POMOGÁTS BÉLA

Az elsodort falu hetven éve
Hetven esztendeje jelent meg Az elsodort falu, irodalmunk egyik legtöbbet ünnepelt és legtöbbet vitatott regénye, amely utóéletének első évtizedeiben egész nemzedékek ú t j á t szabta meg, hogy aztán hosszú évtizedeken keresztül a könyvtárak hátsó traktusaiban v á r j a a feltámadást. Ez a feltámadás, úgy tetszik, most elérkezett, a regény ú j kiadása — 1944 óta az első
— napokon belül az olvasók kezébe kerül, s írójának eszmevilágát is ú j
fénybe állítják az országban végbemenő események, azok a felismerések,
amelyekre egy mozgalmas esztendő leforgása során a m a g y a r társadalom eljutott.
Helyesen állapítja meg Gombos Gyula, hogy Az elsodort falu a legnagyobb esemény Szabó Dezső életében, m e r t ő e regényben találta meg végleg
önmagát. A benne addig gazdátlanul lobogó erők: hősi h a j l a m , tettvágy, igazmondó szenvedély végre megtalálták a maguk igazi ügyét, a m a g y a r sorsot.
Szabó Dezső mindig is legfőbb m u n k á j á n a k tartotta Az elsodort falut, a m a gyar társadalom egészéről akart benne képet adni, hite szerint e művével
e
gészen ú j korszakot kezdett a magyar elbeszélő irodalom történetében. Egyszerre törekedett arra, hogy regénye alapos szociológiai analízis és a m a g y a r
társadalom további fejlődését kijelölő eszmék p a n o r á m á j a legyen. Valóban
összegző alkotás, amely számot vet a kiegyezés utáni korszak történelmi tapasztalataival, kifejezni a háborúba taszított magyarság szenvedéseit, és előkészíti azt a „magyar forradalmat", amelyre a háborús összeomlást követő
kettős forradalmi átalakulásban csalódva Szabó Dezső oly igen vágyakozott.
Eegényét nagyszabású szintézisnek szánta, a b b a n az értelemben, ahogy erről
® szintetikus regényalakzatról Az elsodort falu második kiadásának bevezetőjében beszélt. A regény, mint kifejti, „egy életrészt ad az elfutó időből", és
ezt
»»egy egyetemes szintézissé alakítja át, helyesebben: az író az egymásnak
r
ohanó eseményekben, az összekuszáltan elfolyó emberi mozzanatokban meglát egy n a g y egységet, s ennek az egységnek kivetítése a regény". Ehhez hozz
áfűzi még a következőt: „a regényben a művész egy sajátos értelmű külön
®gészet erőszakol ki az alaktalan, kezdet és vég nélküli életből."
Az elsodort falu az első alkalommal két kötetben látott napvilágot, az
ír
ó epikai elképzelését azonban pontosabban követik a későbbi háromkötetes
kiadások. Az első kötet azokat a történelmi és társadalmi körülményeket kív
á n j a bemutatni, amelyek a magyarságot belekényszerítették az első világháborúba, a második a háború poklát és ebben a magyarság haláltáncát ábtezolja, végül a h a r m a d i k megjövendöli a közelgő összeomlást, egyszersmind
megjelöli azt az u t a t — a „nemzeti f o r r a d a l o m " ú t j á t —, amelyen Szabó
Hezső szerint a történelmi válságot leküzdő, ismét önmagára eszmélő magyarságnak el kell indulnia.
Szabó Dezső regénye a nagy történelmi eposzok freskószerű ábrázolásmódjával ad képet a m a g y a r társadalomról, ennek a társadalomnak a többéElhangzott a Jurta Színházban 1989. június 10-én a Szabó Dezső-emlékünnep89

kevésbé egymástól elszigetelt rétegeiről: a földművelő parasztságról, a nemesi
származású vidéki értelmiségről, a zömében idegen eredetű polgárságról, vagy
éppen a régi és az új arisztokráciáról. Gombos Gyula találó elemzése szerint a
regény epikai világának három fontosabb „szintje" van. A regény „első" és
„második" szintjének cselekménye viszonylag szűk körben: a távoli székely
falu világában játszódik, igaz, semmiképpen sem függetlenül az országos eseményektől. Valójában a „harmadik" szintről nyílik a legnagyobb történelmi
rálátás a háború mocskába merülő korszakra, ennek a korszaknak a társadalmi ellentmondásaira és politikai mulasztásaira, bűneire. Az elsodort falu
epikai kompozíciójának kialakításában az írói perspektíva eme folyamatos kitágulásának is fontos szerepe van: a falu regényéből így lesz lassanként az
ország regénye, miközben az „elsodort falu" végzetét az „elsodort ország"
végzete teljesíti be.
A regényvilág három szintjét tulajdonképpen három egymástól igen különböző írói szemlélet alakítja ki, és három ugyancsak egymástól eltérő ábrázolásmód mutatja be. A hagyományosabb regényszerűség leginkább a „második" epikai szinten: a falusi úri családok életének ábrázolásában érvényesül. A Farcády és a Böjthe család életmódjának és eszmevilágának bemutatása a romantikával színezett hagyományos „kisrealizmus" szellemében történik, ennek az életkörnek a részletes rajza nagyjából megfelel a századvég
és a századelő realista leírásainak.
Ezzel a hagyományos, mondhatnám: tizenkilencedik századi realizmussal s
szemben az „első" és a „harmadik" regényszint megjelenítése egészen más 1
természetű. Az „örök", majd az „elsodort" falut a regényíró a mítosz ábrázó- I
lásmódjával mutatja be: mitikus rajzolatot kap az erdélyi táj, mitikus alakok
a székely falu parasztjai és mitikus jellegük van azoknak a nagyjeleneteknek,
amelyek a falusi világ elhagyatottságát, kulturálatlanságát és pusztulását hivatottak tanúsítani.
Ha a vidéki urak életének rajza epikus és a paraszti falu sorsának megjelenítése mitikus mederben halad, a regényvilág „harmadik" szintjének az
ábrázolása a pamfletek látásmódjának engedelmeskedik. Szabó Dezső, mint
elbeszélő műveiből és számos tanulmányából, publicisztikai írásából is kiviláglik, következetesen elutasította a tizenkilencedik századi liberalizmus eszmevilágát (csak később, a fasizmus európai és hazai előretörése idején ismerte
fel a liberális eszmék igazi értékét!), egyszersmind elutasította a hatvanhetes
kiegyezést követő magyar társadalmi és politikai fejlődést, a polgári berendezkedést, és ezen belül a Budapesten központosított szellemi életet. Az elsodort falu haragos politikai pamfletek sorában kívánja bírálni és leleplezni ennek a liberális-polgári fejlődésnek, ahogy Szabó Dezső mondta: a „szabadverseny-demokráciának" a társadalmi, politikai és kulturális következményeit.
Ilyen következménynek: a legsúlyosabbnak láttatja a háborút is, amely szerinte az individuális hatalmi és gazdasági érdekek gátlástalan érvényesítésének logikus következménye volt.
A régi Magyarország elutasítását és egy új keresését fejezi ki a regény
szereplőinek megformálása is. Az elsodort falunak négy főhőse van: Farkas
Miklós, az Ady-maszkot viselő író, Böjthe János, az úri kisbirtokos, Farcády
Judit: „fáradt virága egy beteg fajnak" és Barabás Mária, a parasztság ősi
életerejének képviselője. Ennek a négy regényhősnek az együttese szabályos
rendszert alkot: Farkas Miklós és Farcády Judit a pusztuló, Böjthe János és
Barabás Mária az újjászülető magyarságot testesíti meg. Miklós és Judit a
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tradicionális nemesi réteg kiégettségét, életképtelenségét mutatja. Hiába lángeszű tehetség az egyik és istenáldotta szépség a másik, nem tudnak nagyszerű
adottságaiknak megfelelően élni; könnyű kézzel tékozolják el emberi értékeiket, végül Miklós az őrületben, Judit a züllésben merül el. Velük szemben a
kisebb tehetségű, de életerőtől duzzadó János és a gyermekszülésre termett
Mária lesznek a nemzet jövőjének letéteményesei.
Jól tudják mindezt ők maguk is. Miklós egy alkalommal a következőket
mondja Jánosnak: „Mi ketten két Magyarország vagyunk. Én a tegnapi, a
nagy pazarlások, beteg túlzás, testetlen álmok, a fényűzés és a nyomor Magyarországa. Te vagy a holnap, az erős, az okos, a lebírhatatlan, a megcsalhatatlan. Nekem meg kell halnom, te vagy a jövő, a folytatás". Farkas Miklós az „elsodort", „pusztuló" magyarság arcát viseli, inkább nagyszabású írói
szimbólum, mint valóságos és eleven regényalak. Vele szemben Böjthe János
a testi erő és a lelki egészség, a munka és a küzdelem embere, pontosabban
romantikus, egyszersmind expresszív erejű szimbóluma. Alakjának a századfordulón népszerű „életfilozófiák", Schopenhauer és Nietzsche tanításai adják az eszmei hátterét. Elutasítja a liberális korszak individualizmusát, egy
emberi közösségbe olvadva keresi élete értelmét. „Néha úgy érzem — mondja
Miklósnak —, hogy a falum gerince és izma vagyok, s csak ki kell nyújtóznom egy merész nagyot, és nem lesz éhes száj, nyomorúságos család és vézna
test. Az ő életük az én morálom." Ezt a boldogító közösséget keresi barátai
között, a harctereken kialakult elemi emberi szolidaritásban, és találja meg
a parasztok között, a falusi Magyarországban. Ennek az azonosulásnak lesz
a záloga a Máriával kötött házassága, amit ezekkel a szavakkal indokol meg:
>>A parasztba építem be magam, mint egy bevehetetlen várba. Mert a parasztban van a magyarság, az egyetlen menedék, az egyetlen jövő."
Böjthe Jánosnak ez a vallomása Szabó Dezső nemzeti programját foglalja
össze. Az elsodort falu írója hitelesen érzékelte azt, hogy a kiegyezés utáni
korszak eredményei ingoványos talajra épültek, és az a felemás módon megvalósult liberális demokrácia, amelyet a nem egészen szervesen kifejlődő polgárosodás hozott, nem tudta igazán érvényesíteni a nemzet nagy történelmi
érdekeit. Voltak ennek a polgárosodásnak valódi eredményei is, ezeket azonban kétségessé tették a társadalomban felhalmozódó szociális és nemzetiségi
feszültségek, végül magukkal sodorták a háború pusztításai és iszonyú következményei. A felkavarodott örvény aztán nemcsak a liberális korszakot nyelte
el, hanem a történelmi Magyarországot is. Szabó Dezső regénye ennek az
országnak a pusztulását jövendöli meg.
Az elsodort falu halálos vízióit az ország és a nemzet féltése keltette fel.
Szabó Dezső rendkívüli képzelőerővel és empátiával érzékelte a magyarság
életerejének hanyatlását, azt a szerepvesztést, amelyet korábbi nagy nemzeti
létéhez képest a mind jobban erősödő Duna-völgyi kis nemzetekkel szemben
el kellett szenvednie. A magyar közvéleménnyel ellentétben korán felismerte,
hogy ennek a hanyatlásnak és szerepvesztésnek a következményeként csakhamar számolni kell a történelmi Magyarország bukásával és Erdély elveszítésével. Mindezért felelősöket keresett, és ezeket már korábban is megmutatkozó xenophóbiájának következtében az idegen eredetű polgárságban: a németek és főként a zsidók között találta meg. Ennek az idegengyűlöletnek az
éle azonban nem a magyar zsidóság, inkább a zsidó nagytőkések, hadiszállítók, sajtófejedelmek, általában a gazdagok ellen irányult, és hasonló szenvedéllyel ítélte el a nem zsidó arisztokráciát, tőkéseket, főpapokat és vezető
Mlamhivatalnokokat is.
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Mindazonáltal Szabó Dezső regénye nem az idegengyűlölet mitikus összefoglalása, inkább egy „elsodort ország", egy végső veszélybe került nemzet
vergődésének és reményeinek nagyszabású eposza, amely súlyos történelmi
tapasztalatokkal és fenyegetésekkel vet számot, ugyanakkor az újjászületés
reményét lobogtatva keresi a jövőt. Az elsodort falu a magyar történelem
egy válságos pontján kémleli a nemzeti fennmaradás lehetőségét, a múlttal
történő kritikus számvetésre szólít, a cselekvő történelmi helytállást, az erők
összegyűjtését sürgeti, s ennek érdekében az alkotóművész, egyáltalán az értelmiség feladatát a közösségi elkötelezettségben és szolgálatban jelöli meg.
összegző módon vet számot korának magyar világával, az eposzok teljességigényével mutatja be ezt az elkárhozott világot, és a mítoszok feltétlen biztonságtudatával akarja megjelölni a követendő ideálokat. „Elsodort eposz"
volna, amelyet kikezdtek a vele és róla folytatott viták, és magába temetett
a múlt? Gondolatainak egy része ma is eleven, a sebek, amelyekre rámutatott, többnyire a jelenben is vérzenek, legjobb értékei, úgy hiszem, állják az
idő próbáját, maga a regény mindenképpen egy gyászos és pusztító korszak
monumentuma. Németh László szavait szeretném idézni végezetül: „Az elsodort falu Szabó Dezső egész életét kimondó, legjelentékenyebb műve, a magyar irodalomtörténetből ki nem fakítható remek."

SZALAY FERENC RAJZA

92

