ILLÉS END R E:

A HŰSÉGRŐL
Egy kritikus jegyzeteiből
^ t h i l a l é i u na lo m
Egy sárgára festett, a klasszi
kus stílus méltóságát sugárzó vil
la tágas szobáiban járkálok, né
zelődöm — a balatonfüredi Jókai
Múzeumban vagyok.
Nem először vágyók itt. Isme
rem mind az öt termét, a két
verandáját. Jókai íróasztalát, Laborfalvy Róza ruháit és legyezőit,
rögtön a bejáratnál a 48-as hon
védruhákat. az északi verandán a
régi hőmérőt, a középső teremben
a kagylógyűjteményt, az egyik
falon a dedikált Verescsagin-festményt — és váratlanul rajtaka
pom magam a tiszteletlenségen:
a kopottasán aranyozott múltnál
jobban érdekelnek az itt csoszogó
emberek.
Nézem őket.
Mintha
testvérek
volnának.
Mindegyik arcon ugyanaz a fény
és ború: az áhítat és a finom
unalom. De ez mindegyik mú
zeumban így van, még a leghíre
sebbekben is. Még a Louvre-ban
és a Vatikánban is.
Most éppen egy nagyobb cso
port tódul be. az egyik üdülőből
jöttek át. Esős nap, nem lehet
fürödni. Vezetőjük is van. egy
lelkes, sovány, negyven— negy
venöt éves nő. Mindent ismer,
költői fordulatokkal magyaráz.
A muzsikáló óra köré gyűjti
bárányait, és csontos, göbüs mu
tatóujjával az órára bök:
— Nézzétek ezt az órát! Aranyhangon muzsikál. Ezt az órát hall
gatta Jókai, amíg a regényeit
írta . .. Ez a muzsika szól Jókai
regényeiben.
Később a teleszkópnál ezt
mondja:
— Ez a távcső volt Jókai leg
nagyobb öröme. Nagyon szerette
a csillagokat, és a csillagok sokat
meséltek neki.
A bárányok közé vegyülök és
oktatójuk nyomába szegődöm.
A Laborfalvy Rózát ábrázoló
Barabás-portré alatt ezt hallom:
— Laborfalvy Róza szobájában
vagyunk. Ö volt a felesége, híres
színésznő volt. Nézzétek a szerző
dését a Nemzeti Színházzal.. 1
Ezek itt a porcelánjai, a bútorai.
Ez a sok szép holmi mind az
övé. ö volt a Múzsa ...
A nyakak megnyúlnak, a sze
mek tágabbra kerekednek, van,
aki még ágaskodik is. de a finom
unalom mégsem törlődik le a sok
áhítatos arcról.
Nem, nem így kellene — gon
dolom. Hát hogyan? — kérdem
rögtön magamtól. Hát például
így • •.
— Ne azt az órát nézzétek!
Nem az muzsikál Jókai regényei
ben. Forduljatok inkább ehhez a
könyvszekrényhez ... látjátok itt
a hosszú könyvsort? Egy múlt
századi képes, tudományos folyó
irat, a Tour du Monde bekötött
évfolyamai. Nem az óra, de ez a
folyóirat muzsikál Jókai legszebb,
legfantasztikusabb leírásaiban . ..
Mert Jókai sohasem járt Am eri
kában, a Krímben, Perzsiában,
Kínában, az eltemetett Leaotungban. elsüllyedt világrészekben és
a jövő században — de mindent
tudott ró lu k ... Mindent tudott,
mert a Tour du Monde minden
ről tudósította. Húzzátok ki egyik
vagy másik kötetét, és elámultoik.
milyen száraz, tudós cikkek sora
koznak it t . . . És olvassátok el
Jókai regényeit, milyen színes,
felejthetetlen látomásokkal talál
koztok !
Ezután saját hangomtól megrészegülten folytatnám — így:
— És a teleszkóp! Az sem úgy
volt. hogy mindig a Saturnus gyű
rűjét meg a Jupiter holdjait néz
ték ben n e... Jókait nagyon sok
idegen látogatta a füredi házban.
Ilyenkor fogadni illett a kedves
vagy előkelő vendéget, esetleg
ebédre is itt tartani... Ezért Jókaiék megbeszélték a balatoni
hajósokkal, ha idegen vendéget
hoznak, húzzák'fel a zászlót...
Menetrend szerint tizenkettőkor
érkezett a hajó. de Jókaiék már
tizenegykor beállították a telesz
kópot, mi van a zászlóval? Ha a
hajósok felhúzták a zászlót, rög-

tön lehetett takarítani, öltözni,
rangosabb ebédet főzni ...
De a Múzsa leírását sem hagy
nám el.
— És Róza asszony szobája, a
Múzsa szobája . . . Igen. igaz. Mú
zsa v o lt éé ezt a szobáját, itt, a
füredi villában, „sárga paradicsom” -nak nevezték. Azt kérdezi
tek. mi volt a „sárga paradi
csom” ? Titok és titkolták, de én
elárulom. Jókainé a legbizalma
sabb híveivel és barátaival tuba
kóit . .. azaz burnótot szívott. A
burnót török szó, a szótár „orrfű” -nek fordítja. A dohányosok
a finom porrá őrölt dohányt ne
vezik így. Feszty Árpádné. Jókair.é unokája, leírja, milyen nagy
tubakolások folytak ebben a szo
bában.-. Egy tudós kis bencés
tanár, a későbbi hercegprimás.
Vaszary Kolos szállította a Jókaivillába a legfinomabb sárga spanvol burnótot — és a Múzsa ba
ráti köre meghatva, könnyezve,
átszellemülten szagolgatta, szippantgatta a bódító ..csudaport” .
Csak Jókai nem . . . Ö a tarokkpartnerei közé menekült a sárga
paradicsomból.
Ezt mondanám. így kalauzolnék
a Jókai Múzeumban.
És mit érnék el vele?
Az unalmat talán letörölném
az áhítatos arcokról. Akadna, aki
talán nevetne is. mások megbotránkoznának. Ismét mások csa
lódnának. Hát így írt folyóiratok
ból ? . .. Hát erre használta a te
leszkópját? ... Hát a Múzsa burnótozott és maszatosan tüsszengetett?
És már tudom: az unalommal
együtt az áhítatot is elűzném
ezekről az arcokról. S ami meggondolkoztatóbb: talán még a
tiszteletet is. Mert nem könnyű
és nem veszélytelen vállalkozás
a valóságot szembeszegezni a köl
tészettel, hát még az álköltészet
tel. Hiába, a valóságot csak v i
gyázva lehet adagolni azoknak,
akik előzőleg részegre szívták
magukat — legendával és tubák
kal.
1/eS zéttjei hűócej

Veszélyes hűség?
Szokatlan párosítás.
A hűséghez inkább ilyen jel
zők illenek: örök hűség, rendít
hetetlen hűség, történeti hűség —
vagy más összetételekben: baráti
hűség, házastársi hűség, szolga
hűség, kutyahűség.
De veszélyes hűség?
,
Mikor veszélyes a hűség?
Mielőtt felelnék rá, előbb hadd
valljam be: a jelzők diszharmó
niájára Mikes
Kelemen
taní
tott. ö játszott így a szavakkal
és egymásnak rontó tartalmuk
kal: kedves, megunt városnak
mondta Rodostót, igen szomorú
vigasságnak, amikor a szultán la
komára hívta őket. édes nénié
nek írt leveleit teleszórta édeskeserű felfedezésekkel — a töb
bi között arról is tudósít, hogy
van fájdalmas becsület és ájtatos
dohánysás, ismer fagyos remény
séget és keserű bosszúállást, és
hosszú mondatokra is telik az,el
lentmondásokból: „a nagy vigas
ságban — írja — csak sóhajtunk,
és olvan jó kedvünk vagyon, hogy
majd meghalunk a bánatban” .
Miért idézem ilyen hosszan M i
kest? Mert most olvastam ismét
— eltelhetetlen gyönyörűséggel s
nem tudom, hányadszor — „nádmczzel írt” törökországi leveleit,
a nemrégiben megjelent remek
kritikai kiadást. Mit szeretek
ezekben a
levelekben? Amit
mindenki: sziniátszó gazdagsá
gukat. De a nagy gazdagságban,
engem mindig külön megejt az
állandóan visszatérő, szorongató
dallam: a hazatekintés fájdalmas
gyönyörűsége, a szülőföld ópium
álmos szerelme, a honvágy, •a
füstként és felhőként szétfoszló
remények.
És amikor így belefeledkeztem
Mikes leveleskönyvébe, elém ke
rült egyik rokonszenves, már
nem egészen fiatal prózaírónk
-szép, szomorú vallomása szülőiföldjéről — szorongató szerelmi

vallomás az elhagyott tájhoz.
„H ajolj meg földig” — mondja a
nagyon tehetséges író, aki majd
nem olyan fiatalon került el ha
zulról. mint Mikes a zágoni, za
bolái és szilágysomiyói udvarhá
zakból. „Hajolj meg földig” —
természetesen az elhagyott szü
lőföld előtt.
Szép
ragaszkodás,
tragikus
hangütés. De ami megzavar: a
folytatásban egyre több a tragi
kus felhang. „Ha tizenkét év
múltán is a hazaiból íródnak tele
a tiszta füzetoldalak — lüktet to
vább a vallomás — , akkor látja
a kijózanodott szökevény, hogy
nincs menekülés, nincs szabadu
lás — és most jön el az igazi,
töredelmes hála: köszönet az
örök rabságért.”
Bevallom, zavar, hogy a hű
ségből váratlanul rabság lett. És
még jobban zavar egy hasonlat:
az író a mesék ifjú hőséhez ha
sonlítja magát, aki még évek
múlva is az otthon sütött pogá
csából él.
A hasonlat félreérthetetlen.
A hűség szép parancsa: él
jünk abból, amit ifjú éveinkben
gyűjtöttünk,
beszéljünk „meg
szállottan. v mániákusan, csökö
nyösen” a Szülőföldről, nyúljunk
be újra meg újra a mitikus, régi
tarisznyába, beszéltessük az ott
honi embereket, mert a nagy tör
ténetek csak ott fakadnak, „ahol
a bölcsőnk is ringott” .
Nagyon szeretem ezt a tehet
séges írót. aki szülőföldjére viszszavágyódva, az „önkéntes szám
űzetés” szomorúságával átitatott
falusi történeteit joggal nevez
heti varázslatok kertjeinek —
de bármennyire becsülöm őt. v i
tatkoznom és ellenkeznem kell
vele.
Hűsége tehetséget nyirbáló, ve
szélyes hűség. Vallomása görcsös
önigazolás. Maga is érzi, tovább
kellene lépnie, de egyelőre azt
bizonygatja, önmagát árulná el,
ha továbblépne.
Így volna?
Ugyan mi lett volna Móricz
Zsigmondból, ha haláláig a tiszacsécsei hamuban sült pogácsákat
ette volna — és az Életem regé
nye mellől elmarad A fáklya, az
Erdély, az Űri muri, a Rokonok,
a Rózsa Sándor-regények nagy
látomása? És ki írta volna meg
a Noszty fiú keserű leleplezéseit,
ha Mikszáth mindörökre ott ma
rad a jó palócok és tót atyafiak
között? Mindannyian szegényeb
bek lennénk ma. ha Ady Endre
érmindszemti, morgolódó kisnemes marad — és sojia nem kí
vánja látni Párizst, és hátat for
dít a magyar ugarnak is.
De még az ópiumszívó Krúdy
Gyulával sem lehet a szülőföld
idilljét igazolni, még a kesernyés
idillt sem. Milyen hamar és mi
lyen messze került ő is a nyírsé
gi pajkosoktól, a fehér lábú Gaálnéktól. De Ronch kapitány csalá
di kalandjaitól Szindbád varázsszőnyegén, Alvinczi postakocsi
ján. ki a világba, a múlttá vará
zsolt jelenbe, hogy — egyik val
lomása szerint — Babilon törté
netírója legyen.
Folytathatnám . .. Fölösleges.
Legnagyobb íróink az életmű
vükkel cáfolják az öncsonkító
hűség tételét. Még legfrissebb
halottunk, Tamási Áron is cáfol
ja. A Jégtörő Mátyásban Indiáig
tudott kiröppenni Farkaslakáról.
De a legszebb cáfolat talán
mégis Mikes Kelemené. Hogy
meg tudja írni a hazavágyódás
felejthetetlen
dallamát.
végig
kellett járnia az utat. Élnie kel
lett a Napkirály párizsi udvará
nak forgatagában, és hallgatnia
kellett a grebois-i erdőkben, a
kamuldaliak kolostorának csend
jében, fel kellett mennie a század
szédítő hegycsúcsaira, fel kellett
szívnia, amit az a kor irodalom
ban, tudományban és műveltség
ben kínált, s el kellett jutnia vé
gül az igazi számkivetésbe, s nem
az önkéntes magányba. Igv és
csakis így lett megrendítő hűség
az 6 hűsége szülőföldjéhez, a
„drága tündérországhoz” . Hűség
az elmúlt ifjúsághoz, és hűség az
elhagvhatatlan eszményekhez.

