Darvas József
(1912-1973)

M e g r e n d í t ő a hír: 1973. d e c e m b e r
3-án h a j n a l b a n rövid s z e n v e d é s u t á n
e l h u n y t D a r v a s József k é t s z e r e s K o s s u t h - d í j a s író, a M a g y a r í r ó k S z ö v e t s é g é n e k elnöke. A z írót, a k i a párt
és a m u n k á s m o z g a l o m régi h a r c o s a
volt, d e c e m b e r 7 - é n h e l y e z t é k örök
nyugalomra a Mező Imre úti temető
Munkásmozgalmi Panteonjában.
Ha az utóbbi években elszenvedett
„emberveszteségre"
gondolok, elszorul a szívem: irodalmi életünket
annyi csapás érte, hogy a veszteséglista
— Darvas
József
halálakor ez egészen nyilvánvaló
— felér egy hadjárat
elvesztésével.
Lehetetlen
ugyanis Darvas elmenését nem kapcsolni ahhoz a sajnos népes és súlyos
vonulathoz,
amely az utóbbi években Tamási Áron, Váci Mihály, Veres Péter, Szabó Pál, Erdei
Ferenc, Fodor József halálával egy teljes és nagy és tevékeny
és hitvalló
nemzedék
„exodusát" jelképezi. Most, majdnem utolsónak Darvas vonult ki egy komisz
decemberi hajnalon — harmadik
infarktusát
már nem tudván túlélni — közülünk,
még
élve maradottak
közül.
Nem tudom az irodalomtörténész
precíz módszerével
mérlegelni,
mit
veszített
vele az irodalom, irodalmunk
eleven élete, nem tudok egy mindvégig
közéleti
ember
eltávozásával
a közéletünket
ért veszteségről
közíró módján
hűvös fejjel
szólni.
Megmaradok
a magam ideges, nyugtalankodó,
méghozzá
a szorongásig
felfokozott
nyugtalankodó
állapotában,
így próbálom ezt a — jaj, de hányadik!
—
nekrológot
megfogalmazni.
Darvasról, az íróról, és még inkább az emberről nem vagyok
képes
másképp
irni.
Pár nappal ezelőtt egy főiskolai diákközösségben
értetlen, fiatalosan
türelmetlen, de ugyanabban
a közösségben
azonnal visszautasított
véleményt
mondott
egy
egzáltált i f j ú irodalmunk
egyik nagy s már életében
klasszikus
művelőjéről.
írói
tevékenységét,
kritizálta fölénnyel,
s mint kiderült,
anélkül hogy ismerte volna a
kritizáltnak
nemcsak írói tevékenységét,
hanem teljes életútját, azt az emberi
magatartást, amelynek ismerete nélkül a mi külön kis magyar irodalmunkban
írói életművet nem lehet minősíteni.
Általában
úgy van, hogy nincsen mű háttér
nélkül.
A mi esetünkben
nincsen morális magatartás nélkül. Akkor — nem mondtam
ki —
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Darvasra is gondoltam, mert ő is azok közé tartozik — tartozott —, akik nemcsak
végigszemlélték,
meditálták a világ, az ország, a nemzet, az irodalom, a szellem
útjának fordulatait, hanem egész és teljes felnőtt életükben mindvégig azon munkálkodtak, hogy majd pályájuk végén a nemzetet ne abban az állapotában
hagyják
itt, mint amilyenben találták. A mi irodalmunk — javára-e vagy kárára? — bővelkedik az ilyen, a nemzet szolgálatában elkopott szívű-idegű
munkálkodókban.
Darvasra mindez pontosan érvényes. Tavaly, amikor hatvanéves volt, ebben a
folyóiratban azt írtam róla, hogy az ő írói indulása egészen egyszerűen
irodalomtörténeti kuriózum. Most hadd tegyek hozzá valamit, személyes dolgokról
beszélve.
Kilenc évvel idősebb mint én. Lillafüreden, a fiatal írók 1962-es tanácskozásán
természetesen az elnökségben ült. Én, mint „fiatal" író — elismerem, akkoriban a legidősebb magyar fiatal iró — felszólaltam. Nemzedékemnek
történelmileg
determinált, olykor tragikus útját, némelyek, köztük a magam eme történelmi úttal magyarázható írói megkésettségét úgy „dramatizáltam", hogy rámutattam Darvas Józsefre:
íme Darvas mindössze kilenc évvel idősebb mint én, s ő már a „nagy öregek" közé
számít, én meg itt toporgok negyvenévesen,
mindössze három könyvvel a hátam
mögött a fiatal írók között. Nos, a mi megkésettségünk
magyarázható a történelemmel, de mivel magyarázható Darvas írói és közéleti pályájának kuriozitása?
Mert
csakugyan így nevezhető. Költőknél nem szokatlan, de hogy egy mélységesen realista
— ez fontos: realista! — prózaíró huszonkét évesen egyszerre két olyan regénnyel
jelentkezzék,
amely társadalmi, méghozzá marxista társadalmi rajzot ad, urak és
cselédek, gazdagok és szegények, elnyomók és lázadók világát hozva magával! Életrajzi adatokkal nem bíbelődök — közismertek —, csak annyit mondok: volt honnan
hoznia. Ám ez magyarázatnák kevés. Az elszántságot, pontosabban, ha ilyen szavunk
nincs is, a „rászántságot" említeném inkább. Mert a huszonkét évesen
szeptemberben elinduló és hatvanegy évesen decemberben eltávozó Darvas József
mindvégig
ebbqn az elszánt és „rászánt" állapotban élte le életét. Akkor, is amikor írt, akkor
is amikor nem írt, hanem politizált, szónokolt, vitatkozott, népgyűlésekre járt, miniszterkedett — még építésügyi miniszter is volt! Az a szív nem a magánélet kisviharai, nem az írói munkával civil közfelfogás szerint velejáró mizériák,
hanem
negyvenéves népi-nemzeti írói-közéleti szakadatlan szolgálat terhei miatt nem bírta
ki a harmadik
infarktust.
Darvas közéleti pályája? Első és legfrissebb nekrológjait olvasva mintha közéleti
tevékenysége
törések, kudarcok, tévedések sorozata lenne. Van ebben valami felszínes igazság — hiszen mi mást volt maga a kor, amelyben ő közéletet élt? — a
lényeget azonban én máshol látom. És egészen másképpen. Még vele szemben is —
aki sokat bánkódott az íróságból a politika miatt elveszített tizenöt évért — azt
mondom, most egy éve le is írtam: nincs olyan kár, amiben haszon ne lenne. Ezt
írtam: „Kár, kár azért a tizenöt esztendőért, de a haszna éppen abban van, hogy
azokon a felelős posztokon, amelyeket Darvas betöltött, éppen azokban a próbára
tevő kemény időkben éppen ó állt, s nem...
mit tudom én, akárki." A cikket természetesen elolvasta, s mi volt róla a véleménye? „A feleségem azt üzeni, hogy
neked tökéletesen igazad van, s ebben a dologban nekem nincs igazam."
Megkérdeztem: végül is, hogyan látod te magad ezek után azt a tizenöt esztendőt?
Azt
felelte: „Szokásom szerint evangélikus választ fogok adni." És most már önmagával
is békülékenyebben
— nevetett. „Is-is."
Hádd mondjam el, hogy Szegeden pedagógus és pedagógusjelölt körben a főiskolán az épp napirenden levő oktatási reformról lévén szó, elmondta, hogy ő is
szokta bírálni az oktatásügy oktalan fordulatait. Többek közt azokat, amelyek 50 és
53 közt borzolták fel a pedagógusi idegeket. „És akkor fel szoktam tenni a kérdést:
vajon ki volt azokban az években a közoktatásügyi miniszter? Hát bizony Darvas
József." Elgondolható, mekkora gyötrelem volt a mosoly mögött, ami a közönség
megértő derültségét
nyugtázta.
A szerepet sohasem kereste. Az elvégzendő dolgok, feladatok ugyanis „maguktól" rátaláltak. Nem tudott, mert nem lehetett előlük kitérnie. Sokan, az egy hitet
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(ezt nem vallási értelemben értve) vallók, a sorsúiban közösek is bírálták,
haragudtak rá, az „is-is" gyakori kimondása, összekötő, feszültséglevezető
gesztusai
miatt.
Erre én nem most, halála fölötti megrendült állapotomban mondom, hanem harsány baráti vitáink közben is azt mondtam: majd akkor tudjátok meg, mit ér egy
ilyen „evangélikus", ha majd nem lesz köztünk egy ilyen evangélikus. Hát most m á r
nincs. Akinek füle van a hallásra, az tudja — nem győzöm ismételni —, nem vallási
kategóriákat
emlegetek.
Két éve elhívott egy teljes napra az otthonába. Egyedül lesz otthon,
beszélgessünk. Azt mondta, ki van éhezve egy hosszú beszélgetésre. (E mögött az éhezés
mögött is mik lehetnek? — titok. Magával vitte. Túl sok köztünk a hosszú beszélgetésekre kiéhezett ember.) Akkor említette: az utóbbi években Veres Péter váltig
sürgette, írja meg a népi írói mozgalom igazi történetét. Veres Péter szerint ezt
csakis ő, Darvas írhatná meg. De hát hogyan? Legszívesebben
drámában
fogalmaznám meg — mondta —, mert a mozgalom, a régi Magyarország torzult
történelmi
fordulataiban és főképp emberi-írói sorsokban — maga a kész történelmi
dráma.
Arra akart rávenni: mivel ő maga belülről részese volt, személyes okokból
talán
nem képes a mozgalmat objektív nézőpontból megítélni, írjam meg én a történetét.
Elhárítottam. Ez a dolga — s maga a dolog — itt maradt, nyilván más dolgokkal
együtt befejezetlenül.
És most már így is marad. Hogy mi van megkezdve,
félbehagyva és örökké elintézetlenül
abban a zsúfolt fiókban — nem tudom.
Annyit
azonban bizonyosan mondhatok:
a Darvas-életmű
igazi próbája most
kezdődik.
Az utóélet. A művek az író személyes jelenléte nélkül kénytelenek
kiállani az idők
próbáját. Személyes meggyőződésem: ki fogják állani. Soroljam, melyek? Az Egy paraszt család történeté-tői az Elindult szeptemberben-en
át a Részeg eső-ig?
Ehelyett
az írói pályáról megint a közéletiségre terelve figyelmünket
— Darvasról szólva ez
teljesen természetes mozdulat — arra gondolok: a félbemaradt
művek most már
ebben az állapotukban végérvényesek.
De a közéleti ember halála után a közélet,
közelebbről az irodalmi közélet állapotai nem rögzülnek. Közhely, de kimondom:
az
élet megy tovább. Irodalmi életünk viszonyai, koordinátái szükségszerűen
átrendeződnek. Darvas nem egyszerűen elnöke volt az írók hivatalos testületének.
Darvas
— Darvas volt. Azzal kezdtem, hogy halála — a többiek távozásával együtt — felér
egy hadjárat elvesztésével. Ezzel is fejezem be. A többit bízzuk az időre.
MOCSÁR GÁBOR
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Bolgár hetet rendezett november 15—
20. között a JATE Móra Ferenc Kollégiuma. A megnyitóra Szegedre érkezett vendégek — Toso Doncsevnek, a
budapesti Bolgár Kultúra titkárának
kíséretében — szerkesztőségünkbe is
ellátogattak, ahol a két ország irodalmi kapcsolatairól folyt beszélgetés. Ide
tartozó hír, hogy Veress Miklós, József
Attila-díjas költő nemrég tért haza
egyhónapos bulgáriai útjáról,
ahol írószövetségi küldöttként járt1.
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Svédországban készült
Petőfi-könyvet
hozott nemrég a posta. A kötetet, amely
nagy költőnk születésének másfél százados évfordulójára jelent meg, Thinsz
Géza, a magyar irodalom
svédországi
fordítója és propagátora
szerkesztette.
A szép kiállítású könyv
tanulmányokat,
esszéket, verseket közöl, a Szeptember
végén című költeményt például fakszimilében, s négy nyelvre fordítva
is
közli.

