan néhány biztos vonással fel t u d j a vázolni a művek keletkezésének hátterét. „Odaát Franciaországban — í r j a az angol festészet száz
ara
n y esztendejét (1760—1860) tárgyaló esszéjében — sziporkázó mondásaira
büszke egy parazita márki, aki évek óta nem j á r t a birtokán, az angol lord
a tenyészállataira, a birtokán épült vasöntödére és a házi vegykonyhára, ahol
tudósok és feltalálók bevonásával fizikai és kémiai kísérletek folynak. Nem
csoda, hogy festészetükbe is behatol a tudományos szellem. Wright of Derby
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misztikus világlátású képein műszerek köré gyűjtötte a család három nemzedékét; Síubbs kiváló anatómiaprofesszor lehetett volna egy állatorvosi főiskolán; Constable jól ismerte az akkor születő meteorológiai tudományt; Turner belemerült Goethe színelméletébe." Nem lehetne frappánsabban összegezni, de Cs. Szabó t u d j a jól, hogy a művek megértéséhez, legyen bármily
eleven, nem elég a háttér fölvázolása. Tüzetesen megvizsgálandó a környezet:
megrendelők s művészek nyíltan soha be nem vallott bonyolult viszonya. Lám,
a szegény Richárd Wilson hiába tudott mindent a tájképfestésről, amit az olaszok, tőle mégis csupa portrét rendeltek, s még Constable-nak is, évtizedek
múlva, az uralkodó akadémikus ízléshez kellett igazítania drágán megfizetett
tájképeit, úgyhogy ma m á r csak az impresszionizmus felé szabadon kitárulkozó vázlatai élnek igazán. George Stubbs pedig tán csak azért lophatott be
nemes lovaiba annyi költészetet, mert előkelő megrendelői nem vették észre.
Turner már festhetett szabadon, ahogy tudott, s amit akart, ámde ez a szabadság az ízlést diktáló nagypolgárság közönyét és tájékozatlanságát takarta,
ami felért a száz év előtti portrérendelők arroganciájával. „Kopófalkák mögött, regényes parkok tisztásán őzeket etetve, a földesurak a Régi Rendben
nem becsülték eléggé a hazai művészeiket, de ha becsülték, választásuk kozmopolita ízléssel a legjobbakra esett, nincs komoly szintkülönbség Róma, Párizs, London között. A világbirodalom szervezői: nagyvállalkozók és nagykereskedők, gyarmati kormányzók és elpolgárosodó arisztokraták bátortalan és
tájékozatlan ízléssel tisztelték ugyan a festészetet az Ü j Rendben, de a roszszat." Csoda-é, ha a jó művészet kerülőutakra kényszerül? Blake elragadtatott
grafikai látomásainak, a Pre-Raphaelite-Broterhood.
rajongó eszképizmusánaK
mellékútjára, ami persze később a szimbolizmus mélylélektanán és a szeceszszió szeszélyes vonalain keresztül mégis csak visszakanyargott a közízlés fővonalába. Az angol száz arany esztendő hanyatlásával a szemében nézi Cs. a
Bécsi Szecesszió 1971-es londoni kiállítását, csakúgy, mint a francia szimbolista festők 1972-es m u s t r á j á t ; nyilván ezért is szemlélheti, a jóféle angolhonos magyar derűs fölényével, nosztalgiáktól és zavaros belemagyarázásoktól
mentesen az egész kavargó látványt. Nem kicsi bátorság kellett hozzá, hc gy
valaki ravasz strukturalista esztétikák, okos(kodó) vizuális szemiotikák, komp
likált szocio-kulturális modellek nagy divatja idején ilyen egyszerűen és tcr
mészetesen m e r j e n írni képekről és versekről, mint Cs. Ma persze, a nagy di
vat tűntével, nem nehéz m á r értékelni Cs. Szabó nemes egyszerűségét, de ami
kor ezek az írások keletkeztek, akkor az egy Szentkuthy Miklós kivételével
senki el nem merte kiáltani, hogy meztelen a király! Különben Cs. se kiáltja;
a két nagy író merőben más vérmérsékletű. Cs. egyszerűen nem vesz tudomást a királyról. J á r a maga ú t j á n rendíthetetlenül, bízva az értelmes emberi
beszéd meggyőző erejében, naponkénti ellenkező tapasztalatok és másirányú
csábítások ellenére. Ez az ódzkodás az előregyártott elméletektől és az utólag
mindent megmagyarázó ideológiáktól — ami (minden különbözőségük ellenére) a magyar irodalom másik nagy ángliusával, Szentkuthyval rokonítja —
a legapróbb részletekig á t h a t j a Cs. Szabó szemléletét. Figyeljük csak meg
például, hogy mennyivel többször felbukkan a romantikáról szóló passzusaiban az a szó, hogy „csalogány", mint az, hogy „társadalom", vagy „osztály".
Nem mintha Cs. nem t a r t a n á nagyon is alapvetőnek a társadalmi és gazdasági
tényezők szerepét a k u l t ú r a bármilyen jelenségében. Ellenkezőleg, épp azért
kerüli az elvont fogalmakat, m e r t t u d j a jól, hogy a jelenségekben egykor értelmükkel s érzelmeikkel benne élőknek mennyivel többet mondott ciz ci kéz**
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zel fogható és füllel hallható valami, hogy „csalogány". Empirizmus? Talán;
mindenesetre az eredeti loeke-i értelemben, ami — mint t u d j u k — nem nélkülözi még az „intellectus ipse"-t. De mielőtt túlságosan beskatulyáznánk, gondoljuk meg, hogy Cs.-nek inkább a tapasztalat milyensége számít, mondhatni
a minőségi összetétele, mert csak az így, priméren elemzett komponensekből
képes kiválasztani a rangsoroló elme a lényegeseket.
Valami ilyesféle igényes minőségi elemzésnek köszönhető tán leginkább
Cs. történelmi tanulmányainak újdonsága, érdekessége, üdítő nonkonformizmusa. Milyen magától érthető természetességgel helyezi például el a honfoglaló magyarokat Nagy Károly felbomló birodalmának perifériáin szaracén és
viking rablóhordákkal együtt, a hanyatlás szemfüles, ám korlátolt haszonélvezőiként! Vagy élősködőiként? Helyzeti előnyüket mindenesetre legalább anynyira köszönhették ellenfeleik gyöngeségének, mint a maguk erejének, ami
nyomban meghátrálásra kényszerült, mihelyst csakugyan elszánt ellenállásba
ütközött. A honfoglalásban tehát „hon"-ról inkább csak a lech-mezei vereség
— ahogyan Cs. nevezi: „áldásos vereség" — után beszélhetünk, miután „Szent
István államteremtő forradalma által összetapasztva, keresztény hiten kiváló
államszervező lett a magyar", s „maga körül a szláv gyűrűvel, s a keletre
húzó német »élettér« örökös nyomása alatt, az Árpádok lassan megértett akaratából bezárkózott a legelők, rétek, szántók, erdők és haldús folyók várába".
Cs. Szabó a hanyatlásból és rablóhadjáratokból kiemelkedő Európa szerves és
alakító részének látja ezt a Magyarországot; a kunokat megfékező Szent
László a magyarokat megfékező I. Ottóval kívánkozik párhuzamos életrajzba.
De párhuzamokat és áthatásokat lát Cs. Szabó az egész Európa keresztény
középkorában mindenfelé; háborúskodásokat is persze, fölös pusztításokkal s
kegyetlenkedésekkel. De látja azt is, hogy „a gigászi örök küzdelem a középés kelet-európai élettérben: romantikus találmány, magas síkon a nemzeti
ideológia költötte ki, alantasan a politikai propaganda terjesztette, a fegyverek aztán engedelmeskedtek mind a k e t t ő n e k . . . Képzelődés, hogy ez vagy az
a nép államalkotásra termett, a másik nem, hiszen a 10. században, aránylag
rövid időközzel, három keresztény királyság alakul ki, máig tartó léttel, Közép-Európában, kettő szláv: a cseh s a lengyel, egy meg finnugor és török: a
magyar. Rómához állt mind a Három Nővér."
Szaracének és vikingek vad társaságából válnak tehát Cs. magyarjai csehek, lengyelek, horvátok nővéreiként Róma gyermekeivé. A kép rímel Szűcs
Jenő vázlatával Európa három történeti régiójáról; s ahogyan Szűcs Jenő,
úgy Cs. Szabó is mindig látja ezzel a latin Közép-Európával szemben a görögöt. Ha nincs a két nagy testvéregyház vetélkedése, meglehet, másként
alakul a térség egész térképe; s Bizánc nagysága, politikája, kultúrája, h a nyatlása, s végül feloldódása az ozmán áradatban szerves része Cs. Szabó magyar művelődéstörténetének. Igen, feloldódása, m e r t azok a törökök, akikkel
Cs. magyarjai szembekerülnek, meglehetősen elgörögösödött törökök; amint a
magyarok meg, noha egészen másként, nem kevésbé erős itáliai hatás alatt
formálódtak. A középkori s reneszánsz Itália gazdaságáról és művészetéről
szóló esszék így közvetve vagy közvetlenül rólunk is szólnak; s ez az Itáliace
ntrikusság az alapja a kötet egyik kulcsesszéjének, a magyar 15. század t r a gédiájáról szólónak.
Mint annyi Cs. Szabó-esszének, ennek az írásnak is egy kiállítás volt az
ürügye, az 1982-es ausztriai „Mátyás király és a magyarországi reneszánsz"
kiállítás. A kiállítás Magyarország virágzását mutatta be, Cs. Szabó azonban
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messzebbről s élőbbről indít, s végül sokkal mélyebbre ás, mélyen a virágzás
alá. Ozorai Pipó részletes bemutatásával kezdi az írást, hisz az alacsony sorból fölvergődött nagy condottiere, Zsigmond király bizalmasa és Masolino da
Panicale művészetének csodálója, az ozorai vár és a lippai kórház építtetője,
ez a Magyarországba törökverőnek szegődött féktelen zsoldosvezér, szakasztott
mása az itáliai dinasztiaalapítóknak, ő nevelte a maga képére és hasonlatosságára félelmetes törökverő condotliere-vé
az i f j ú Hunyadi Jánost. Káprázatos szemléletességgel varázsolja Cs. Szabó Ozorai Pipó fejedelmi alakja köré
a kort: Andrea del Castagno jól ismert festményétől a messzi magyarországi
megrendelőtől hazatérő Masolino egyik képén felbukkanó magyar emlékek
nyomozásáig — hisz végtére képzőművészeti kiállításon vagyunk — ma is
meglevő s rég elpusztult műalkotásokkal m u t a t j a be az itáliai színekkel épphogy csak színeződő Pannóniát, ahogyan készül az ozmán birodalommal vívandó élet-halál harcra. Eleve reménytelen harcra? Cs. nem így látja. A Bizánc örökébe lépő, s gazdaságilag teljesen elgörögösödött ozmán birodalom
tipikus kelet-mediterráneumi nagyhatalom volt, ezeken az északi végeken eljutott katonai s gazdasági erejének határaiig, s hogy pár száz kilométerrel
idébb vagy odébb áll-é meg, az nagyrészt az ellenállástól fog függeni, amelybe
ütközik. Ebben a szellemben harcolt Ozorai Pipó, ezt tanulta meg tőle, s vitte
még nagyobb tökélyre Hunyadi János; ez az állandó és intenzív
condottierehadviselés tudta leginkább megállítani a törököt. Vérbeli reneszánsz condottiere volt Mátyás is, de sajnos birodalmi álmokkal megverve. Itt kezdődik a
tragédia, Mátyás királlyá választásával indult el az ország a Mohácshoz vezető
úton. Feltartóztathatatlanul. Es nemcsak azért, m e r t Mátyás figyelmét északi
álmai az első esztendők után végleg elfordították a déli határokról. Ezt eddig
is tudták, olykor fel is rótták neki történészeink. Cs. Szabó azonban mélyebbre
ás, ő nem Mátyás hibáiban, hanem erényeiben keresi a kudarc okát. Cs. Szabó
Mátyása született condottiere, túlságosan is jó, s condoftiere-módszerekkel jól
lehetett centralizálni, s megszervezni egy — akár nagyobbacska — élénk gazdaságú itáliai városállamot, de egy hatalmas középkorias országot, ahol még
valamire való városok se voltak? Amíg élt, roppant munkabírása és tehetsége — no meg félelmetes zsoldosserege — átsegítette Mátyást a bajokon; de
alig hunyta le a szemét, nyomban kiderült, hogy az országban nincsenek meg
a nyugati típusú központosított monarchia feltételei. Cs. ki is dolgozza a legfontosabb négy gazdasági és politikai feltételt, szaktörténésznek dicséretére
váló precizitással; de mintegy ad oculos demonstrálásképpen, odakanyarítja a
magyarországi reneszánsz virágzása köré az akkoriban itt mindenfelé élő, s
virágzó délnémet késő gótikát. Mátyás reneszánsz álmait követhette egy vékony elit, de az ország lelkét a János-réti Passió Mestere fejezte ki. Át lehetett gyúrni ezt az egész hatalmas világot olyan központosított birodalommá,
ami aztán sikerrel v e r j e vissza a törököt? Nem lett volna ahhoz elég tán kéthárom Mátyás se! „Nem, ne szépítsük, de ne is kisebbítsük, mert csak önmagunkat kisebbítenénk. Condottiere-vér
volt a javából és született zsarnok,
páratlan tehetség mindkét szerepben, furfangos, mint az olaszok, de nagyleikűbb, mint azok. Tökéletes szereposztással, amire ritkán képes a történelem,
ő lehetett volna Milánó hercege, a legjobb emlékű." Ebből a szempontból nézi
s értékeli Cs. Szabó László Vitéz János és J a n u s Pannonius összeesküvését.
„Ott lettem volna-e — töpreng végül maga is személyes ügyeként vállalva a
kort — az összeesküvők között? Nehéz kérdés. Szívemben igen. Engem is lázadásra ösztökélt volna a meglepett, nagy csalódás, mondhatnám, bálványom-
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lás, de valószínűleg tudom, hogy egy zsarnok füle álmában is érzékeny. Mindig s mindenütt. Talán átkéredzkedtem volna a kancelláriáról a könyvtárba,
de az is lehet, hogy együtt menekülve a pécsi püspökkel, ott virrasztok a borzalmasan kínlódó ember utolsó órái felett." Ó, a „gyanútlan diák"! Hiszen, ha
akarta volna se írhatott volna mást, mint magyar művelődéstörténet. Nemcsak
a tollával. Egész hosszú életével. Ezért, s nem csupán Ozora révén bukkan
fel ebben a kulcsfontosságú Cs. Szabó-írásban Illyés neve. összetartoznak ők
— amint a kötetet záró írások is tanúsítják — elválaszthatatlanul; Plutarkhosz
bizonyosan bevette volna őket párhuzamos életrajzaiba. Nagy korszakot zár
le haláluk a magyar irodalomban, talán a legnagyobbat. Tűntükkel borúsabb
felettünk az ég, s munkásságuk nyomán érezhetően szilárdabb lábunk alatt a
falaj; ma még fel se igen tudjuk fogni, mennyire. (Magvető.)
VEKERDI LÁSZLÓ

Benedek András: Színházi műhelytitkok
A cím után ítélve a régi Színházi Elet intimpistás bizalmaskodása j u t h a t na az olvasó eszébe, ha m á r a kötet első mondatai után meg nem bizonyosodna felőle, hogy Benedek András egészen mást ért a kulisszatitkok fogaiMán, mint az egykori magazin szerkesztője. Az ő szóhasználatában az előadást megelőző folyamatot (pontosabban ennek gondolati vetületét: a színházi
Műhely elvi működését), amely csak azért nevezhető rejtélyesnek, mert leárnyékolja a látható eredmény. M u n k á j a fél ezer oldalon a dramaturgia eszményi tankönyve, fejezeteit nemcsak a színház mai és leendő szakembere forgathatja haszonnal, hanem tanulni vágyó közönsége is. Olvasmányként is izgalmas alkotás, mert a dráma „drámája", középpontban (és konfliktushelyzetben) a dramaturggal, aki az irodalom és a színház világában egyaránt otthonos „kétéltű" m ű f a j megszületésénél bábáskodik. A lehető legtágasabb perspektívák egyike az övé: közvetít író és rendező között, s mint a darab első
kritikusa, a közönség „kimondatlan óhajait" is tolmácsolja, miközben kísérletet tesz szöveg és játék autonómiájának egyeztetésére, összhangjának megteremtésére. A mesterség szabályait tudatosítani akaró szándék azonban csak
e
gyik sugalmazója a könyv keletkezésének. Történetírói hajlandóság is párosul vele. Benedek András műve egyszersmind vallomásos krónika, nem is
akármilyen múltról, a Nemzeti Színház utolsó nagy korszakáról. Az ötveneshatvanas évekről, amikor még a klasszikusok otthon voltak benne, Illyés
Gyula és Németh László házi szerzőnek számított, az előadások igényességét
°lyan színészek reprezentálták, mint Somlay és Bajor, Tímár és Apáthi, Bessenyei és Mészáros Ági, a rendezésben pedig Gellért Endre volt a mérce. (Tán
esak az igazgató m a r a d t le mögöttük teljesítményével.) Benedek András, aki
Mint vezető dramaturg, t a n ú j a , sőt cselekvő részese volt ennek az időnek,
korántsem a nosztalgia aránytévesztéseivel idézi meg az eseményeket, hanem
sine ira et studio tárgyilagossággal, irodalom- és színháztörténeti távlatossággal. Idegen felfogásától a múlttal és szereppel való kérkedés is: az olvasó
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