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ELŐSZÓ

Munkám nem hagyományos értelemben vett monográ
fia. Ennek oka hozzáállásomon kívül abban van, hogy 
Kázmér Ernő életét csak részleteiben ismerhetjük. Ez 
a maga idejében is homályban levő, az eltűnése utáni 
évtizedekben pedig még mélyebb ködbe burkolózó, az 
egyetemes magyar művelődéstörténetben és a közép- és 
kelet-európai kulturális kapcsolattörténetben is kiemel
kedő életpálya különösen ma, az Európa e részén levő 
országok egymáshoz való közeledésekor időszerű. Káz
mér Ernő, aki munkássága kezdetén a haladó irodalmi 
és művészeti törekvéseknek volt a hódolója és népszerű
sítője, előbb Csehszlovákiában, majd pedig Jugoszláviá
ban lett a népek kultúrájának lelkes közvetítője. Po
zsony környékén született 1892-ben, és Vajdaságban 
veszett nyoma 1941-ben. Élete jó előfeltételt biztosított 
számára, hogy szabadon közlekedhessen a népek és 
kultúrák között, s ő mindaddig, míg tehette, élt is az 
adott lehetőségekkel. Hogy a neve mégsem cseng isme
rősen a mai olvasó fülében, annak két oka van: az egyik 
az, hogy munkásságának (időben is) csupán az első har
mada fűződik Pesthez, később ritkán publikál a magyar



fővárosban; a második pedig, hogy a szomszédos orszá
gok érdekei csak az utóbbi években kerültek annyira 
közel egymáshoz, hogy a kázméri programot a magu
kénak vallhassák, még akkor is, ha kritikusunk polgári 
környezetben és polgári társadalomban csupán rokon
szenvezhetett a szocializmussal, s a társadalom forra
dalmi átalakításának gyakorlatától mindvégig idegen
kedett. Az indulásakor időszerű művészeti törekvéseket 
szecesszió, illetve újromantika néven ismeri a tudomány. 
Az impresszionizmus mellett ezeket sem kerülhettem 
meg, hiszen a kázméri művet nem érthetnénk meg nél
külük. Maga a korszak és a mozgalom is művészet- és 
irodalomtörténeti érdekesség (értékelése nem tekinthe
tő befejezettnek), s ezért önmagában is érdemes tanul
mányozni. Hát még akkor, ha belőle egy olyan munkás
ság nő ki, mint Kázmér Ernőé, mely torzóvolta ellenére 
is a mai napig példamutató számunkra!

Dolgozatom technikai módszeréről annyit bocsátanék 
előre, hogy mivel tárgyamból következően viszonylag 
sok adattal dolgozom, az áttekinthetőség kedvéért, 
a nagyobb fejezetegységeket az időegység és a proble
matika általános képével kezdem, hogy ezután egy-egy 
meghatározott szempontból részletesebb áttekintést ad
jak róla.

A három főrész közötti számottevő terjedelembeli 
különbségnek nem egyszerűen az az oka, hogy mivel 
a kritikus a „miénk" lett, ennek következtében figyel
münk előterében elsősorban az utolsó, a második világ
háborút megelőző évtizedben, immár Jugoszláviában 
kifejtett munkásságának kell állnia. Valójában ez is érv*
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hiszen e könyv meg sem születhetett volna, ha e feltevés 
nem rendelkezne igazságfedezettel. Csakhogy egy másik 
kiindulópont is igazolná az eredményt: Kázmér Ernő 
ugyanis, a dolgozatunkban elemzendő okokból kifolyó
lag, ha pesti inaséveiben hivatása súlypontjának nem volt 
még tudatában, akkor a felvidéki korszakában a szelle
mi otthon megteremtésében maradt sikertelen; ez pro
dukciójának mennyiségén és minőségén is nyomot ha
gyott. Neki csupán nálunk adatott meg a lehetőség, 
hogy felülemelkedjen egy kritikusi átlagteljesítményen, s 
ő életének negyedik és egyben utolsó évtizedében rend
kívül fogékonynak és találékonynak bizonyult. Az ará
nyokat tehát nem a mi helyi és napi szükségleteink jelöl
ték ki, hanem a kritikusi életmű belső logikája.

Kutatásaimat három ország számos könyvtárában 
folytattam, ezért érthető, hogy e könyv anyaga és gon
dolatvilága baráti segítség (esetenként eszmecserék, ta
nácsok, olykor pedig éles viták) nélkül jóval szegényebb 
lenne. Elsősorban az alábbi kutatóknak, könyvtárosok
nak, illetve műgyűjtőknek tartozom köszönettel: Bori 
Imre, Bosnyák István, Pastyik László és Szeli István 
(Újvidék); Benkő Ákos (Kunszentmiklós); Ilia Mihály 
(Szeged); Botka Ferenc, Gál István, Pajkossy György 
és Pál Ferenc (Budapest); Turczel Lajos (Pozsony) és 
Gyüre Lajos (Kassa). Az intézmények közül főleg az 
újvidéki Matica srpskának, a szegedi Somogyi Könyv
tárnak, a budapesti OSZK-nak és a pozsonyi Egyetemi 
Könyvtárnak vagyok hálás munkám támogatásáért.

Bácstopolyán, 1977 augusztusában A szerző





AZ INDULÁS ÉVEI 
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG BUKÁSÁIG

„A GONDOLATOK TUDATOS HOMÁLYA PEDIG A LÉLEK TUDATOS 
MAGÁNYÁT JELENTI. ÉS A MAGÁNY TRAGIKUS.

BALÁZS BÉLA





1. FOLYÓIRATA, LEVELEZÉSE 
TEVAN ANDORRAL ÉS 
ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEI

Az első kísérlet: a Május. Kázmér Ernő, a huszadik szá
zadi magyar irodalom kritikusa és egyik sokat ígérő, 
mégis rövid életű folyóiratának szerkesztője, az 1913 
októberében indított Májusban hallat először magáról. 
A fejlécen az ő neve mellett a Pajza Eleméré is szerepel, 
mégis ő vállalja a szervezési munkát, a levelezést és a 
kéziratok begyűjtését, mert miként egyik levelében írja,1 
kollégája betegeskedése miatt „Tulajdonképpen az egész 
ügynek egyedül én vagyok a lelke". Lapja számos fiatal 
szerzőt és még több kritikust vonultat fel, közöttük azo
kat, akik fémjelzett nevek az új magyar irodalomban: 
Szabó Dezsőt, Kassák Lajost, Franyó Zoltánt, Kaffka 
Margitot, Nagy Lajost, Karinthy Frigyest és Komlós 
Aladárt. Programjuk, melyet Szabó Dezső hirdet meg 
az első számban Esztétika címmel, expresszionista hang
vételű és célkitűzésű; legfőbb feladatuknak individualis
ta-impresszionista elszigeteltségük túlhaladását tartják. 
Meggyőződésük, hogy az emberi szubsztancia a szavak 
mögötti mélységben rejlik, s aki idáig leás, egy új közös
ségre lelve, megszabadulhat felszíni énje társtalan gyöt
relmeitől. „Milyen jó megpihenni az éntől, visszanyu
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godni a mindenbe" -  sófiajt fel Szabó Dezső, de -  s itt 
rögtön ki is derül, hogy kedélye teljesen eltávolítja a 
szelíd Maeterlincktől -  rögtön azt is bevallja, hogy mi 
az ára ennek az egyensúlynak: „Mióta lélek pervertáló- 
dott az emberbe s szavakba idefeszült a minden élettől, 
egy nagy tragikum van: az akarat."2 A platoni vissza
vágyódással, a passzív maeterlincki kontemplációval 
nem valósítható meg újra az azóta profanizálódott, da
rabokra hullott ősi egység, a mindennel és mindenkivel 
ölelkező, „végtelenbe derülő"3 misztikus közösség, mert 
csupán akarattal, permanens akarattal győzhetjük le 
hangulatok változékony hullámain hánykolódó, egoiz
musában gyötrődő énünket. Kázmér Ernő (és kívüle 
még sokan mások) egy évtizedig fog vergődni e Szabó 
Dezső által zseniálisan dialógus formában megfogalma
zott dilemmában, a misztikusan testvériesülő közösségi 
és a jelenségek tarkaságának feminin szédületben alá
rendelődő, a hatásokat képlékenyen befogadó én dua
lizmusában. Érdekes, hogy a férfias teremtő princípiu
mot és az esztétikai hitet a nő képviseli a csüggetegsé- 
gét a magyar táj eredendő passzivitásával igazoló férfi
val szemben: „A szép harc és akarat és akarat: az ember 
győzelme az akarat szenvedésében. Az emberi szolida
ritás függetlenítése a haláltól: ez a szép."4 Ennek elle
nére a Május csak egyik hajszálere annak a gyökérzet
nek, amely a magyar expresszionizmust feltáplálta. Szép- 
irodalmi termése és kritikai mércéje mintha Szabó De
zső dialógusának drámai szituációját igazolná: az imp- 
resszionista-szecesszionista elemek túltengnek. Ezt -  
Kázmért illetően -  az támasztja alá, hogy ebben az
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időben a divatos bécsi írót, Peter Altenberget olvassa és 
fordítja leginkább.5Az Éjjeli muzsikáról írt kritikában 
Nádas Sándor dekadenciáját is vele rokonítja. Keresve 
sem írhatott jellemzőbb kezdősorokat: „A züllött zűr
zavaros pesti éjszaka minden zokogó kis nyomorúságát, 
teleaggatva hangulattal, undorral, kétségbeeséssel, írta 
meg Nádas Sándor első könyvében, a maga érzésvilágá
tól feldúlva és megkínozva."6 Hasonlóképpen ír Szép 
Ernőnek Az egyszeri királyfi című szecessziós mesejáté
káról,7 melynek Élet és Halál között szédülten vergődő 
királyfija Hoffmannsthalt juttatja eszébe, noha ugyan
úgy hívtkozhatott volna Maeterlinck drámáira is.

Levelezés Tevan Andorral. A Május a negyedik szám 
után, 1914 januárjában megszűnt. Ennek körülményei
ről Kázmérnak a Tevan Andorral, az új könyvek egyik 
legismertebb kiadójával, a magyar művelődéstörténet 
jelentős alakjával folytatott levelezése tájékoztat. A 
kapcsolat a folyóirat ürügyén teremtődik meg közöttük. 
Tevan egyik levelében arról ír, hogy milyen feltételek 
mellett venné át a Május nyomtatását; Kázmér viszont 
recenziós példányokat kér tőle folyóirata számára, és 
fordításokat ajánl fel kiadásra. Az anyagiakban nem 
tudnak megegyezni, kapcsolatuk ennek dacára nem szű
nik meg, hanem a kritikus és a kiadó termékeny szövet
ségéhez vezet, aminek eredményeként az új világ- és 
magyar irodalom kiemelkedő terjesztőjére talál a tízes 
évek második felében Magyarországon és a húszas évek
ben Csehszlovákiában. E kapcsolatból születik Kázmér 
egyetlen könyve, a világirodalmi kritikákat tartalmazó 
Idegen portrék.8 Kázmér kezdetben határtalanul lelke
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sedik Tevan erre vonatkozó ajánlatáért, de a néhány 
hónapig tartó várakozás közben indokolatlanul elfogy 
a türelme (nem véletlenül került idegkimerültségében 
egy időre a herkulesfürdői szanatóriumba), és megbán
ja, hogy kipiszkálták elefántcsonttornyából a könyvpiac
ra. A levelezés arról is tudósít bennünket, hogy Kázmér 
először a háborús írásainak kiadására gondolt, valamint 
hogy Tevan tanácsára hagyta ki gyűjteményéből nagy 
kritikusi tévedését, az Omptedáról írt, oktalanul dicsérő 
méltatást.9 Belőle tudjuk azt is, hogy a „magyar viszo
nyokéról egy -  Anatole Francé Histoire contemporaine 
című munkájához hasonló -  íráson dolgozott, melyet, 
ha befejezi, Tevan minden további nélkül kiadna.

Kázmérnak természetesen jól felismert érdeke, hogy 
kiadójának minél részletesebben beszámoljon kritikusi 
pályájának fejlődéséről, arról, hogy mely folyóiratokkal 
sikerült kapcsolatot teremtenie. A Héten kívül, melynek 
rendszeres munkatársa és egy ideig szerkesztője is, ezek 
közé tartozik a Nyugat, A Tett, a Ma, a Magyar Figyelő, 
az Erdélyi Szemle, a Dicső Lapok, az Esztendő, az Új 
Nemzedék, a Komédia, a Társaság, a Virradat, a Nep- 
szava és a Krónika; de elsősorban a Világ, ahová heten
te ír könyvekről, gyakran szignó nélkül is. Azt is említi, 
hogy a forradalom idején indult folyóiratok közül kettő
nek munkatársa: a Tháliának és a Körös Lobogónak. 
De mindenekelőtt azt újságolja boldogan, hogy könyve 
megjelenése után alig két hónapra öt lap is méltatta 
esszékötetét: a Világ, A Hét, a Nagyvárad, az Erdélyi 
Szemle, a Kolozsvári Hírlap. A következő két hónap
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pedig újabb tizenhat ismertetőt hoz,10 igazolva a koráb
bi, gyerekes önhittségnek tűnő reményeket.
Tudatos eklekticizmus. E leveleiben vallja be azt is, hogy 
elsődleges feladatának a könyv ismertetését tartja, ezért 
természetszerűleg alkalmazkodik a szerkesztőségek po
litikai és művelődés-politikai szempontból egymásnak 
olykor homlokegyenest ellentmondó koncepciójához. 
Ha tudjuk, hogy mennyire tipikusan liberális polgár 
volt, nem tarthatjuk ezt gerinctelen megalkuvásnak, az 
önálló világnézetre való törekvés teljes hiányának. Még 
kevésbé, ha a Nyugat jelentősebb kritikusainak követ
kezetlenségében kifejeződő következetességről, tudatos 
relativizmusról sem feledkezünk meg. Ignotus a konzer
vatív kritikával csatározva relativista módon érvel: csu
pán az új olvasóközönséget kielégítő új irodalom elis
mertetése a célja. Az a jelszava, hogy „a művésznek 
csak egy kötelessége van: hogy az legyen, aki", viszont 
„A művészetet nem lehet igazgatni, csak tudomásul 
venni lehet".11 Schöpflin még megértőbb: a konzervatí
vaknak -  többek között Vargha Gyulának és Beöthy 
Zsoltnak -  is megadja a kijáró tiszteletet.12 Kázmér is 
hasonlóképpen korának, de még inkább osztályának 
tipikus gyermeke volt, s a kritikus egyéniségét a mindig, 
minden körülmények között és minden egyéni törek
véshez való alkalmazkodásban érezte hitelesnek. Babits 
Az európai irodalom történetében az egyéniség nietz
schei túlfeszülését, a többséggel szembeni agresszivitá
sát, tehát a külső önmegvalósulását, másfelől a tolsztoji 
szelídséget, a többségnek való tudatos alávetettséget, 
tehát a belső önmegvalósulást mint a kor szélsőségessé

15



gében jellemző emberi magatartását említi.13 Kázmért 
alkata és hajlama, de tudatos törekvése is e másik vég
lethez közelíti -  legalábbis a közéleti magatartásában. 
Igaz, irodalmi esszéiben sem követeli az arisztokratikus 
Übermensch-et, legfeljebb hódolattal méltatja az ilyen 
irányú írói törekvéseket. Minden komolyabb törekvést, 
minden világnézetet méltányolni -  ez is törekvés, ez is 
világnézet. Š mint nála nagyobb mintaképei, ő is ezt 
vallotta magáénak.14

Kázmér Ernő levelei azért is jelentősek, mert olyan 
nem közömbös életrajzi mozzanatokról is beszámolnak, 
melyek ismerete elengedhetetlen e jellegzetesen közép
európai kritikusi pálya megértéséhez. Arról is tájékoz
tatnak, hogy apja foglalkozását folytatva, magánéleté
ben fakereskedelmi ügynök volt, s hogy hivatalos útjai 
már a tízes évek második felében Kemencére, Szlavó
niába, valamint a Felvidék városaiba és hegyei közé 
vezették. Nem véletlen tehát, hogy a Tanácsköztársaság 
bukása után rövidesen éppen Csehszlovákiába távozik, 
hogy a harmincas évek elején Jugoszláviába, az egyete
mes irodalmi horizontokat addig nélkülöző kisebbségi 
magyar irodalomba érkezzen. Milyen nagy s egyben 
milyen csekély a távolság tisztviselő léte és irodalmi 
énje között! Nagy -  mert a könnyű hangulatoktól indul 
el és a pszichológia tudománya előtt meg nem nyíló 
mélységekig, a kimondhatatlanig, a mindenkivel közösig 
hatol. Kicsi -  mert gyakran ír megrendelt, s ha tárgyá
ban nem, hozzáállásban mindenképpen kötött ismerte
tőket és cikkeket. Később, a harmincas években már túl 
van e kényszerhelyzeteken, s csak érett világnézetének
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és esztétikai szemléletének szellemében ír. Ekkor már 
elsősorban nem polgári foglalkozás, hasznos jövedelem- 
forrás a faügynökség, hanem az alapvető életfeltétel, 
tehát a szabadság, a függetlenség biztosítéka. Ezért már 
megvetően nyilatkozik az újságírói találékonyságról, 
szenzációkultuszról. írhatna, cikkeit nem egy helyen és 
nemcsak magyar nyelven fogadnák szívesen; ehelyett 
a fiatal Majtényi Mihály elképedésére kijelenti, hogy 
„Akkor már inkább fát árulok, hogy szabadon élhessek 
könyveimnek.. ,"15 

A tízes években azonban sem politikában, sem eszté
tikában nincs egyértelmű véleménye. Mind a levelezése, 
mind pedig megjelent kritikái, ismertetői és cikkei kívül
ről nehezen körülhatárolható, ingadozó, mintaképek 
között botladozó, mély válságokkal küzdő, kialakulatlan 
egyéniségnek mutatják. Leveleinek tanúsága szerint be
tegségek is gyötörték, s idegkimerültség miatt huzamo
sabb időt töltött Herkulesfürdőn, a davosi szanatóriu
mot pedig -  feltehetően -  gyönge tüdeje miatt látogatta 
meg. Ez ad magyarázatot rapszodikusságára, gyors fel
lelkesedésére és lelohadására, arra, hogy Tevan Andor
hoz írt leveleiben pillanatnyi hangulatától függően, egy
szer tiszteletteljesen udvarias, s optimista öntudatában 
hódolatteljes, másszor -  ami nem független attól, hogy 
a kiadó csak minden második levelére válaszolt -  erő
szakosan követelőző, sőt fenyegető is. A kettősség ab
ban is jelentkezik, hogy szomjúhozza a dicsőséget, 
ugyanakkor pedig viszolyog a nyilvánosságtól. 
Képzőművészeti érdeklődése. Hirtelen fellángoló 
s ugyanolyan gyorsan lelankadó természete sokoldalú
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ságában, sokatakarásában tükröződik a leghívebben. 
Bár az irodalomban érzi magát a legotthonosabban, 
ami nem csupán érdeklődésének súlypontjában, hanem 
a nyelvében, kritikusi kifejezőkészletében is kifejezésre 
jut, a színháznak és a képzőművészetnek is rajongója, 
úgyhogy még a Színházi Élet dicséretét is kiérdemli.16 
Tárlatokat ismertető kritikái tanúsítják, hogy újítás és 
hagyománytisztelet17 tekintetében a korszak vezető kri
tikusaival egyezik meg a szemlélete. Elismeréssel adózik 
ugyan a klasszikusoknak, de élesen bírálja a magyar fes
tészet konzervativizmusát18 s a tárlatszervezések gyako
ri akadémizmusát.19 ízlése, ha az irodalomban nem, itt 
annál inkább túljut a Nyugat esztétikáján. Irodalmi ízlé
sének természetesen főleg a nagybányai iskola és a nyol
cak piktúrája felelne meg,20 ennek ellenére a Ma törek
véseivel is lépést tud tartani. Bortnyik Sándorról, Máttis 
Teutsch Jánosról, Uitz Béláról, Kmetty Jánosról, Nemes 
Lampérth Józsefről, Gulácsy Lajosról és Pátzai Pálról 
a Ma demonstratív kiállítása alkalmával megállapítja, 
hogy amit e művészek csinálnak, „az valóban új, gon
dolkodásra érdemes, igaz, egységes és világnézetszeríT, 
mert „az esztétikai felelősségérzet tudatában észre kel
lett venni, hogy a művészetek egyik epochális jelentősé
gű forradalma volt az, amit Marinettiék és művészeik: 
Boccioni, Carlo Carra, Russolo és az expresszionisták: 
Kokoschka, Segal, Jawlenszky, Melzer. . .  szenzitív in
tellektusukkal művészi szenzációvá mélyítettek".21 E 
törekvéseknek a hitelességét szerinte az képezi, hogy 
„lélekállapotokat érzékítenek meg”, ami által a leghűbb 
tükrei a szellemi, társadalmi és morális állapotoknak"22,
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s ez Kázmér számára, mint legtágabb és alapvető össze
függés művészet és valóság között, függetlenül attól, 
hogy e korszaka irodalomszemléletében a platonikus és 
metafizikai princípiumra a műalkotás külön-létére fek
teti a főhangsúlyt, teljesen magától értődő. A képzőmű
vészetben azonban e két szempont inkább kiegészíti, 
mint kizárja egymást: „Rodin plasztikája a legemberibb 
művészet, mert emberei tudatosságukkal szembehelyez
kednek a természettel, s mert művészete csakis művé
szet, tehát nem csupán a valóság érzéki felfogásának 
visszaadása.”23 Ebből pedig az a furcsa paradoxon kö
vetkezik, hogy Kázmér számára ebben az időben az 
irodalom tartalma szellemibb a képzőművészeténél.

Jegyzetek
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543-544.

20



A műcsarnok tavaszi tárlata, uo. 1918. III. 31. 201-202. 
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19 A műcsarnok téli tárlata, uo. 1919. XII. 11. 283.
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2. AZ IMPRESSZIONISTA MÓDSZER

A szellemi helyzet: kritikustípusok. Kázmér Ernő a Ka
langya későbbi kritikusa, abban a kulturális helyzetben 
kezdte el írni impresszionista kritikáit, melyet a liberá
lis polgárság küzdött ki magának a XIX. század utolsó 
negyedétől, Ignotusszal az élen.1 Ignotus az idegen 
származású polgárság művelődési létjogosultságáért, 
a magyarság korszerű szellemi érdekeinek felismerteté
séért, a hagyományosan nemzeti és a haladó európai 
eszményekért küzdött a vidéki népiességre támaszkodó 
szűk nemzeti szempontok ellenében. A művelt polgár 
volt az eszménye, akinek magyarságát, nemzeti létét 
nem kisebbíti, ha az érdeklődő jóindulaton túl, ízlése és 
törekvése szerint merít más nemzetek hasznosnak vélt 
eszméiből és formakultúrájából. A magyar irodalom fej
lődésének útját -  az irodalomtörténet tanúsága szerint 
helyesen — a városi, a budapesti polgár életformájának 
és költészetének elismertetésében kereste. Törekvése 
nemcsak az asszimilálódók érdekét szolgálta, hanem
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a nemzetét is, mert Beöthy Zsolt koncepciója a nemzeti 
irodalomról egy hanyatló osztály, a liberális nemesség 
élettelen, társadalmi töltést nélkülöző eszménye volt, 
a nemzeti klasszicizmus utóvédjének reménytelen kí
sérlete. Mikor Kázmér kezdi írogatni esszéit, 1913-ban, 
A Hét hőskora már letűnt, s szerepét a Nyugat váltotta 
fel. Ady, Babits és Móricz Zsigmond műveinek meg
jelenésével azonban nemcsak a konzervatív szemléletű 
nemzeti irodalom szorul véglegesen háttérbe, hanem 
a klasszicista kritika is.2 Az új irodalom természetesen új 
kritikaformát is teremt, melynek példaképei -  miként 
az irodalomé is -  a német, a francia és az angol kultú
rában vannak. Ennek hatására a magyarországi iroda
lomkritika is kezdi levetkőzni azt a mérlegelő tárgyila
gosságot, eszményhez viszonyító analitikusságot, 
nehézkes értekező formát, ami korábbi művelőit, 
a nemzeti klasszicizmus tudós tanárainak munka- 
módszerét jellemezte. Nemcsak a hangneme és stílusa 
válik hangsúlyozottan egyénivé, hanem az értékrend- 
szere is, függetlenül a kritikus meggyőződésétől, hogy 
vajon csak a normatív műelemzést tagadja-e, vagy 
általában a művészetszemléleti következetességet is. Ki
zárólag saját magár figyeli-e a mű befogadásakor, vagy 
pedig az alkotó egyéniségének túlzott tiszteletével azo
nosulni igyekszik a mű minden árnyalatával. Bármelyik 
esetről is legyen szó, nyilvánvaló, hogy a korábbi kollek
tív eszményeket az egyéniség kultusza, az önmaga min
denhatóságára, vagy az alkotó szuverenitására esküvő 
individuum váltja fel. Nietzsche és Dosztojevszkij maga
tartásformája nagy ellentétében is ugyanannak a folya
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matnak a forrása. Az előbbi szélsősége nárcisztikus 
egoizmusában, a pillanatra esküvő hedonizmusában, 
az elvek és rendszerek következetes tagadásában, az 
utóbbi mindenféle előítélet elvetésében, a művel szem
beni következetes nyitottságban, képlékenységben, fe- 
minin azonosulási képességben nyilvánul meg. Az új 
magyar kritikában a két alaptípuson belül az átmenetek 
is megtalálhatók, mert ritka az az eset, mikor a kri
tikus kizárólag ura vagy kizárólag szolgája a költőnek.

Az élmény teljességének kritikája. Hatvany Lajos kri
tikai szemlélete egyértelműen szélsőségre vall. Én és 
a könyvek című művét a következőképpen méltatja 
Ignotus a Nyugatban: „Légy egoista, ó, kritikus, a köl
tővel szemben, aki mind született egoista. Ezzel emel- 
kedel a cselekvésbe, ezzel emelkedel a művészetbe -  
ahol ő feletted valónak érzi magát, ahol te is feletted 
valónak érzed őt. Ne légy bolond, ne légy a bolondja, 
légy úr, mint ő, légy nagyobb úr, mint ő. Mert ő az 
életet, ezt a süket és vak történést facsarja ki, hogy, 
mint a kifacsart citromot, elhajítsa. De te őt, az urat, 
facsarod ki. S ezzel te vagy a legnagyobb úr; költőbb 
a költőnél; a sah in sah vagy, a királyok királya!"3 
A kritikusegyéniségeknek ez a soha-nem-látott elbur
jánzása azonban mély hiányérzetet rejt. Úgy is lehetne 
mondani, hogy ebben gyökerezik. Az egységes világ fel
bomlásának szecessziós élményét Nietzshe a következő
képpen fejezte ki a nyolcvanas években: „ . . .  az élet 
nem lakozik többé az Egészben. A szó függetlenedik és 
kiugrik a mondatból, a mondat túlcsap önmagán, elho
mályosítván az egész oldal értelmét, az oldalak az
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Egész rovására elevenednek -  az Egész nem egész 
többé".4 A külvilággal való értelmes kapcsolat megsza
kadását természetszerűleg követi az agnoszticizmus és 
az individualizmus. A laissez fairé elvét valló liberális 
Ignotus, aki nem annyira az irodalomnak, mint inkább 
az irodalmi közéletnek a kritikusa, ugyanezt így fogal
mazza meg Hatvany kapcsán: „Világ nincs a világon, 
csak Én-ek vannak, melyek magukról tudnak, annyit 
amennyit s addig -  ameddig. Egyéb tudás nincs. És 
egyéb törvény sincs, mint an Én-nek titkos és megra
gadhatatlan törvényszerűsége. Jó volna, ha lehetne kri
tika a világon. De nem lehet.”5 

Az öntörvényű mű kritikája. A másik típusú kritika 
nem az Élet sodrában ujjongó Én-től teszi függővé az 
élményt, hanem -  mondhatni -  fordítva: az Élet azok
nak az élménysorozatoknak a függvénye, melyeket az 
alkotóegyéniségek művei nyújtanak. Az igazi élet e 
választottak világával való azonosulásban rejlik -  nem 
módszeresen, az értelem hidegségével és a politikum 
számításával, hanem teljes valónkkal és előtudásunkkal, 
amit minden egyes találkozás az élmény és hangulat 
fokától függően módosít, továbbalakít. Kázmér Ernő 
e típushoz áll közelebb. A Mű iránti feltétlen tiszteleté
ben Kosztolányi szépséget áhító "szellemének hatását 
érezzük. Őelőtte is szentély az irodalom, melynek lét
kérdése, hogy képes-e ellenállni a politika kisajátító 
törekvésének. Kizárólag az alkotón múlik, hogy milyen 
szerephez juttatja a politikát attitűdjében. Irodalom és 
társadalom összefügg, de legtöbbször csak közvetve és 
öntudatlanul. Hogy e kapcsolat milyen lesz, hogy a napi
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politika gyakorol-e hatást az alkotóra, az attól függ, 
hogy jelene társadalmi törekvéseit haladóknak vagy pe
dig válságosaknak, erkölcsi meggyőződésétől idegenek
nek érzi-e az alkotóegyéniség. „Csak a költőre magára 
való hatással lehet hatni költészetére, azzal, ha fel tud
ják kelteni politikai érdeklődését, és olyan politikát 
termelnek, mely nem csalja meg ezt az érdeklődést”6
-  írja Ignotus. Babits ennél is messzebb megy: „ . . .  an
nál kiválóbb művész valaki, mennél jobban ellen tud 
állni az őt környező társadalom hatásának.”7 E felfogás 
értelmében az alkotó szuverenitása nemcsak viszonyít- 
hatatlanul önálló esztétikájának megteremtésére való 
jogában domborodik ki, hanem a társadalmi élettől való 
tetszése szerinti függetlenségében is. A költő minden és 
mindenki fölött áll; műve az emberiség megfogalmazat- 
lan érzéseit és gondolatait tudatosítja az emberiség 
számára. Az embereknek a megértés, az elmélyedés 
szándékával kell feléjük közeledni -  csakis így, közösen 
haladhatnak előre. A kritikusnak és a kritikának az a 
szerepe, hogy jó példával járjon elöl e kapcsolat megte
remtésében. A költő megnyilatkozása ugyanis nem lehet 
teljességgel társadalmon kívüli, még ha útjuk látszólag 
különbözik is: „A Tart pour Tart nem az irodalomnak 
a társadalomtól való függetlenségét jelenti, hanem csak 
azt, hogy minden igazi irodalmi érték a művészi lélek
nek teljesen spontán emánációja”8 -  állítja -  társa
dalomtudományi szempontból -  Jászi Oszkár.

Kázmér, a Mű feltétlen tisztelője. Kázmér Ernő kriti
kai szemléletének és módszerének pontját az itt vázolt 
gondolatok koordináta-rendszerében kell megjelöl-
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nünk. Elsősorban abban tartozik ide, hogy ő is fölé he
lyezi a művészetet az életnek, s az arisztokratikus 
élmény magasából tekint a csőcselék követelésére, a 
költői világ kisajátítási kísérleteire. Mint általában az 
impresszionista kritikusoknak, neki sincsenek a művé
szet határain belüli mércéi, hanem csak ízlése, érdeklő
dési köre. Csak a legáltalánosabb esztétikai kritériumok 
megsértése esetén ír negatív bírálatot -  a rémregények
ről és a giccsesen szentimentális fércmunkákról. Szem
léletét természetesen a Nyugat mellett legfontosabb 
megjelenési fóruma, A Hét is befolyásolta, amely a tízes 
évek második felében inkább csak passzív kísérője 
volt az eseményeknek, s politikában és kultúrában egy
aránt az önelégült liberális polgárság igényeihez alkal
mazkodott. Ennek enerváltságáról és sznobizmusáról 
így vall Rózsa Miklós felelős szerkesztő 1919 márciusá
ban: „Mi politikában, társadalomban, irodalomban s 
minden írásunkban is szinte már-már csak a művészit 
kerestük, már szinte kezdett mellékes lenni előttünk, 
hogy valaki mit mond, csak azt néztük: hogyan mond
ja.”9 S jellemző, hogy még ekkor, a Tanácsköztársaság 
előestéjén ebben az önkritikái célú írásában sem enged 
konzervativizmusából: „Irodalomban, művészetben,
kultúrában nincsen demokrácia . . . ” Csak látszólagos ez 
a Nyugat ars poeticájával való azonosság. A Nyugatnak 
az irodalommal szembeni liberalizmusát ugyanis a hala
dó szellemi törekvések és a társadalmi radikalizmus 
szövetsége feltételezi; A Hétből éppen e két -  életké
pességet biztosító -  mozzanat hiányzik. Rózsa Miklós 
erről egészen nyíltan beszél: „Mi . . .  egy félig már ro
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mokba döntött világ kellős közepén is fenn akarjuk tar
tani a régi, örökszent oltároknak: a családnak, a hazá
nak, a művészetnek, az igazságnak és a becsületnek a 
tiszteletet s a hitet egy eljövendő jövendőben, mely 
minden ellenkező látszat ellenére se lesz olyan undorí
tóan anyagias, mint a mai, de moráljában, eszményében 
tiszta, politikájában magasrendűen igazságos, szociális 
szellemében altruista és kultúrájában magyar és művészi 
lesz” . E gyakran változó társadalmi eszmények gyako
roltak nyomást Kázmér Ernő képlékeny, állandóan 
mély ellentmondásokban gyötrődő és gyönyörködő esz- 
tétizmusára is, mely mindent magába fogadó nyitottsá
ga dacára a Rózsa Miklós-féle lomtárból előkotort, 
frázisokká silányodott egykori eszmények elvetésében 
következetes maradt.

A módszer egyéni feltételei. Bori Imre Kázmér Ernő 
impresszionista kritikai módszere című tanulmányában 
hedonisztikusnak nevezi Kázmér műélvező alkatát, s 
azt írja róla, hogy „nem tesz különbséget élet és iro
dalom között”, s hogy „nem tud meglenni az irodalom 
levegője nélkül és könyvek nélkül”.10 Valóban, Káz- 
mérnak szemmel láthatóan életeleme az irodalom, hi
szen Ricarda Huch versei őt „a legelőkelőbb magányos
ságba” viszik, s elfeledtetik vele „az örök emberi egy
hangúságot”.11 Nem a vers világa izgatja, hanem a vers 
olvasásának élménye, saját belső élete a mű befogadá
sának pillanatában. Ezért nem fejtheti ki, miben látja 
a költőként kevéssé ismert Ricarda Huch verseinek 
újdonságát Stefan George és Baudelaire költészetéhez 
képest.12 Vagy -  másutt -  minek alapján állítja Scha-
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lom Asch regényét Csehov és Gorkij művei mellé.13 
Kázmér esszéivel kapcsolatban Földi Mihály joggal hív
ja fel a figyelmet a semmitmondó általánosságok, a min
denkire illő, tehát senkit nem értékelő közhelyek veszé
lyére.14 Maga Kázmér is egy helyen bevallja az elem
zéssel kapcsolatos tanácstalanságát: Hamsun regényét 
olvasva „a csodálkozás boldog zavara fogja el az olvasót, 
mert nem képes elemezni ezt a szépséget, amelyet 
egyetlenegy pontján sem lehet megsebezni”.15 Kázmért 
megbabonázza, valósággal visszarettenti, hódoló néma
ságra kényszeríti a szépség élménye. A kritikusnak 
azonban meg kell szólalni. Honnan indulhat el az imp
resszionista kritikus, ha valamennyire felocsúdott a 
lényét elbűvölő első benyomásokból?

Jules Lemaitre, az impresszionista kritika klasszikusa 
Az északi irodalmak divatja című tanulmányában a tu
datos relativizmusban jelöli meg vélemény-nyilvánításá- 
nak alapját: „Azt mondom: »nyilvánvaló«. Ha önök 
nem látják ugyanoly nyilvánvalónak, nem tehetek róla. 
Én azonban állítom és így ítélem s magamra veszem 
érte a felelősséget, aminthogy kénytelen is vagyok ve
le.” 16 Kázmér is ebből a gondolatból meríti kritikusi 
szabadságát, mikor nagy alkotók és sikerírók egyaránt 
fellelkesítik -  nem ritkán egészen az értelem számára 
ellenőrizhetetlen beteges révületig, inkább öntudatlan 
zavarosságig, mint a mélységet finoman tükröztető ho
mályig. Őt ugyanis nem csupán lenyűgözik és gyönyör
ködtetik a versek vagy a novellák, hanem „zokogást” 
is váltanak ki belőle, mert a benne rejtező „idegen”-nel 
szembesítik.17
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Kázmér kritikáinak külső formáját az a körülmény 
határozza meg, hogy, A Hét munkatársa lévén, hétről- 
hétre kellett néhány sorban tárlatokról beszámolnia, 
könyveket ismertetnie, esetleg színikritikát, elvétve ön
állóbb elmefuttatást, esszét írnia. Egy-egy ilyen írása 
annyit mond szerzőjéről, mint általában a lapok -  
terjedelemhez és a tájékoztatás céljaihoz kötött -  imp
resszionista kritikái. A hangsúlyt leginkább az ismer
tető tárgyilagosságára fekteti: témája és közönsége 
egyaránt erre kötelezi. Véleménye alig néhány mondat
ban juthat kifejezésre, anélkül, hogy indoklásból ismer
hetnénk meg szemléletét. Nincs* lehetősége bővebb fej
tegetésre, ezért olyan műveket igyekszik ismertetni, 
melyek már eleve közel állnak ízléséhez és társadalmi 
helyzetének megfelelő világszemléletéhez. Ha kiterjed 
is olykor a figyelme tőle távolabb eső irodalmi jelensé
gekre, ízlése ritkán akad fenn az eltéréseken; inkább 
az azonosságokat keresi. Valószínűleg Ignotustól tanulta 
azt az elvet, hogy az esztéta előtt lényegtelen a költő 
világnézete, melyet az alkotás misztériuma, akár az al
kotó szándéka ellenére is, átlényegít, és minden ember 
számára élvezhetővé tesz.18 Ennek szellemében Kázmér 
nemcsak a hozzá legközelebb álló, vele azonos lelki 
alkatú lírai-impresszionista és szecesszionista szerzők 
műveiről számol be, hanem -  legalábbis a világiroda
lomban -  a legjelentősebb baloldali törekvés sem kerüli 
el a figyelmét.19 Ugyanilyen megértést tanúsít a jobbol
dallal szemben is, amikor például Ervin Rosenben, az 
„uszító”-ban, általa is elvetendőnek tartott sovinizmusa 
dacára is jelentős írót tisztel.20 A nemzetek fölötti kri
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tikus számára ugyanis elengedhetetlen az író nemzeti 
volta, mert az alkotói egyéniség, e mindenek felett álló 
kritérium, csak ja nyelvileg és kulturálisan homogén 
közösségben, a nemzetben alakulhat ki. Művének töké
letes formája pedig többet lendít a fejlődésen, mint 
amennyi kárt reakciós eszméi tesznek.

Kázmér a világirodalom magyar és német nyelven 
megjelent könyvei révén érvényesíthette a legszabadab
ban kritikusi egyéniségét, noha így sem elég elmélyül- 
ten és következetesen. Jóllehet kortársát, Romain Rol- 
land-t kora etikailag legpéldamutatóbb írójának vallot
ta, mindössze egy ismertetője van róla, ezt is 1919-ben 
írta.21 Másik eszményképéről, Anatole France-ről is 
csupán vázlatos, kifejtetlenül dicsérő megállapításai 
vannak egy-egy magyarul is megjelent regényével vagy 
elbeszéléseivel kapcsolatban.22 Indulása első éveinek 
Dosztojevszkij-képéről mindössze annyit tudunk, hogy 
„minden idők legnagyobb írójának” tartotta,23 s hogy 
némelyik tehetségesebb írót hozzá hasonlította.
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3. SZECESSZIÓS ÍZLÉS ÉS VILÁGNÉZET

Szecessziós világérzés. Kázmér Ernő világképében az 
Idegen portrék esszéinek írása idején (1915-1917) vi
lágnézeti tudatosodásról még nem beszélhetünk; Káz
mér ekkor még artisztikusan, az utópia és a művészet 
öncélúsága között ingadozva tekint a művészetre, s 
tagadja az életnek és a művészetnek a társadalmi élet 
folytonosságán alapuló kapcsolatát. Ekkor még úgy véli, 
hogy a lényeg valóságérzékelésünk és gondolkodásunk 
határain túl van, s csak beteges idegzetű embereknek 
adatik meg olykor a lehetőség, hogy megközelítsék. Ezt 
az érzelmes dekadenciát, ezt az örökké nyugtalan és 
mindig lehorgadó mazochisztikus kedélyt csak távoli re
mények, a jövőben földre szálló álmok éltetik. Nem az 
„elidegenedés” az állapota, hanem a megnyugvást hasz
talanul kereső ifjúság patológiája; a valóság és az em
beri élet keresésének és elutasításának bizonytalansága, 
az „én” alatt végtelen kimeríthetetlen gazdagságának 
újromantikus kultusza. Ha az alkotó az élet reális folya
mataira, az események belső és külső összefüggésére 
figyel, egyéniségét adja fel, és a divat vagy a banalitások 
világában reked. Nincs kizárva, hogy Kázmér ismerte 
Hermann Bahrnak a szecesszióról írt könyvét,1 amely 
a mozgalom eredetiségét védve elutasítja a nagyközön
ség ízlése szerint rutinnal előállított iparművészeti és 
középművészeti cikkeket. Kázmér bírálata talán még 
élesebb, mert a szecessziónak egyik legjellemzőbb stí

32



lussajátságát, a borostyánkő-sárga színeket is a külsőd
leges dekorativitáshoz, az „ellenszenves pacsmagolá- 
sok”-hoz2 sorolja. Ekkor még nincs tudatában állás
pontja felemásságának, hogy az általa bírált „hiszté- 
riá”-t, „lidércnyomás”-t, „mérsékelt blazírtság”-ot3 lé
nyegében csak egy teljesebb életuntság marasztalja el.

Kázmér Ernő, az Idegen portrék kritikusa, a szecesz- 
szió némely jellegzetességének tagadása ellenére is, 
szecessziós ízlésű; érdeklődési körén kívül az ekkori 
egzotikumot képviselő észak borongó hangulatú magá
nyos írói iránti rajongása mutat erre, valamint az is, 
amire felfigyel bennük, nemkülönben ahogyan sejtéseit, 
benyomásait leírja. Egyik kedvenc írójáról így elmélke
dik: „A konfuzusan céltalan, nyomorult és mégis gyö
nyörű életből Andrejev Leonid mindig az új transz- 
figurációt látja meg, mely felé balgán, megkötöttség 
nélkül haladunk, látszólag sem az életnek, sem a halál
nak nagy fontosságot nem tulajdonítunk, mégis mind
annyian ifjúságunk erejével bízunk a határtalan jövőben, 
s ha a szenvedésekkel szemben nem is vagyunk türel
metlenek, mégis elvesztegetjük a saját életünkre szánt 
időt, oly tipikus élményekért, melyek elől az úgyneve
zett komolysága miatt vissza kellene vonulnunk, mert 
hisz ezek folytán a végleges és megfoghatóan közeli 
valóságok elérhetetlenekké válnak.”4 Az életérzésnek 
e kiegyensúlyozatlansága, a tárgyi valóság látszatként 
való megélése, a jelenségek múlandósága, átmenetisége 
okozta gyötrődés, szenvedés-kultusza, a maeterlincki 
vakság állapotában a jövendő emberi teljesség megsej
tése, az előhírnökökként értelmezett homályos szimbó
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lumok keresése, s ezzel együtt a részleteknek titokzatos 
túlburjánzása, a mondatok dekoratív zsúfoltsága, túl- 
építettsége, groteszk szókapcsolatai, a természetábrázo
lás keleti példaképű dezantropomorfizálása -  a szecesz- 
sziónak ezek az általános jellemzői5 Kázmér íróeszmé
nyében is jelen vannak. E szeretetközpontú utópisztikus 
messianizmus, a széplelkek titkos szövetségébe és dia
dalmaskodásába vetett bátortalan hit a magyar szecesz- 
szió történetében Lukács György és Balázs Béla gon
dolatvilágához6 áll a legközelebb. Lukács, Balázs _ 
Kázmér. Amellett, hogy ő is a német nyelvben és iro
dalomban a legotthonosabb, időnként impresszionista 
hajlamán felülkerekedve ugyanazzal a korhangulattal 
vív harcot, mint Balázs a meséiben és a drámáiban7 vagy 
pedig Lukács Esztétikai kultúra című könyvében. Igaz, 
az döntő módon elkülöníti őket, hogy Lukács és Balázs 
számára eleve és mindig idegen volt a polgári radikaliz
mus, s még inkább a magyar liberalizmus, Kázmér 
esztétizmusának öntudatlan alapja. Ennek megfelelően 
Lukács nemcsak a készülődő német barbárság első 
hulláma miatt aggódott, hanem az egyéniséget megsem
misítő nyugati civilizáció miatt is. Azonban nemcsak ő 
és Balázs ég a vágytól, hogy osztálybeli, kaszti korláto
kon túlnőve, a mindenkiben közösnek vélt emberi lé- 
nyegig jusson, s hogy lélekben testvériesüljön az embe
rekkel, hanem Kázmér is, aki időnként le szeretné 
győzni a saját és a mások egoizmusát, ám a szabad 
emberek előítéletektől független világát csak a távoli 
jövőben képzelheti el. Következőleg az sem véletlen,
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hogy miként Balázs, valamint A regény elméletében 
Lukács számára, Kázmér Ernő előtt is -  még a háború 
idején -  Dosztojevszkij a legmagasabb íróeszmény. 
A lukácsi indoklást minden bizonnyal ő is aláírta volna: 
„A regény a teljessé vált bűnösség korszakának formá
ja, Fichte szavaival élve, és uralkodó formául kell meg
maradnia, míg a világ e csillagzat uralmának jegyében 
áll. Tolsztojnál egy új világkorszakba való áttörés sejté
sei mutatkoznak: ezek azonban polemikusak, vágyako- 
zásszerűek és absztraktak maradtak. Csak Dosztojev
szkij műveiben rajzolódik ki ez az új világ, távol a fenn
álló világ elleni minden harctól, egyszerűen szemlélt 
valóságként.”8
A rokon alkat: Balázs Béla. Balázs és Kázmér között 
egy közelebbi, alkati rokonság is kimutatható. Fehér 
Ferenc meghatározása a Balázs Béla-i alkat belső dia
lektikájáról Kázmért is pontosan jellemzi: „A kísérlete
ző narcizmus és ellenpólusa: az önfeláldozó beleolvadás 
Másokba (ennek legvilágosabb példája a világháborús 
lelki kaland) állandó és elkerülhetetlen kitérők azon a 
vándorúton, melyet a költő lélektől lélekig szüntelenül 
és sok -harc közepette ró”.9 A könyv Kázmér számára 
is leginkább önélvezeti tárgy. Mindenben a lírát, ön
magát keresi -  saját énje végtelenségének illúzióját. 
A hasonlóságot még tetézi, hogy az első világháború 
kitörése őt is megszédíti. A Magyar Figyelőnek, Herczeg 
Ferenc konzervatív lapjának lesz munkatársa, gazdaság- 
politikai cikkeket ír, a német gazdaságot és a német 
fegyverek erejét dicsőítve, Anglia és Franciaország 
dekadenciáját jósolva.10 Természetesen, társadalmi
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helyzetéből következően, Kázmér magatartása kevésbé 
váratlan ekkor, mint a Balázsé, „csupán” az alkatával, 
esztétizmusával és pánhumanista utópiájával összefér
hetetlen. De nem is lesz tartós. Neki is rövidesen csalód
nia kell, mint másoknak, akik vagy rosszul tájékozódtak 
az áttekinthetetlen zűrzavarban, s csak később ocsúd
hattak fel, vagy pedig nem volt erejük és lehetőségük, 
hogy elméleti ismeretüket, politikai éleslátásukat, mili- 
tarizmus iránti gyűlöletüket magatartásukká, gyakorla
tukká tegyék. Kázmér kétségtelenül az utóbbiakhoz 
tartozott, hisz ő korábban sem a német vitalitást, az 
üzleti érzéket, hanem az új életviszonyokban is elfojt
hatatlan szellemet bálványozta, a németségben. Ily 
módon sajátos kettősség alakul ki Kázmér tevékenysé
gében. A gyakorlat embere a német militarizmus jövő
jével azonosítja Magyarország polgárságának jövőjét, 
ezért vállalnia kell a háborút. Az esztéta, miként koráb
ban már elemeztük, ezzel szemben a kultúra elsekélye- 
sedésének, a best seller konjunktúrájának a tanúja, s ha 
nem is tudhatja -  sejti e jelenség főokát. így hát 
Kázmér A Hét kritikai portréiban elmarasztalni kényte
len azt, amit a Magyar Figyelőben dicsőít. Az imperia
lizmusra és a háborúra igent mond, szellemi árucikkeire 
pedig nemet. Önellentmondását majd csak a háború 
végén, a fent említett ellentéteket homályosan és vi
szonylagosan egységesítő világnézetben oldja fel. Ezt 
megelőzően azonban még a Magyarországra megkésve 
érkező szecesszió utóhatásának ízlésbeli és világnézeti 
bizonytalanságában él. Az elmondottakon kívül első
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sorban ez köti Balázs Bélához, akinek 1919-es szecesz- 
sziós vallomását akár Kázmér Ernő is írhatta volna, ha 
A Hét olvasótábora valamelyest is igényli az elméleti 
fejtegetéseket: „A »modernség« pedig a legjelentősebb 
legcsodálatosabb kultúrhelyzet. Ha az evolváló emberi
séget hosszú oszlopban, hegyen-völgyön ismeretlen vi
dékek felé vonuló tábornak képzelem, akkor a moder
nek az első sor. Azok, akik az első lépést teszik a még 
ismeretlenbe, akik szemtől szembe állnak a káosszal, 
melyből lassan és folytonosan az új ember születik. 
Egészen mindegy így nézve a dolgot, hogy hegyen álló
nak, vagy völgybe süllyedtnek hiszem-e ezt az első csa
patot. Első! Szinte vallásos borzongást érzek, ha ezt 
intenzíven elgondolom. Az élet partjainak egy legkülső 
fokán állás ez, szembenézés a titokzatos mindent szülő, 
mindent ható sötéttel, és áhítatos várása az új világos
ságnak, az új emberelemeknek. Nagyon érthető és 
nagyon komolyan veendő, hogy a modemek vallásos 
szektákhoz hasonló szektákba verődve választottaknak 
érzik magukat, és gőgösek vibráló idegeik érzékenysé
gére, mint azok eksztatikus látomásaikra és a művész 
zsenijére.”11
Pártok fölötti világnézet. Hasonló gondolatokat fejteget 
Kázmér is A Hétben 1919-ben közölt Világnézet és 
irodalom12 című esszéjében, két évvel az Idegen portrék 
megjelenése után, amikor először vall közvetlenül iro
dalomszemléletéről. Itt az irodalom lényegét annak 
fejlődésében, „evolúció”-jában jelöli meg. A jobb- és 
baloldal fölött éppen csak hogy körvonalazott világnézet 
azonban korántsem mond le „a végtelenséget magában

37



egyénesítő ember”-ről, annak belső, látomásos szemlé
letéről, a jelen társadalmi-politikai szélsőségeit „a relígió 
ősformájába” oldó tudatról, csupán kívülről, „ismeret- 
elméleti” szempontból veti fel a kérdést. Az embernek 
világnézetre van szüksége, hogy tudatosan juttassa 
érvényre az evolÚGiót, mely „egyre tágul” (!?).

Ennyiből is kitűnik, hogy Kázmér Ernő a „tökéletes 
bűnösség” világháborúja után, a meghiúsult Tanácsköz
társaság tapasztalatával csak egy nagy vonalakban kör
vonalazható emberközpontú irodalomra esküdhet, mely 
a politika mellett az impresszionista individualizmust
-  az ő szavaival „a geninek teljes szabadságában gyöke
redző érzelmes romanticizmust”, „a polgári erkölcsök
nek szabatosan behódoló szentimentalizmust” -  egy
aránt elveti, s A regény elméletének Lukácsához ha
sonlóan „a káoszban az új, egységes, harmonikus, min
den emberiességet magában foglaló irodalom” megte- 
remtődésére vár. Előhírnökökként Anatole France-nak 
A fehér kövön és Romain Rolland-nak Jean Christoph 
című regényét emeli ki.
A z íróeszmény: Anatole Francé. Különösen Francé áll 
közel hozzá, mégsem fejti ki, miért irányadó számára 
az utópiája. Mint vérbeli esztéta elsősorban olvasni, 
gyönyörködni és tájékoztatni akar, nem elméletek háló
jába keveredni. Kételyekkel van tele, s alighanem a 
Francé iránti rokonszenve is az író utópiájának szkep
ticizmusával hozható összefüggésbe. A közelmúltban 
kényszerült tapasztalni, hogy a történelem, a valóság 
szemben áll belső életével, az álmok és a könyvek 
szűk világának humanizmusával. Megnyugtató megol
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dásra akkor lelne, ha tudományosan megalapozott hit 
kapcsolná őket egybe. Mint mondottuk: a művészet 
utópisztikus lelki tartalmán túl eddig nem volt meg
nyugtató világnézete. Ezért istenítheti France-nak A  
fehér kövön című regényét, mely egyfelől a társadalmi 
jószándék, a változtatniakarás reménye, másfelől a tör
ténelmi események káosza, kiszámíthatatlan véletlensé- 
ge, befolyásolhatatlansága közötti időszerű ellentmon
dást vetíti Claudius császár uralkodásának korába. Gal- 
lió, Korinthus kormányzója a jövendő történelmét sze
retné kipuhatolni, hogy határozott tartalmat adhasson 
bölcsességének és távlatot kormányzásának. Ennek el
lenére legmélyebb elmélkedései közepette sem ismeri 
fel a közvetlen közelében tartózkodó Pál apostolban 
a jövendő szellemi világrendjének egyik előhírnökét. 
A jövőt, legyünk bármennyire is jószándékú gondolko
dók, nem láthatjuk előre, sugallja Francé, és vallja
-  kimondatlanul is -  Kázmér. Ha egyáltalán bízik 
valamiben, akkor az a leírt szó, a nemes gondolat 
csodatevő ereje.^4 szociális kérdésekben mondja Berge- 
ret úr, Francé utópisztikus eszméinek szószólója, hogy 
„Semmi sem hatalmasabb, mint az ige. Az erős érvek 
és a nagy gondolatok összesodródása olyan kötelék, 
melyet széttépni sehogy se lehet. Az ige, miként Dávid 
parittyája, leteríti a vadakat és leteríti az erőseket. Ez 
a legyőzhetetlen, ez a diadalmas fegyver. Nélküle a 
világ a fegyveres fene vadak martaléka lenne. Ki fékezi 
ádáz indulatukat? Semmi, csak a gondolat, fegyvertele
nül, csupaszon”.13 Bergeret úr jósággal, a politikum 
mellőzésével szeretne segíteni a munkásságon.
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Példa az árral szemben: Lukács György. A világnézet 
igénye és megformálódása Kázmér kritikusi gyakorlatá
ban többek között Lukács Györgynek Molnár Ferenc 
Andor című regényéről írt, teljességgel elmarasztaló 
bírálatával14 is összefügg. Lukács a léha felszínességet 
tartja e jellegzetesen századeleji fővárosi regény kardi
nális hibájának, azt, amit Kázmér ez idő tájt írt bírála
tában mint „lírai érzékenység”-et15 dicséretre méltónak 
talál. Kázmér majd Nagy Lajos prózájában16 fedezi fel 
azokat a sajátságokat, melyeket Lukács ekképpen hiá
nyol Molnár Ferencnél: „Ezt a tehetségfajtát az igazán 
nagyszabásútól nem a külső méretek választják el, ha
nem a látásnak, izolált, csak az egyes tárgyra vagy 
emberre irányuló volta, a képtelenség valami igazi 
átfogó összefüggésnek mint közvetlen, érzéki valóság
nak átélésére és ábrázolására”,17 mert „teljesen hiányzik 
belőle minden belsőség és melegség, minden belülről 
átérzettség: minden lélek.”18 Kázmérra Lukácsnak kü
lönösen az a megállapítása gyakorol nagy hatást, mely 
szerint Molnár Ferenc „izolált, egyes jelenségeket lát 
csak, amelyeket csak az empíria triviális kapcsolatai 
fűznek egymáshoz, epizódokat, melyek nem egy fődo
loghoz viszonyítva epizódok (ilyen hierarchiát csak az 
empírián túlemelkedő világnézet adhat meg), hanem 
önmagukban azok, lényegtelenségük, összefüggéstelen
ségük következtében”.19 Lukács férfias tartást, szembe
nézést, példamutató szintézist vár az írótól, szemben az 
ernyedtséggel, rezignációval, melyben -  s ezt meggyőző 
élességgel mutatja ki -  a szentimentalizmus mögött 
értéket és haladást takaró cinizmus rejlik. E Lukács
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kritikának a Huszadik Században való megjelenése után 
Kázmérnak több írásában is felbukkannak ezek a gon
dolatok: Ambrus Balázs verseiről írt bírálatában20 Szép 
Ernő Lila akácok című regényét méltató írásában,21 
Nagy Lajos elbeszéléseiről írt ismertetőjében, de min
denekelőtt Világnézet és irodalom című esszéjében. 
A z evolúció mai állomása, a naturalizmus. Másik kulcs- 
fogalma, az evolúció azonban alapvetően eltávolítja az 
abszolútumot kereső Lukácstól. A liberális polgár ön
tudatának és társadalmi helyzetének támasza e foga
lom, melyben nem nehéz ráismernünk a Huszadik Szá
zad által magyar ugarba plántált darwini-spenceri gon
dolatra.22 Kázmér értelmezése ezúttal is homályos: „Az 
evolúcióban benne van, hogy a tökéletesülés alsóbbren
dű fogalomból származik, így az irodalomtörténet és a 
természettudomány szerves kapcsolata sehol sem se
bezhető meg.”23 Ez nemcsak állítás, hanem egyszerre 
bizonyítás is. Mégsem róhatjuk meg Kázmért e -  rosz- 
szallón dilettánsnak is mondható -  szűkszavúságáért, 
hiszen a fejtegetés terjedelmében is alkalmazkodnia 
kellett A Hét igényeihez. Éppen ezért kritikusunk sza
badon merít az evolúció spenceri mechanisztikus poziti
vista elvéből, mely szerint a mozgás áthidalja a szerves 
és szervetlen élet, valamint a szellem és anyag különb
ségét. Kázmér még inkább ellaposítja ezt az önmagá
ban is sokat vitatott tételt: „ . . .  az evolúció egyre tágul 
és míg Plató rendszerének kulcsa egyiptomi vándorlá
sai, addig Shakespeare Guido di Colonnából, az urbinoi 
Lolliusból és Petrarcából merít. Zola már a kísérleti 
regény problémájába fog és azt vitatja, hogy a kísérleti
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módszer éppen úgy, ahogy a fizikai élet ismeretére 
vezet, úgy kell, hogy a szenvedéses és az értelmi élet 
ismeretére is vezessen .. Z’24 Mi ebben az evolúció? S 
egyáltalán: mit ért evolúción? -  az esszé kerete nem 
engedi, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Nem véletlen 
azonban, hogy Kázmér evolúcióképzetének ekkor éppen 
Zola az utolsó állomása, mert írása megjelenése után 
három hónapra Zola új élete25 címmel a naturalizmus 
huszadik századi lehetőségeiről elmélkedik. Zola azért 
hat ma is, írja, mert senki sem kutatta nála mohóbban a 
valóságot, miközben világnézete, szocializmusa volt ih- 
letője és irányadója. Azért is mintakép tehát, mert utá
na még senkinek sem sikerült megvalósítani a termé
szettudomány, irodalom és szocializmus egységét, a vi
lágnézet, a bensőséges emberszemlélet, a közvetlen ta
pasztalati, egyszersmind a tapasztalaton túllépő ember
ábrázolás példáját. Ezek annak a polgári esztétának a 
gondolatai, aki a Tanácsköztársaság idején, álmaival vá
ratlanul azonosnak érezve a történelmi pillanatot, ko
rábbi szépségeszményét árnyalva, időszerűvé téve, 
s emellett nagy politikai magabiztossággal, lelkesen kö
szöntötte az új világrendet. Éppen ezért, s a Zola új 
élete pártosságának ismeretében, a Világnézet és iroda- 
lom pártfölöttiségét az ellenforradalmi rendszer elleni 
tiltakozás dokumentumaként kell felfognunk.
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4. PLATONIKUS VILÁGIRODALOM-KÉP

Idegen portrék. Kázmér Ernőnek 1917-ben Idegen port
rék címmel kötete jelent meg Békéscsabán Te van An
dor kiadásában. Azoknak a rövid világirodalmi tárgyú 
esszéknek lett a válogatása e száznál alig több oldalas 
könyvecske, amelyeket 1915-től túlnyomó részben A 
Hét közölt, s amelyek közül néhányat az előző fejezet
ben érintettünk is már. A tartalommutatóból kitűnik, 
hogy kritikusunk olvasmányainak egy részéhez magya
rul is hozzájutott, mert kiadója sorozatban bocsátotta 
közre a korszerű világirodalom jelentősebb műveit. Ez 
azonban csak befolyásolta, nem határozta meg érdeklő
dési területét: ő ugyanis német nyelven olvasta kedvenc 
könyveinek többségét. így hát nem csoda, ha könyvének 
huszonöt portréja közül tizenegy német, illetve osztrák
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alkotót mutat be. A többi az északi (izlandi, svéd, 
norvég, dán és holland) írókat, valamint az orosz, a 
lengyel és a francia irodalom új képviselőit népszerűsíti. 
Maeterlincki miszticizmus. Az Idegen portrék bármelyik 
esszéjét olvasva rögtön szembetűnik Kázmér Ernő ide
alizmusa, szimbolizmusa és miszticizmusa. Ebben nem 
nehéz Maeterlinck filozófiájának hatására, elsősorban 
A szegények kincsének1 meghatározó olvasmányélmé
nyére ismernünk, amely Kázmérnál ismertebb kritiku
sok vagy akár alkotók gondolkodásmódján is éreztette 
befolyását -  az elszigetelt, magába mélyedő ember lé- 
lekállapotának kontempláció-kultuszával. Laposnak vél
ve a pozitivista világszemlélet pszichologikus emberké
pét, a tudományban és művészetben főszerephez jutott 
kauzalitás mindenhatóságát, Maeterlinck mélyebb és 
állandóbb lényeget keres az emberben. Nem a tudatos 
törekvésével és szenvedélyeivel egyaránt motivált küzdő
-  bukásában is diadalmaskodó lényben, aki evilági 
testi és lelki energiái próbatételeinek mezejeként fogja 
fel az életet, s esetleg, Nietzsche módjára, a jövő 
pallójaként veti magát a sáros forgatagba - , hanem az 
önmaga belső logikájában kiismerhetetlennek látszó 
élettől megcsömörlött, elpuhult, túlfinomult, önmaga 
titkain tűnődő polgárban, akinek csupán homályos sej
tései vannak a véletlenek sorozatának hitt külvilágról. 
Az érzékek összezavarodásának állapotában jelentékte
lennek vélt dolgok váratlanul, misztikus tartalmakkal, 
„lényegekkel” töltődve, szimbólumokká nőnek, s így 
ébresztik rá az embert észlogikájának korlátolt alacso- 
nyabbrendűségére. A tudatos jószándék legfeljebb any-
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nyit tehet, hogy felkészül a legmélyebb valónkkal törté
nő szembesülésre; hogy mindennapi előítéleteinken 
felülkerekedik, s a végtelenség és a velünk született jó
ság vonzásának engedve viszonyul a legbelül misztiku
san azonos lelkekhez. Maeterlinck tehát az örök és 
oszthatatlan egészet, a „lét”-et keresi2 abban, amit a 
napi élethajszának megfelelő látás felparcellázott, és 
önmaga számára egy be-élhe te tienné tett. E miszticiz
mus még öntudatlan, lassan eszmélkedő, önmagába 
visszanövő istennek tartja az embert,3 mint a hegeli 
metafizika, eltekintve ennek történetiségétől, dialek
tikus módszerétől és objektív megalapozottságától. 
Maeterlinck nem az élő emberek lehetőségeiről beszél, 
hanem az énjük mögött sejthető lényekről, a lélekről, 
aki, miként a kereszténység is tanítja, nem is olyan soká, 
testvéreire fog bukkanni.4 Hogy a platoni szférában-e 
vagy a mennyországban -  efelől kétségben hagy ben
nünket.
Kázmér platonizmusa. A kritikus Kázmér Ernőnek 
Anatole Francé utópiája mellett, mely inkább csak az 
alacsonyabb rendűeknek vélt történelmi és politikai kér
désekre adott feleletet, egészen a Tanácsköztársaság 
kikiáltásáig Maeterlinck filozófiája jelentette az ember- 
szemlélet és a bírálati mérce alapját. Mindenekelőtt 
Kázmér lélekkultuszában, utópiájának messianisztikus 
jellegében, az élet szürke, jelentéktelen mozzanatai és 
az életsorsot átvilágító váratlan kinyilatkoztatások azo
nosságának hitében, a lényeg és a jelenség logikával el
lenőrizhetetlen kapcsolatában mutatkozik e hatás. Ezért 
például -  Maeterlinck szerint -  Shakespeare műveinek
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drámaisága is csupán látszat: a Lear király és az Othello 
felszínes és unalmas. Kázmér szintén elutasítja az oksági 
összefüggést és az értelmes cselekményt, anélkül, hogy a 
naturalizmus leegyszerűsítő ábrázolásmódjára gondolna: 
„Minthogy a jelenségek időbeli egymásutánjában értel
met keresnünk nem lehet és nem szabad, úgy az a művé
szet, mely csak a köznapi általánosságokat fejezi ki és 
semmitmondó hangulatok mindent jelentő analízisétől el
tekint, nem is művészet.”5 (Kiemelés tőlem -  V. G.) 
Nemcsak a nagy pillanatok hát a csalóka látszatok, 
hanem a jelentéktelenek is, de ezeket legalább lényeget 
rejtő jelképekként bontja fel a művész és a kritikus.6 
Ezért „Hermann Hesse írásai nagy hatásának oka ép
pen az a szubjektivitás, ez a tisztán lírai kifejezésű 
hangulatsorozat, melynek keretén belül a benső életet 
élő emberek tragédiája alig észrevehető epizódok jelen
téktelenségében dől el”.7 De igazi író az izlandi Einar 
Hjörleifsson is, aki „filozófiai vergődéssel is próbálko
zik behatolni abba az univerzális háttérbe, hol az ember 
intelligenciája érzéki képek leple mögött rejtőzik és csak 
sajátos, néha egészen kisszerű tragédiák szükségesek 
ahhoz, hogy részt vegyen abban a nagy harcban és tusá
ban, amelynek neve: élet és szellemi fejlődés”.8 Ha
sonlóképpen Lagerlöf Selma „művészete mindig ott 
érte el a legmagasabb pontot, amidőn végtelen gondos
sággal, botlás és ugrás nélkül, csendes filozófusok szá
mító lassúságával, a lét határain túl is, a lét célja felé 
haladt”.9 E „szellemi fejlődés”, a „lét célja felé hala
dás” egy új embertípusban testesül meg, aki a „lelkek 
mögötti lelkek világáig”10 jutva „az egész emberiséghez
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közeledik”.11 Ennek értelmében „igazi, misztikusan 
nagy művész Meyrink, kinél még a közönségesen vergő
dő életsorsok sem a mindennapi életet élik, hanem a 
transzcendentális életig emelkedve, az élet végtelen 
mámorában hajszolják embervoltuk igazszerűségét a ti
tokzatosságban és a végtelenségben”.12 E művekben 
„a lelki élmények intuitív fantázia árán jutnak el a 
szimbolikus képekig”,13 a kivételes esetek „csendes tra
gédiáéiban14 az alkotóval rokon arisztokratikus lelkek 
sejtik meg a mások számára is végzetes, de előttük 
láthatatlan és hozzáférhetetlen titokzatos törvényeket. 
Az esztéta tehát másképpen olvas, mint a közönséges 
halandó: ő „teremtő ösztön”-nel15 azonosul az íróval. 
Dosztojevszkij, a legnagyobb, az olvasó legmélyebb oda
adását igényli. Nála „van passzív tragédia is, amely nem 
más, mint a csendes élet, a szinte észrevétlenül folyó 
élet visszatükröződése félelmetesen apró tettekben, 
amikor a nagy magányosságban két lélek elindul egymás 
felé, már-már elérnék egymást, de a mindennapi élet 
beleszól, nem engedelmeskedik nekik s a megfoghatat
lan csendességből kiváltja a passzív tragédiát, a borza
lom, a kétségbeesés legbensőbb mélységeit”. 
Szeretet-utópiája. Nem véletlen tehát, hogy Kázmérhoz 
a ködös észak írói állnak legközelebb. Mindenekelőtt 
Knut Hamsun, akinek Segelfos városában a „világos, 
tiszta, egységes kompozíciót”16 „szimbolizmusát vagy 
rejtelmességét” dicséri, s úgy véli, hogy „íme az eljö
vendő új irodalom, mely megvált minden bajtól, prob
lémától s maga szabja meg a maga útját”. Irodalomesz- 
ménye túlhaladja a realitásokat, a naturalizmust, a forra
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dalmak bálványait, de még az esztétákat és a sznobokat 
is. A hamsuni többlet „a szív, a szépség, a zene, a lélek 
poézise”, melynek gazdagsága és összetettsége egymás
nak ellentmondó következtetésre készteti az „élelmes" 
pszichológusokat és filozófusokat. Már ekkor, a magyar 
irodalomban az elsők között kimondja, hogy az író 
„kifejezésre váró érzései” mögött nem mindig bukka
nunk a személyes élettapasztalat fedezetére, aminek 
következtében az alkotói beleérzés nem magyarázható 
meg az életút aprólékos elemzésével. Hamsun sem 
abban nagy, hogy a múltja lenyűgöző erejének enged, 
hanem abban, hogy „a legnagyobb vágyódással ( . . . )  át 
kell lépnie egy új világba”. Mi ez az élettapasztalaton, 
tudományon és filozófián túli világ, mely egyelőre csak 
vággyal birtokolható? A szívnek és a szépségnek költői 
utópiája, egy új emberség eljövetelének hite -  az arisz
tokratikus magány alaphelyzetéből. Az új élet formáját 
illetően nem ad választ, s nem is kell adnia, mert már 
most, e homályos, szecessziósán túlbonyolított, impresz- 
szionisztikusan vázlatszerű, a mélyet sejtésszerűen, ek
lektikusán, mindig ellentmondásosan leíró kis esszékben 
is feltűnik a későbbi esztéta, akinek csak a szemlélete 
tisztul, stílusa csiszolódik, tájékozottsága és érdeklődé
sének területe bővül, de érzékenysége és utópiája kisebb 
ingadozásokkal változatlan marad.

Kázmér Ernő azonban egyelőre még nincs tisztában 
a szerepével, s inkább sejtések, mint felismerések vezetik 
a műértékelésben, s ezt megelőzően az élet, a művészet 
és a tudomány viszonyának tisztázásában. A mű kelet
kezésének okául homályos lélekutópiájával összhang
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bán, egy emocionális-erkölcsi fogalmat, a „szeretethet 
jelöli meg, mely állítólag Hamsunt költővé formálta. 
Hasonlóképpen Kuprint is az új emberség érzelmes 
prófétájaként olvassa: „ . . .  mintha nem is regény lenne 
a Párbaj, hanem egy, az egész emberiséghez közeledni 
akaró, új ember, világnemesítő tendenciával megírt sze- 
retete minden ember iránt s nem puszta, vak véletlen, 
hogy éppen a mai időben jött közénk forró, odaadó 
emberszeretetével”.17 De Romain Rolland-nak is ugyan
ez a titka: „Rolland írói művészetének titka egy szó, 
abban benne van annak minden magyarázata, értelme, 
elgondolása s azon át melegen és elevenen ömlik belénk 
minden érzése. Ez az egy szó: szeretni”.18 Szeretet- 
utópiája azonban, talán nem leplezett belső bizony
talanságából kifolyólag, állandóan felülbírálja önmagát, 
nem válik következetes kritikai mércévé. Reymont re
gényéről írt bírálata tárgya természetéhez alkalmazkod
va lemond az új ejnber psziché-modelljénekélményéről: 
„Az élet még mindig meg tudta védeni mechanizmusát 
a bolondokkal és a sarlatánokkal szemben is, s a kiala
kulóban levő, jövő pszichét nem szükséges már előre 
reklámolni csak azért, hogy már embrió állapotában is 
láthassuk.”19 Ritkán tapasztalható ennél nagyobb belső 
ellentmondás egy kritikus gondolkodásában.

A másik norvég, akinek zord magányossága, szecesz- 
sziós dekorativitása, „ködösre retusált képei” lenyűgö
zik -  Andreas Haukland.20 A Szűz északon című Tevan 
kiadású kisregényben találkozik vele először, s azt hiszi, 
világosan látja a sorok mögött. Portréalkotási módszere 
itt érhető leginkább tetten. A Hamsun-esszéjében a
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pszichológiai műszemlélet esetlegességére, részigazsá
gára célzott. Itt viszont, s még néhány portréjában, az 
esztéta elasztikusságával helyet ad a freudizmusnak, de 
még a taine-i milieu-elmélet egy-egy gondolatának is. 
Ezt írja: „Ám ha Haukland regényéből csak néhány 
oldalt is olvasunk, lelkének és életének történetét az 
északi élet segítségével könnyen felépíthetjük."21 Azon
ban itt sem elméleti tétel fogódzóit keresi a műben, s 
nem is egyszerűen egy élettapasztalat összegezőjének, 
az ember biográfiailag kibontható, megindokolható 
megnyilvánulásának tartja azt, mint Sainte-Beuve. Káz- 
mért mindenekelőtt a mű érdekli, s benyomásai sejtetik 
meg vele az író alakját. „Ahogy írásából látszik, Hauk
land, az ember, magános álmodozó lehet, hallgatag, kis
sé szögletes és érdes jellem."22 Ezt az író hőseinek ne
hézkességéből, ridegségéből következteti, mert úgy véli, 
hogy a szenvedés által tisztult és kifinomult belső élet 
legféltettebb kincsét, a „titkát” tárja fel az írásban. 
Mint Lagerlöf Selma, kinek „leiké: egy tiszta vallásos 
világ és egy szomorú hangulatú érzés gondolataiból for
málódott meg, melynek legtipikusabb jelzője: a lelki
ismeretesség”.23 Már ennyiből sem nehéz felismernünk, 
hogy Kázmér saját megoldatlan egyéniségének vonásai
ból is bőven merít kedvenc íróportréinak alkotásakor. 
Mi is olyannak látjuk őt, mint ő az északi írókat: 
magányosnak, elrévedezőnek, túlérzékenynek, zavaros 
álmodozónak és földöntúli rajongónak, aki egyelőre 
még csak vakon tapogatózik a választott úton.
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Budapest, Révai-kiadás, 1911.
2 „Többé nem a lét egy kivételes és heves pillanatáról van 

szó, hanem magáról a létről. Ezer és ezer hatalmasabb és 
tiszteletre méltóbb törvény van, mint a szenvedélyek tör
vényei; hanem e lassú, halk és csöndes törvények, mint 
minden, ami ellenállhatatlan erővel van megajándékozva, 
nem vehetők észre és nem hallatszanak csak félhomályban 
és az élet csöndes óráinak áhítatában.” Mindennapi tragi
kum. uo. 117.

3 Alapjában véve csak lélekben élünk és istenek vagyunk, 
akik magukat nem ismerik.” Emerson, uo. 86.

4 „Jön talán oly idő, és sok dolog hirdeti, hogy közeleg, jön 
talán oly idő, mikor leikeink észreveszik egymást érzéke
ink közreműködése nélkül. Bizonyos, hogy a lélek birodal
ma mindennap jobban terjed. Sokkal közelebb van látható 
létünkhöz és minden cselekedetünkben sokkal nagyobb 
részt vesz, mint vagy három századdal ezelőtt. Mondhat- 
nók, hogy egy lelki korszakhoz közeledünk.” A lélek ébre
dése. Uo. 22.

5 Andrejev Leonid: Rögeszmék. A Hét, 1916. szept. 10. 514.
6 „Van egy mindennapi tragikum, amely jóval reálisabb, jó

val mélyebb és igazi valónkkal jóval megegyezőbb, mint a 
nagy véletlenek tragikuma.” Mindennapi tragikum. A sze
gények kincse. 110.

7 Hesse: Schön ist die Jugend. Idegen portrék. 78.
8 Einar HjörleifssonM Hét, 1915. szept. 26. 547.
9 Selma Lagerlöf legújabb elbeszélései, uo. 1916. aug. 6.434.

10Gustav Meyrink hét elbeszélése, uo. 1917. jan. 14. 31.
11 Kuprin: A párbaj. Idegen portrék. 35.
12 Gustav Meyrink: Dér Golem. A Hét, 1916. júl. 2. 359.
13 Uo.
14 Félix Salten: Die klingende Schelle. Uo. 1915. szept. 5.499.
15 Dosztojevszkij: Szegény emberek. Nyugat, 1919.jún.26.907.

Jegyzetek
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16 Hamsun Knut új regénye. Die Stadt Segelfos. A Hét, 1916. 
nov. 9. 674-675. A következő idézetek is innen vannak.

17 Kuprin: A párbaj. Idegen portrék. 35.
18 Romain Rolland: Michelangelo. Nyugat, 1919. jún. 1. 779.
19 Reymont: Lodz, das gelobte Land. A Hét, 1916. okt. 15. 

595-596.
20 Andreás Haukland: Szűz északon, uo. 1915. nov. 28. 691.
21 Uo.
22 Uo.
23 Selma Lagerlöf: Gösta Berling. Idegen portrék. 8.

5. EXPRESSZIONIZMUS

Kétkedő „én” -„akarnám-én”. Kázmér Ernő a követ
kezőképpen ajánlja egyik kedvenc olvasmányát A Hét 
olvasóinak: „Betegesen élénk képzeletű, tüzes és fojtó 
vágyaktól bús sírásra rezdülő emberek ne olvassák 
Meyrink novelláit, csak akik a múlt és jövő közti lázas 
keringést elfedő fátylat akarják fellebbenteni, akik a 
mindennapi taposómalomba nem tudják észrevétlenül 
belekényszeríteni ólomkeresztként rájuk nehezedő élet- 
terhüket. Csak azok olvassák, akik a láthatár végtelen
ségéig törekszenek, hol nemesen és nagyszerűen, mint
egy a szivárvány glóriájában áll az Ember, bámulatra- 
méltó nagyságban és fenségességben, magasan és ter
mészetesen -  az árnyékok sötét ragyogásában.”1 E ta
nács a figyelmes olvasó számára Kázmérnak a saját 
magával folytatott belső vitáját leplezi, illetve fedi fel.
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Az ellentétes szellemi-etikai magatartások közötti inga
dozásnak e képlete nem ritka az első világháború évei
ben a rezignáció nihilizmusa és a cselekvő humanizmus 
között vergődő, ezek belső ellentmondásának áthidalá
sára egyenlőre képtelen becsületes értelmiségiekben. 
Elég itt csupán az ifjú Láng Árpád „erjedéseire” és 
„válságaira” gondolnunk,2 amikor az expresszionista
aktivista „akamám-én” vív kétségbeesett harcot a még 
éretlenül kétkedő „én”-nel; vagy az ekkor még a való
ság pillanatnyi követelményeiből kinövő és ahhoz iga
zodó, rá visszaható párttaktika, másfelől a France-i 
meggyőzés, illetve megértésutópia és a vallásos etika 
között botladozó Sinkó Ervinre3; esetleg a baloldali 
etika és a jobboldali ismeretelmélet szorításában égő, 
valójában cselekvésre vágyó, de ennek lehetőségére 
csak az utolsó percben ráeszmélő Lukács Györgyre.4 
De máris a megszorításnak, az ugyanennyire lényeges 
különbségek hangsúlyozásának kell következnie. Mert 
hiába állítja szembe Kázmér Ernő a „bús sírásra rezdü- 
lő ember”-rel a „láthatár végtelenségéig” törekvőket, 
akik a nagybetűs „Ember”-t várják: az expresszioniz- 
mus nem jelent neki többet futó kalandnál. 
Expresszionista kirándulás. Mindössze két -  expresszio
nistának minősíthető -  kirándulása volt A Tettben, fél, 
ilJetve egy évvel a Meyrink novelláiról írt esszé előtt. 
Az első —A „Café Grössenwahn” lelke — szokatlanul 
éles hangot üt meg, miközben a huszadik századi német 
ponyvaregényt, de még inkább ennek előfeltételét, a 
korabeli élet lehetetlenségét kárhoztatja. Ezt azonban 
nem a megszokott, szecessziósán túlbonyolított stílusá
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val, hanem a józan értelem előtt egymástól távoleső 
fogalmak és képek expresszionista montázsolásával fejti 
ki. Századunk nyomorúságai elleni tiltakozása tehát A 
Tett harsány hangnemét veszi fel, s azt az esztétikai 
alapot teszi magáévá, melyet Szabó Dezső így fogalma
zott meg a lap beköszöntőjében: „Az irodalom igen 
mohón fog egybeélni minden életet, mint valaha a fiatal 
naturalizmus.”5 Ennek szelleme hasonlíttatja vele össze 
a háború kirobbantóinak és vállalóinak ostobán merev 
kötelességteljesítését a jövő etikus kötelességérzetével. 
Ekkori mesterét, akinek programját már néhány évvel 
azelőtt a Májusban is -  igaz, az azonosulás és magasabb 
szintre emelés készsége nélkül -  magáénak vallotta, az 
esztétizmus elsiratásában is követi, hogy ezután még 
többször mondjon ítéletet a passzív kontempláció, tehát 
önmaga fölött is. Jellemzésének harsánysága, megjele
nítésének szimultaneitása jellegzetesen expresszionista, 
nyersesége pedig naturalista: „A német regény alfaja a 
bajor regény. Sermo rusticus és trágyaszag, Simenthali 
tehenek bőgése és táncmuzsika. Harangozókéselő su- 
hancok és jódlióóóó juhhhahhha. . .  Falusi pletyka, 
torzszülött gyerekek és fiatal lánykákra éhes vén kurá
tor. A doktor, a vasárnapi prédikációk, magzatelhajtás 
és tolsztojanizmus. Korcsmái szocializmus, naturaliz
mus a la maniére Thoma és egyéb izmus. Parasztszel- 
íem, parasztbecsület, csirkelopás és sok-sok sör. Még 
több sör, mint amennyit egy bajor elbír. Vasárnap tánc 
az enyhén kék »keresztény« ég alatt. Valami rettenetes 
és minden butaságból összeolvadó ólomfedő, amely 
alatt megfullad minden élet. Csak a szélmalom zúg, a
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szél fúj, sőt fújdogál s ó, szolid ipari és kereskedelmi 
érzék, máról holnapra a mi házunk táját is behordja a 
minimum 200 oldalnyi betűszemetükkel.”6 Egyénen
ként és művenként dicsérő szava is lesz Kázmérnak 
erről az „irodalom”-ról. Mikor azonban általánosság
ban ír a jelenségről, méghozzá a gyökeresen új világ- 
szemléletre és új művészeteszményre esküvő A Tettben, 
teljesen lesújtó a véleménye nemcsak a német best 
sellerről, hanem termelőiről és fogyasztóiról is. Sajnos, 
nem sokáig. A háborúra uszítok őt is magukkal sodor
ják; lerántják elefántcsonttomyából. Néhány hónap 
múlva Herczeg Ferenc Magyar Figyelőjében már egé
szen másként vélekedik a háborúról.
Másik kritikájában, melyet Szemere György Apró re
gények című könyvéről írt, nem az új ábrázolásmódot, 
hanem a modern embert mint témát kéri számon, s el
marasztalja az arisztokratikus magányt: „Talán igaz az, 
hogy a régi formákban, a régi harmóniában oly sok 
vonás van, melyre fel lehet építeni a mai ember psziché
jét is -  de akkor legalább a stabilis világnézetű ember 
helyett egy folyton gondolkodó, törtető, szinte a végte
lenbe derülő embert kell beállítani. Az erős ember, az 
übermensch, sohasem arisztokrata paprikajancsi s az 
irodalom sem mindig pózoló magánügy, műkedvelők 
időtöltése.”7 Ennyi köze van a kritikus Kázmér Ernő
nek a magyar expresszionizmushoz. Ennek utóhatását 
később csupán egy-egy mondata őrzi. Mikor például 
két évvel ezután azt írja Gorkijról, hogy „minden perc
ben kikiáltja magából az énjévé élt életet”.8 Elvétve 
kritikai mércéjében is felbukkan az expresszionista
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igény: „Aktivitás kell, organikus élet, az írói gondolko
dás anyagi oldalának nagymérvű egyszerűsödése, az in
tellektuális és a művészi képességek rendkívüli expan
ziója.”9 Vagy abban, amikor 1918-ban Szabó Dezső 
azok közé az alkotók közé sorolja, akik „oly szociális 
szférák felé közelednek, amelyek az írók értelmi mű
veltségén túl, a lelkek kultúrájára, a heroikus elszántság 
gátat ingató pánhumanizmusára mutatnak”. E pánhu- 
manizmus a „végtelenbe tör”, és általa az író az „ösz- 
szességhez való viszonyát keresi”. írását azzal a megálla
pítással fejezi be, hogy „ . .  .az új magyar irodalom di
namikus erejű értékei: Szabó Dezső emberi írásai”.10 (A 
kiemelések tőlem -  V. G.) Pacifista prózavers. Mégis: 
Kázmér Ernő még csak ezután, 1918 első felében kerül 
az azonosságig közel az expresszionizmushoz, amikor 
két, számára rendkívül fontos eseményben van része: 
már csak ember- és civilizáció-pusztítást lát a háború
ban, s a korábbi lelkesedéséért lelkiismeret-furdalást 
érez; az 1918 elejére megjelent Idegen portrék című 
esszékötetéről számos kritika lát napvilágot, közöttük 
olyan is, mely találóan közönyt és szubjektivizmust vet 
a szemére. Ekkor kezd új műfajjal kísérletezni, s a Dicső 
Lapok katonai folyóiratban a publicisztika, a novella és 
a vers elemeiből épített szövegeket ír. Egyes számú 
szimbólumának -  az Új Embernek -  kollektív jelentése 
és jövőre irányultsága, a mondatok kassáki dübörgésű 
hömpölygése, az egyedi és általános képi azonossága, 
melyben a költői óhajt a háború végében reménykedők 
látványa tárgyiasítja; az abszolút látás, mely tetszése sze
rint láttat együtt közelit és távolit; a háborús nemzeti ér
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dekeken átlépő etikai gesztus -  mindez egyértelműen 
expresszionista stílusra és emberi magatartásra vall. Idé
zetünk a világháború elleni legszebb és -  mivel a hábo
rú folyamán jelent meg katonai folyóiratban -  legbát
rabb tiltakozások közé tartozik:

„Hónapokig élt piszkos, átázott szerbiai lövész
árokban, hol hasonfekve pihent és sapkája ellen
zőjén részegen s izzón sütött át a napsugár. Ne
héz felszereléstől megizzadtan, gyors lépésekben 
ment végig Galícián, piszkos rutén falukon, söté
ten, nehezen nézett a jövőbe, szeretett volna élni 
úgy, mint régen, sírva vágyta vissza, ami már 
volt és ha szeme az égre nézett, azt mondta 
otthon. Aztán kolerát kapott, istállók nyomorú
ságos szalmáján feküdt delíriumban, görcsös vo- 
naglásban, de felgyógyult, alázatos lett és magá
ba szállt. Gyengéd szavakkal harmatozta be szí
vét, vezeklőn ment új harcokba, fáradtan, mint a 
vézna, szent papok, s ha rossz szivarra gyújtott, 
sötét könnyekbe fullasztotta bánatát, de a legel
ső városkába, ahová betévedt, langyos kávét 
kért, sok föllel és órákig elnézte a zöld posztón 
futó billiárdgolyókat. És boldog volt, ha nem 
történt semmi, csak a rendkívüli, meglepő csend 
dermesztette agyát, fülét, ha semmi sem moz
dult, -  faluk nem égtek, katonák nem énekeltek, 
puskák nem dörrentek, s autók szirénája, repü
lőgépek zúgása nem rémlett fölötte. Ember 
akart lenni, nyugodt, álmos: aki kopott kabátban 
sétál Pesten, Párizsban, Moszkvában vagy Firen-
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zében, gőzfürdőben fürdik, fehér pohárból iszik, 
éjjel alszik és ha felkönyököl ágyában, a holdvi
lágot bámulhatja, kacaghat, nevethet sok nyár 
után és sok lány után, s ülhet otthon tétován.”11 

Mégis több a melankólia és a nosztalgia az expresszio
nista energiánál e sorokban. A hatalmas arányok köny- 
nyen idillé zsugorodnak, s a képeket a révedezés álla
potában, mint Radnóti Á la recherche.. .-ében, a szív 
sorakoztatja:

„Már jönnek Szibérián, nagy Oroszországon át, 
megtépve, lerongyolva, eszükben a kertes ta
nyák mezői, hajdani életük, tavaszi virágok, gyü
mölcsérés, rétek illata, míg idehaza árva mécsesek 
virrasztanak, asszonyok bársonyos pillái lecsu
kódnak, elárvult bús szivek remélnek, hazajön-e 
mindenki és múlik napra nap, az örömös re
ménység fájó merengéssé válik, a vándormada
rak közül sokan elmaradtak s a tavaszi esték 
bágyadt remegése a'szivekre szakad.”12 

Szövetségben a szocializmussal. A Mában a Tanácsköz
társaság idején jelentkezik, a Maxim Gorkijról írt esz- 
széjével. Ebben három szempontból közeledik a moz
galomhoz: a szocializmus igenlésével és a vele szembeni 
egyidejű távolságtartással; a révedezést felváltó vitalitás 
akarásával; valamint nyelvében. Ha miszticizmusa ko
rábban életellenes volt, akkor most -  tartalmilag meg
határozhatatlan-szenvedéllyel: evilágisággal telítődik. 
Az ősök, egy-két név elhagyásával, ugyanazok: Flau
bert, Zola és Dosztojevszkij. Az ő műveikben „minden 
ember annyira ember és annyi életmennyiség, mint
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amily mértékben szolidáris a rohanó életakarattal, 
nemcsak annak végtelenbe folyó tett-mámorával, ha
nem vért mozgató s végtelen lehetőségeit is szépnek 
látásában”. E folyamat korszerű folytatója és egyik ki
teljesítője Gorkij. Mégsem szabad sikerét csak művészi 
érdemekkel magyarázni, mert tette elsősorban társa- 
dalmi-tömegpszichológiai jellegű; ő ui. „élete minden 
örömtelenségét, szívhasogató nyomorát belérikoltotta a 
közérdeklődésbe s azok rikító fájdalmával sírta magára 
a halhatatlanságot, mint vigasztaló perspektívát” . Ezért 
-tesz i hozzá Kázmér -  nemhogy Csehovot, de még 
Korolenkót, Patopenkót vagy Andrejev Leonidot sem 
közelíti meg művészi szinten.13

Már ennyiből is láthatjuk, hogy Kázmér művészetesz
ménye alig változott valamit a Tanácsköztársaság ide
jén. Másutt fogjuk részletesebben tárgyalni, hogy mit 
remél a társadalom forradalmi átalakulásától. Itt csak 
azt szögezzük le, hogy ekkor figyel fel először a társa
dalomkritikai beállítottságú, szociális ihletésű írókra, 
anélkül, hogy a szemléletében ily módon fokozódó el
lentmondást feloldaná. Homályos fogalmazása azt su
gallja, hogy szerinte Gorkijt a történelmi pillanat tette 
népszerűvé; műve forradalmi értékű, cselelkvésre moz
gató erő. Vele szemben -  vagy legalábbis: rajta túlme
nően -  az igazi művész sokkal mélyebben, más korok, 
békésebb időszakok számára is tanulságot rejtőn érzi és 
érezteti az embert. Őt nem sajátíthatják ki feltörekvő 
osztályok, ő mindenkié, de mindenekelőtt a szellemi 
rokonaié: az emberszerető, mégis gyógyíthatatlanul 
magányosoké.
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Néhány hónappal ezelőtt Szabó Dezső expresszioniz- 
musát dicsérve, azt írta róla, hogy az „sokszor erősza
kos stílusban, szerkezetben, elgondolásban”. A Gorkij
ról írt tanulmányában (a Ma hasábjain) nála is megje
lennek az előzőleg bírált, szecessziós kacskaringókat is 
fölülmúló szókapcsolatok: ezt az előbbi két idézetünk 
is szemlélteti.
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6. OKKULTIZMUS ÉS FANTASZTIKUM

Az esszék a kritika tükrében. A forradalom annyiban 
befolyásolta Kázmér Ernő világnézeti és esztétikai
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szemléletét, hogy némileg határozottabb és életesebb 
tartalmat adott a lelkek szövetségén alapuló művelődési 
utópiájának. Ő ugyanis nem volt frontkatona, s csak 
a cikkeivel vett részt a világháborúban; nem járhatott 
tehát úgy, mint Bosnyák István szerint Sinkó Ervin, 
akiben „A háború és a személyes frontélmény minden
korra lerombolta a nekikényszeredett ifjú hedonista 
»france-ista illúzióit«, hogy az egyébként atavisztikusan 
vad, nem-emberi élet magával az emberi értékekkel, 
esztétikai, bölcseleti és etikai kincsek igényes megbe
csülésével és élvezésével is emberségessé tehető” .2Hogy 
ennek ellenére is -  vagy akár ennek következtében, 
mert a kultúra kontinuitásának france-i elve ellentét
ben áll az izmusok diszkontinuitást hangsúlyozó volun- 
tarizmusával -  távol áll a Ma ember- és művészetesz
ményétől, azt Mácza Jánosnak az Idegen portrékról írt 
tapintatos, mégis elutasító kritikája tanúsítja. Mácza 
természetesen az esszék szubjektivista eklekticizmusát 
kifogásolja: „Kétségtelen: nagy szenzibilitások, erős fo
gékonyságok duzzadnak benne, és fogékonyságán va
lami ideges keresés, törekvés egy ismeretlen letisztulás 
felé; de a keresésre ösztönző indítói annyira szubjek
tív hangulat formába fakadók, hogy természetszerűleg 
kizárják magukból az objektivitás lehetőségét, s meg
akadályozzák a maga elé* hitt cél elénktisztulását, sőt: 
hitünket ebben a célban”, mert „az ilyen írások célja 
mégis csak a verekedés, valamiért verekedés; hogy ne 
csak mindenre beidegzett hangulataink változó játékát, 
hanem teljes magunkat adjuk, aktivitásra feszültsé
günkben, mint kritikusok, az esztétika passzív formái
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fölé ágaskodón!”2 Nyilvánvaló, hogy Tabéry Gézának, 
A Hét munkatársának éppen az előbbi ellenkezője tet
szik: az örökös mimikri látszata mögött a művész azonos
sága: „És mintha stílusa minden nemesen világos meg- 
állapodottsága mellett is szordinósan követné a sze
renádban ünnepelt modell hangját, -  látszólag az alá 
rendeli magát, akiről szólani akar. Az esztétának e vér
beli önmegtagadásán át is művésznek maradni, meg
csinálni a környező társadalom, néhol a kor levegőjét,
-  igaza van: portré. Portré a javából.”3 
Rémregények. Már ennyiből is látszik, hogy Kázmér 
szókincsében az olyan nem ritka kifejezésnek, mint pél
dául a „végtelenbe derülés”, vagy „kozmikus régió” 
nem expresszionista, hanem -  platonizmusának miszti
cizmusra hajló jellegéből következően -  okkultista je
lentése van. Erre az a bizonyítékunk, hogy Kázmér 
Ernő első kritikusi korszakában gyakran ír ma már 
a lexikonokban és a nemzeti irodalomtörténetben is is
meretlen nevű osztrák és német szerzők fantasztikus 
regényeiről. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a szá
zadelő agnoszticizmusának a kor legnagyobbjai -  kö
zöttük Thomas Mann -  sem tudnak ellenállni. Kázmér 
legalább látja és megírja hibáikat, anélkül, hogy elhagy
hatná a témát; hiszen tisztában van vele, hogy A Hét 
olvasótáborának elsősorban erre a kétes értékű, né
melykor a szépirodalmisággal is kacérkodó irodalomra 
van szüksége. Előfordul azonban, hogy ő is meginog, 
és ilyen esetben váratlanul felértékeli a kispolgári tö
megek ízlése szerint gyártott tömegcikkeket.

Gustav Meyrinknak a Golem című, megjelenése ide
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jén nagy érdeklődést keltő művét valósággal lelken
dezve fogadja. Az író „metafizikába oltott esztétikai 
ösztön”-e bűvöli el, s „igaz, misztikusan nagy művész”- 
nek tartja. A „fantasztikusság”, „álomlátás”, „transz
cendentális élet”, „az élet végtelen mámora”, „titokza
tosság”, „végtelenség”, „a természetfeletti szépségek 
természetszerűsége”, „a perspektíva végső látószöge”, 
„az emberfeletti ember gondolkodása”4 -  e kifejezések 
árulják el leginkább alkotójuk szellemi kalandjait. Egy 
platonista rajongó portréját egészítik ki, aki a túlvilági 
lényeget kutató látnokot tiszteli a költőben. Az élmény 
mámora áll az első helyen e szemléletben, melyet a 
századforduló mély szellemi ellentmondásai formáltak 
ki: a stílromantika szertelensége, a Nietzsche után di
vatossá lett dionüszoszi életvitel vágya, az elefántcsont
torony morbid szépségimádata, az impresszionizmus 
problémátlansággal ámító könnyedsége, a szecesszió 
történetiségtagadása és irracionalizmusa, a jelenségek 
rejtett kapcsolatát átérző misztikus szimbolizmus -  
mindez együtt örvénylik, szétválik és összefonódik Káz
mér bonyolult, váratlan szókapcsolatokkal túlépített 
mondataiban.

Meyrink három könyve mellett az akkor rendkívül 
felkapott (a harmincas években már inkább csak hír
hedt) Hanns Heinz Ewers két regényével és Arthur 
Landsberger elbeszéléskötetével, valamint három regé
nyével foglalkozik. Ewers Alraunéjával kapcsolatban 
nem a rémregény társadalmi és divatjelenségéből indul 
ki, mint A yyCafé Grössenwahn lelkében, hanem a kriti
kai állásfoglalás helyett az író tehetségét kutatja, s az
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alkotói lehetőségek kiaknázatlanságán sajnálkozik. Igaz, 
azt is kimondja, hogy míg a perverzitások regénye már 
negyven kiadást ért meg, többet, mint Strindberg vagy 
Dosztojevszkij, addig A Karamazov testvérek még nincs 
magyarra fordítva. Ugyanakkor e -  az emberi arányok 
szörnyetegivé torzításával minden pszichológiai hiteles
séget túllépő -  regénnyel kapcsolatban mégis leírja, 
hogy „lehetetlen belőle meg nem látnunk az emberi 
pszichének a tudattalanságba vezető útjait, melyekbe 
Ewers oly mélyen hatolt be, mint még író soha".5 Káz
mér esztétikai érzékenysége itt csődöt mond a divat 
előtt. Egyedül Landsbergerrel szemben határozottan 
elutasító, jóllehet e magatartásban is rejlik pozitív véle
mény: az ti., hogy elolvasta az elmarasztalt regényeket6. 
Ismét miszticizmus. Érdekes, hogy Kázmér miszticiz
musa a világháború befejezése előtt, bátor pacifizmusa 
idején, expresszionista prózaverseinek írásakor sem en
ged. Ekkor írja A borzalom irodalma című cikkét, 
melyben, akaratlanul is ködösítve a valóságos össze
függést, egyszersmind gyöngébb én-jének is engedve, 
a rémregények divatját, a műveletlenek borzalomszom- 
ját életünknek váratlan pillanatokban felbukkanó misz
tériumaival hozza kapcsolatba. Vakságunk, a megis- 
merhetetlen miatti szorongásunk a borzalom irodalma 
iránt is fogékonnyá tesz bennünket, még ha ez nem is 
vezethet máshova, mint -  miként egy másik helyen írja
-  „az önmeggyötörtség tudatának emberfölötti élveze
téhez". Ennek dacára nem tud lemondani annak a ke
reséséről, ami számára hozzáférhetetlen: „Csodálatos 
látni, hogy az irodalom mennyi útja ágazik a megköze-
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líthetetlen felé s mennyire túlmegy mindenik út a ren
des öntudat biztos körein. . .  Túl az élet és a fizikai 
törvények ismert völgyein a harmadik Szféra van, a 
misztikumok s a pszichológiai problémák kapuja, mely
nek küszöbén csak tapogatózva léphetjük át s ha át is 
léptük, hol bukkanhatunk bizonyosságokra? . . .  Az em
beriségnek mindig a legfőbb és mégis ismeretlen vágya 
volt, hogy azokba a misztériumokba hatolhasson be, 
mely reája nehezedik s amely könyörtelenül súlyosbítja 
láncai súlyát."7 Túlságosan közel áll Kázmér Maeter- 
linckhez, semhogy le merné írni a nevét, pedig első
sorban az övét kellene, aki A szegények kincsében így 
ír: „Csak úgy növünk, ha növeljük a misztériumokat, 
melyek ránk nehezednek, és rabszolgák vagyunk, akik 
csak olyképpen tudják magukban fönntartani az élet 
vágyát, ha -  anélkül, hogy valaha elbátortalanodnának
-  könyörtelenül súlyosbítják láncuk súlyát. . .  E csoda
láncok története egyetlen történetünk; mert csak egy 
misztérium vagyunk, és az, hogy mit tudunk, nem érde
kes."8 Helyette Novalisra és Swedenborgra hivatkozik, 
„kikben semmi sincs a mindennapi levegőből, a min
dennapi világosságból és mégis ha olvassuk őket, akár 
Novalis Töredékjeit is, be kell látnunk, hogy a bizo
nyosság, az egyedülvaló bizonyosság csak ő bennük van 
meg s hogy írásaik nemcsak a misztikus irodalom leg
tisztább gyémántjai, hanem az emberiség irodalmának 
csodálatos kincsei".9 Az ilyen fogalomrendszer termé
szetesen nem adhat magyarázatot a misztikus világél
mény és a rémregények divatjának összefüggésére. Ez
után már csak a műfaj klasszikusainak nevei és önké
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nyesen homályos gondolatok sorakozhatnak közismert 
irodalomtörténeti adatokkal.
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7. A MAGYAR IRODALOMRÓL

Világirodalmi mérce. Kázmér aránylag keveset foglal
kozott a magyar irodalommal. Az irodalom egésze nem 
is érdekelhette túlságosan, mert szinte kizárólag az 
akkor éppen megjelenő, legidőszerűbb könyvekről írt; 
azokról, melyek a legközelebb álltak hozzá, a leginkább 
ismert bennük önmagára, saját nyugtalanító kérdéseire; 
azokról, melyeknek életszemlélete világirodalmi olvas
mányaira emlékeztette. Hogy csupán gyönyörködni 
szeretett az irodalomban, bizonyítja az is, hogy -  ezt
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azonban nemcsak alkata, hanem legfontosabb megjele
nési fóruma, A Hét is magyarázza -  csak közvetve, 
csupán ízlése érvényesítése által vett részt a korszak 
viharos irodalmi csatározásaiban. Mindennél többet 
mond, hogy a legnagyobbakról, Adyról, Babitsról, 
Móriczról, Kassákról vagy Füst Milánról a Tanácsköz
társaság bukásáig nem -  vagy csak keveset -  írt. Ettől 
eltekintve azok között a kritikusok között foglalja el 
szerény helyét, akik a népnemzeti irányzat provinciális 
béklyóinak lerázásával a korszerű európai kultúrában 
képzelték el a magyar irodalom helyét. Kázmér abban 
különbözik tőlük, hogy fiatalabb lévén Ignotusnál és 
általában a Nyugat első nemzedékénél is, egyrészt már 
magától értődőnek veszi az őt környező polgári liberá
lis szellemi körülményeket, az irodalom elvárosiasodott 
jellegét, másrészt, ebből következően, szabadon, elő
ítéletektől mentesen nyilvánít véleményt jobbára azok
ról az impresszionista-szecesszionista esztétikájú és 
világszemléletű könyvekről, melyek szülőit és idősebb 
testvéreit a világirodalomból, elsősorban a német nyelv- 
területről már ismeri, s amelyek számára Ignotus és 
a polgári irodalomszemlélet nyitott teret Magyarorszá
gon a századfordulón.
Magyar íróeszménye. Nem csoda hát, hogy Kázmér a 
jövendő nagy magyar íróját -  a ma inkább csak kom- 
paratistaként és kultúrközvetítőként ismert -  Reményi 
Józsefban sejti meg, s az ő könyveinek a kiadását szor
galmazza vagy ötven -  Tevan Andorhoz, a kiadójukhoz 
írt -  levelében,1 anélkül, hogy -  akár kritikáiban, akár 
levélben -  egyértelműen meg tudná fogalmazni, hogy
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mit érez benne kivételesen nagynak. Kapcsolatukban 
a hasonló lelki alkaton és ízlésen kívül a barátság tette 
Kázmér Ernőt az Amerikába kivándorolt Reményi Jó
zsef hazai irodalmi ambícióinak szószólójává. Ezért írt 
róla ez idő tájt mindössze egy ismertetőt, de annál több 
levelet az érdekében, ilyen „esztétikai" érvekkel: 
„Minden protektorkodni akarás mellőzésével írom Ön
nek (ti. Tevannak -  V. G.), hogy Reményi a legtöbb 
jövőre jogosító magyar író, kinek egészséges és komoly 
érettségű hangja minden más fiatal írónál előbb fogja 
megnyerni az olvasók tetszését, s ha kis regényét kihoz
ná, nem csalódna Reményiben. Őhelyette, ki ma csak 
a háború miatt nem érintkezhet annyira az itthoni kö
rökkel, néhány barátja, köztük én is, a legnagyobb 
örömmel vállalom magamra a kritikai sikert, küzdők, 
írok, tárgyalok érdekében, különben is feljogosított 
mindenre, hogy helyette intézkedhessek." Csak a meg
szállottság foka hasonlítható Lukács Györgynek a Ba
lázs Béla műveihez való viszonyához -  az érvelés kri
tikai elmélyültsége semmiképpen. Tevan Andor, aki 
mecénás és üzletember egy személyben, reménytelenül 
ismételgeti neki ugyanazt a választ: Magyarországon 
a vidéki írók is népszerűtlenek, hát még a kivándorol
tak. Reményinek nincs írói jövője, míg haza nem jön: 
addig ki sem érdemes adni a könyveit. Egyik regényét, 
a Messzeségek címűt, mégis megjelenteti, s erről Káz
mér csupán lelkendezni tud. Az élet és a művészet 
körüli töprengések bűvölik el, s a kicsinyes kisvárosi, 
nyárspolgári keretekbe zárt lélek ábrándozásai a nagy
városi élet vélt szabadságáról.
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Lírai azonosulás -  fölülemelkedő bírálat. Kázmér is ha
sonló belső kettősséget él át, még ha nem is távoli tér
ségek, hanem inkább megvalósíthatatlan magatartások 
vonzzák. Az évekig váltakozó nekibuzdulások és lehor- 
gadások közepette az expresszionizmus kínál számára 
tartós szellemi magatartásformát, amelyet a már elem
zett néhány felvillanáson túl nincs ereje vállalni: polgári 
individualizmusa, hajlama az érzelgős kontemplációra 
a passzív szemlélődésre sokkal mélyebb annál. Esztéti
kai liberalizmusa ennek ellenére határtalan. Az im
presszionizmustól idegen vagy annak egyenesen ellent
mondó művekben is tud önmagát-keresőn, az élmény 
pillanatnyi szeszélyétől vezetve gyönyörködni. De al- 
kata-ízlése viszonylagos anakronizmusának is tudatá
ban van, s ezt szemlélete kiszélesítésével, mércéi -  saját 
magát is cáfoló -  megszigorításával igyekszik pótolni, 
úgy, hogy keményen bírálja az impresszionista-szecesz- 
szionista életérzést. Ezt azonban -  miként Ambrus Ba
lázs Koszorú című kötetéről írt kritikája tanúsítja -  
csak általában teszi: „A pillanatokhoz tapadó líra elve
szítette minden összefüggését a mai élettel, mert még 
sohasem volt talán idő, amelyben a bizonyos hangig 
szinészies, patetikus érzés még az igazi kultúra számára 
is számba jövő emberek nagy részénél oly keveset je
lentett volna, mint ma. Valami mély szakadás van kö
zöttünk és a versek között: a költők költők számára 
írnak és legfeljebb még félbemaradt költőknek, mintha 
a versen élő lelki szükséglet igaz értékeit, a polgári 
művészet gyenge és durva karikatúráitól -  csak az esz
téták hedonizmusa tudná megkülönböztetni.”2 Ambrus
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méltatására térve ugyanis csupán azonosulásra képes. 
Impresszionista, „reszketve síró" énje kerekedik fölül, 
hiszen az idézett sorok sem képviselnek bírálatot, ha
nem pusztán részint tárgyilagos, akkor (1918-ban) már 
köztudott megállapítást, részint eleve megvalósíthatat- 
lannak érzett nosztalgiát élet és művészet valamilyen 
egysége iránt. Kázmér nem esküszik az új magyar mes
siások egyik közismert modelljére sem, s megmarad a 
századforduló irodalmáraira jellemzőn Tart pour Tart 
szépségimádónak, platonikus rajongónak, kiegyensú
lyozatlan merengőnek, de mindenekelőtt: eklektikus 
világnézetű, mindenre kíváncsi, a mélyebb összefüggé
seken révetegen átsikló, a konzervativizmusnak olykor 
a politikában és az esztétikában is engedményeket tevő
-  polgárnak. Mindemellett hangulatok, színek, árnyala
tok iránti érzékenysége, a költői szavak és mondatok 
impresszionista festményként való érzékelése, pikturá- 
lis látása, mely éppen úgy befogadja a nyers életténye
ket, mint az öncélúan kápráztató dekorativitást és a 
kimondhatatlan, megnevezhetetlen pszichikai és miti
kus mélységeket -  az impresszionista és szecessziós iro
dalom avatott, tipikus bírálójává teszi. A körülötte dúló 
irányzati harcok, világnézeti és esztétikai áramlatok 
közepette eszmélkedni kénytelen. Mivel azonban bi
zonytalan egyedüllétében, viszonylagosan egységes 
világnézet hiányában csak a másodrangúvá süllyedt, az 
eseményeket pusztán kísérő, regisztráló A Hét lapot 
érzi maga mögött, az ilyen megnyilatkozása csupán al
kalmi kitekintés és önbírálat. Erre vall az is, hogy az 
általános bírálat után megdicséri Ambrus Balázs ver
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seit: a Koszorú hangulati önellentmondásaiban pozití
vumot, „harmonizált lelki kultúráit talál, s Kosztolányi 
Dezső és Szép Ernő „finom és akaratos fájdalmasság"- 
ához hasonlítja. Itt különbözteti meg a líra két alap
típusát: az emlékezőt és a teremtőt. Az előbbi a közö
nyös, hangulataiba, álmaiba húzódónak, az utóbbi a 
korral szemben nyitottnak, „kultúrát teremtő"-nek felel 
meg. Azonban Ambrus (és -  természetesen -  Kázmér 
is) „ahelyett, hogy a közérdeklődésbe rikítaná magát s 
együtt zúgna az automobilok búgásával, az aeroplánok 
csattogásával, a mai gyorsuló élet izgató és pillanaton
ként változó elemeivel, elfogadja, színezi azt a szerepet, 
mit rádeterminált a lírával szembeni közönyösség".3

Az sem véletlen, hogy Molnár Ferenc Andorjának 
szentimentalizmusát is mélyen át tudja érezni, „egy szá
nalmas és szomorú szenvedély regényé"-t, amelyben 
„elcsöndesedik, elfullad minden, mint az őszi ködben 
vagy félhomályban a csodálatosan egybeolvadó házak 
sora".4 Ezt a nihilista, dekadens hangulatot blazírtsá- 
got, melyet kifinomult idegei elmosódottságként, bo
rongó ködösségként érzékelnek, keresi más irodalmak
ban is. Ez azonban, miként jeleztük már, csak spontán 
megnyilatkozása az alkatnak és az ízlésnek. Az első 
gyönyörködtető benyomások után, az elrévedést köve
tően, az eszmélkedés tárgyilagosságra, esztétikai mérle
gelésre indítja a kritikust, aki bármennyire is eszményi 
befogadója Molnár regényének, mégsem tud megfeled
kezni a mű korlátairól. Kimondja, hogy Molnár regé
nye nem képvisel „új irányt" vagy „új értéket". De 
erényét, az „önváddal teli ember pontos lélekrajzát"is
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kiemeli, mivel a mű pszichológiai fedezete mindig fon
tos számára. Hasonlóképpen Biró Lajos novellisztikájá- 
ban is a pesti sors, a pesti emberek íróját köszönti. 
Ábrázolásmódjának eredetiségét, igen találóan, törté
neteinek vázlatszerűségében s egyúttal az „életet átfogó 
szimbolizmus”-ában határozza meg. A nagyvárosi író és 
a nagyvárosi kritikus találkája e bírálat az alig egy
két évtizede nagyvárosi irodalomban, s a találkozás 
eredménye csak pozitív lehet. Kázmér elutasítja azokat, 
akik Maupassant követőjének mondják Bírót, aki sze
rinte igazi művész, mert „novellái a pontos milieun és 
az emberi dokumentumon túl nem realista s nem natu
ralista írások".5
Magyar klasszikusok -  Petőfi nélkül. A magyar iroda
lom történetéről, más nemzeti irodalmak közötti helyé
ről, egyértelműen, mégis ezúttal is kifejtetlenül, a vá
ratlanul és tragikusan elhunyt Kaffka Margittól búcsúz
va mondja el véleményét,6 -  inkább Babits Petőfi és 
Arany című esszéjének, mint Ignotus ellentmondásossá
gában is meghatározott gondolatrendszerének hatására. 
Az utóbbi ugyanis nem túloz, mint Kázmér; ő a fürdő
vízzel nem öntötte ki a gyereket is, és a tizenkilencedik 
század második felének, de különösen a századforduló
nak az epigonizmusa, az új polgári irodalom terebélye- 
sedését akadályozó népnemzeti dogmák nem kisebbí
tették előtte az irányzat klasszikusait;7 tudatában volt 
társadalmi-nyelvtörténeti-esztétikai jelentőségüknek. 
Kázmérnak azonban nincs történelmi érzéke, és érzé
kenysége, e korszakában csupán egyfajta lírai-kon- 
templatív irodalom befogadására teszi képessé. Ezért
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esik abba a hibába, hogy Petőfit egy ismeretlen félte
hetséghez, Körnerhez hasonlítja, s nem látja, hogy az 
utóbbi a művészi erőn kívül a történelmi és társadalmi 
talajt is nélkülözi. Nem veszi észre a különbséget a 
nemzet és a világirodalom nagy költőjének hősi halála 
és egy álmodozó fiatalember történelmi célokon kívüli 
vitézkedése és mélyebb jelentés nélküli, véletlennek is 
mondható halála között.8 Szerinte az európai nemzetek 
irodalmi köztudatában csak annyi van a magyar iroda
lomból, hogy „jó messze, gondosan elbújva Ausztria 
mögött van egy nemzet, amelynek irodalmát Körneren 
át akarnák megismerni".9 A magyar irodalom valóban 
sokkal több Petőfinél, de semmiképpen sem kisebb ve
le. Még akkor sem, ha mögötte és mellette Kázmér 
kedvencei -  Balassi, Csokonai Vörösmarty -  sorakoz
nak, akik szerinte a tradíciót, az Európával való lépés
tartás -  gyakran tragikus -  igényét képviselik, s ily mó
don a századforduló költészetben is polgárosodást hozó 
átalakulásának nagy előhírnökei.

Kázmér Krúdy Gyulának a Napraforgó című regényét 
is a világirodalom perspektívájából, az eszmélkedő-fel- 
növő kis nemzet beilleszkedési lehetősége szemszögé
ből méltatja. Nem alaptalanul az orosz klasszikusokkal, 
Gogollal és Turgenyevvel rokonítja, s abban remény
kedik, hogy „ .. .ha eljuthatna az oroszok világnézetéig, 
szlavofil szellemük természetes irányításának megfigye
léseihez is, akkor úgy tekintenénk Krúdy Gyulára, 
mint kicsiny, ismeretlen, távoli, most már alighanem 
„keleti" irodalmunk egyik méltó reprezentánsára, akin 
keresztül a külföld is figyelne ránk".10
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1 E levelek az MTA levéltárában vannak.
2 Ambrus Balázs: Koszorú. A Hét, 1918. szept. 1. 542.
3 Uo.
4 Andor. Molnár Ferenc regénye, uo. aug. 18. 510.
5 Bíró Lajos új novellái, uo. jan. 13. 31.
6 Kaffka Margit, uo. dec. 8. 767.
7 Igaz, olyan kijelentése is van éppen a századfordulón, hogy 

„Petőfi és Arany János két magából lett költő, kiknek 
elődjei, ha voltak elődjeik, az ő napjaikban már csak a 
ponyván találtattak. Vörösmarty Mihály nem magában fel
bukkant tűzhányó, de folytatása és legfőbb kiemelkedése a 
régi magyar írók változatos hegyláncának”. Ignotus: Vö
rösmarty Mihály. 1900. In: Ignotus válogatott írásai. Buda
pest, 1969. 298.

8 Vö. Halász Előd: A német irodalom története. Budapest, 
1971. II. köt. 65.

9 Kaffka Margit. A Héty 1918. dec. 8. 767.
10 Napraforgó. Krúdy Gyula új regénye, uo. 1919. jan. 26. 64.

Jegyzetek

8. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VONZÁSÁBAN

„ Világirodalmi” magyar szecesszió. A Tanácsköztársa
ságot megelőző hangulatnak Kázmér Ernőre gyakorolt 
reális hitre és derűlátásra ösztönző hatása több kritiká
ján is kimutatható. Juhász Gyula verseskötetéről írt 
bírálatában figyelemre méltó, hogy felismeri: a költő ön- 
marcangolásai, lemondásai végső kicsengésükben nem 
pesszimisták.1 (Ha a Lila akácot) prózaversként olvas-
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ta, akkor most -  pánlirizmusa szellemében-Juhász lí
rai vallomásainak sorozatát „nagy lírai regényének 
nevezi.) Várnai Zseni Anyaszív című kötetével kapcso
latban a magyar irodalomban egészen sajátságos, ún. 
„alkalmi lírá" -bán határozva meg jelentőségét, szintén 
pozitívan foglal állást. Nem hiába íródott a kritika ok
tóber 31. után, mert reméli, hogy Várnai Zseni „az új 
világ programján belül megtalálja a csodálatosan kiéle
sedett szenvedély tiszta erejét, magába szívja a szebb, 
szabadabb élet minden szépségét s így a tragédiákat át
élő költő lelki élményeit is adja, közelebb hozván az 
események poláris ellentétét a léleklehetőségekhez".2 
Ez azonban nem gátolja meg, hogy ugyanebben az írá
sában ne emelje ki Lesznai Anna Édenkert]ének stilizá
ló, dekoratív törekvéseit.3 Sőt nemhogy túljutna a sze
cesszión, hanem inkább újabb vallomást tesz róla. A 
következőképpen ír Szomory Dezsőről a Tháliában, 
melyben a Tanácsköztársaság polgári demokratikus hó
napjaiban tanulmányai jelennek meg: „ha kutatni aka
rom, hogy ki az a modern magyar író, aki a diákéveim
től és egy alföldi város szomorúan szegény világától 
Firenzén, Génién át életemet és napjaimat végig kísér
te, akit nemcsak minduntalan újra meg újra olvasni 
kényszerültem, hanem gondolataimban mindennapos 
kísérőm volt, akkor csak Szomory Dezsőre gondolha
tok." Ő is Szomory hívei közé tartozik tehát; határtalan 
és kritikátlan rajongásában világirodalmi jelentőségű 
mélylélektani felfedezőként ünnepli: „Ezekben a lelkek 
mélyén eltemetett indulatokkal való érzékeltetésekben 
Szomory Dezső minden szubjektív önkényességével és
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írói modorának megnyilvánulásával nálunk egyedülálló 
és hiába kutatnánk a világirodalomban, ezekre az én
ből kitolódó érzetekre alig lenne példa."4 Lelkesedé
sében egészen addig megy, hogy Tolsztoj Anna Kareni- 
nájához hasonlítva, a Szomory-novellának ad elsőbbsé
get, „terjengősség"-gel, „reprodukáló realizmus"-sal 
marasztalva el az előbbit. Nem ütközhetünk meg ezen 
az igazságtalan összehasonlításon, s a Szomorynak tu
lajdonított mélylélektani zsenialitáson sem, melynek 
szecessziós különcködése a korabeli kritikát sem von
zotta egyértelműen -  hát még a mait! Kázmér sem egé
szen magabiztos az értékelésben, hiszen tudatában van, 
hogy a kritikus a mű ürügyén leginkább saját magáról 
beszél: „De mit csináljon a kritikus? Hogyan közeled
jen hozzá és honnan keresse a mértékeket és az értéke
ket ehhez a monumentális műremekhez, amelyben sa
ját bensője saját valóságának egy részét tárta fel, talán 
alapgondolatul, érdemes-e ez az emberfajta az ábrázo
lásra?"5 Impresszionistának minősíti Szomory novelláit, 
hasonlóan széles jelentést adva a kifejezésnek, mint 
évtizedekkel később Hauser Arnold A művészet és az 
irodalom társadalomtörténetében.6 
Az új magyar dráma kritikusa. Még terjedelmesebb ta
nulmányt ír Lengyel Menyhértről, akinek drámáit jó 
érzékkel helyezi el a magyar dráma történetében. A 
Thália egyik kezdeményezőjének világirodalmi ősét 
Ibsenben (A nép ellensége című művében) jelöli meg, 
mint a provinciális magyar társadalmi viszonyoktól el
rugaszkodni vagy velük szembefordulni képtelen szín
pad lehetséges esztétikai és erkölcsi útmutatóját. Művé
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szetszemlélete itt kerül legközelebb a szocializmushoz, 
jóllehet ekkor is tudja, hogy a művész és a politikus 
egymástól távol eső területről, eltérő utakon közeledik 
az azonos cél felé: „Stockmann doktor folyton élesedő 
harca, Ruyder abba maradt küzdelme nagyonis meg- 
győződéses példa arra, hogy a szellem nagy forradalmá
rai egyszerre szenvednek a művészetért és a szocializ
musért. ( . . . )  Forradalmárok ők -  s itt Ibsenre, Haupt- 
mannra, Shawra is gondolok. . .  de nem a politikába 
tévedő forradalmiság értelmében, hanem az erkölcsi, a 
művészi kényszerűség külön forradalmi szempontjai 
szerint."7 Most e két út végtelenbe tartó, ott megvaló
suló konvergenciája jelenti az életnek expresszioniszti- 
kusan szimultaneista vízióját kritikusunk szemében. Ez 
az élet azonban csak vágy, esetleg alkalmi kirándulás, 
melyben a lírai tapasztalatra, az impresszionista él
ményre hangolt idegek révén a jelen lehúzó ereje is hat, 
a „valódi és mély megnyilvánulás, talán az a mód, 
ahogyan az idegeink az életre mutatnak, s amely mód
nál megakad minden objektív szemlélődés, mert önnön 
vergődésünkön keresztül látjuk a körülöttünk élők te
hetetlenségét".8 Az elmélyült passzív szemlélődés, a 
mozdulatlanság hitetlenségre hajló lényegkeresése, 
a flaubert-i impassibilité, a „kisemberek" megbocsátó 
szelídségű, fájdalmas „újra-látása" jól megfér a polgári 
demokratikus forradalom pillanataiban korszerűvé lett 
realisztikus igényekkel. Csak a szektás optimizmus ró- 
hatja meg a kritikusunkat a forrongó napokban is fel
oldhatatlan világnézeti és esztétikai önellentmondásai
ért, hiszen, miként még látni fogjuk, sokkal bátrabban
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áll ki az új világrend mellett, mint osztályhelyzete és 
esztétizmusa alapján remélhettük volna.
Kiállás a baloldal mellett. Kázmér Ernő a Tanácsköz
társaság idején Új világ c. cikkében szocialista meggyő
ződéséről tesz lelkes tanúbizonyságot. Himnikus han
gon köszönti a történelmi pillanatot, amikor „minden 
dolgozó embert a marxista felfogás hajt a bérért dolgo
zó új proletariátus ideológiája felé. . amikor „Szov- 
jet-Magyarország. . .  látja a nem is oly végtelenségből 
kirajzolódó egyetemességet az új élet teljességét, új 
szépségeit, amelynek minden variációja egyetlen nagy 
életritmusba fűzi az emberiséget, a közösségbe, a kom- 
münbe". Kázmér egy egész társadalmi réteg nevében 
gyakorol önkritikát: „Mi csak várományosai voltunk a 
boldog jövőnek, úgy tűnt fel előttünk a szocializmus 
nagyszerű, mint a napkirályfiak legendájában zengő, 
ragyogó függőkért, de a sötétség hatalma elnyomott 
bennünket, anyagi és erkölcsi nyomorúságokat fakasz
tott fel belőlünk a legsötétebb ösvényekkel s morzso
lódtunk, elhullottunk, megalkuvókká lettünk -  úgyne
vezett élőkké máról-hónapra. A proletariátus diktatú
rája szellemileg és társadalmilag is felszabadította 
a tisztviselői tábort, erkölcsében és kultúrájában meg
nemesítette és beleorganizálta abba az új társadalmi 
rendbe, mely a világháború éjszakáin átderengve egy új 
világtavasz napját derítette az összeomló Magyarország 
fölé."9 Később, a munkáshatalom bukása után, többek 
között e miatt a kijelentése miatt kell önkritikát gyako
rolnia: „Ellenforradalmárok, bárgyú, tutti-frutti ember
kék, sajnálnivaló kreatúrák merészkedtek elő odúikból
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s már ujjongták a sikert, a háromszínű soviniszta Ma
gyarországot, a demokráciát s az attól elválaszthatatlan 
szent kapitalizmust."10
A művész: a baloldal tűzoszlopa. Kázmér Ernő a Ta
nácsköztársaság napjaiban nem egy osztályból kinövő 
akaratra, a történelmi sötétségben csak önmagának vi
lágító és önmagát elveszejtő vakhitre esküszik, hanem a 
nagy alkotók örök eszményére: az emberiségre. A káz- 
méri élet képe abból a magasságból rajzolódik ki előt
tünk, ahonnan nézve a Keletről érkező eszme felrázza 
és életkedvvel tölti el a kábultakat, s reális -  bár távoli
-  perspektívát ad a még mindig homályban botorkáló 
emberiségnek. Az emberek azzal még nem változtak 
meg, hogy az új szellem hatására néhányan közülük-  
önmagukra és mozgalmukra egyaránt tragikusan -  elő
refutottak. Kázmér szerint ezzel elsősorban a művész 
van tisztában, akit nem az ember pillanatnyi törekvése, 
gyorsan lohadó lelkesedése, hanem egész sorsa, életé
nek lényege érdekel. E józanságot, mely a napi politi
kai taktika mögött nem téveszti szem elől az ember
anyag éretlenségét, hosszú időt igénylő átfejlődését, na
iv, énje legmélyét nem érintő fellobbanását -  miként 
mondottuk m ár-, kétségtelenül Kassákéktól tanulta. 
De ezenkívül azt is, hogy szenvedélyesen kell politizálni 
a leghaladóbbakkal egy vonalban, s közben arra ügyel
ni, ami tartósan felszívódva, az emberiség egy maga
sabb szintjének építőanyagává válik, mindennek mérté
két pedig bátran a művész látomásosan megjelenítő 
erejében tisztelni, nem a tömegben, melynek „ . .  .szín
házba tódulása egy cseppet sem kedvezhet azoknak a
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művészi érettségből fakadó törekvéseknek, amelyek az 
örvényt az igazi drámák közé sorozzák”.11 A forradal
mi korok útmutatói tehát nem a tömegek s nem is a 
vezetőik, a politikusok, hanem a költők: „Minden új 
kultúrát kívánó forradalmi korban, amely a legtöbbször 
egybeesik a politikai forradalmakkal, a középponton a 
művész, a költő áll és annál erősebb az érdeklődés 
utána, minél kevesebb a kultúra.”12 A Nyugat kritiku
sai, Ignotus, Babits, Schöpflin tekintették ilyen mérték
ben öntörvényűnek s csak a saját belső mércéje szerint 
bírálhatónak a költő világát, akinek átérzett tudása fel- 
lebbezhetetlen volt előttük. Szabadságot, teljes szabad
ságot kell adni a költőnek, hogy utat mutathasson a 
szabadság felé azoknak, akik képtelenek felismerni sa
ját lehetőségeiket -  ez Kázmér magatartása a polgári és 
a szocialista forradalom idején. Ezt így hazározza meg 
Peterdi Andor költészete ürügyén: (Peterdi) „Él és ír s 
ez a legtisztább forradalmiság. A költő megy s mi utá
na, hogy akaratlanul is szolgái legyünk érzéseinek.”13 E 
szellemiséget hiányolja Szép Ernő regényében, a Lila 
akácban, melyben a főerénynek vélt líraiság szerkezeti 
aránytalansághoz, monológszerűséghez, érzelmi túlára- 
dáshoz vezet: „Már megint csak impresszionista, ha 
tisztító, selejtező mesterségbeli rutinnal is és a téma 
kitalálásában, megragadásában, megcsinálásában csak 
érzéseket ad, érzéseket, amelyek azonban nem az em
beriség érzései, még kevésbé a kozmikus élet szépsé
gei.”14 (Kiemelés tőlem -V . G.) Az író tehát azzal, 
hogy saját énje kalandjait írja meg, csak a hasonlókép
pen elszigeteltek rokonszenvével találkozhat, de a kö
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zösség élményein, a kozmikus életen (vajon itt az ex- 
presszionizmusra gondolhat?) innen marad. E két moz
zanatot, a társadalmi és a költői utópiát másutt is egy
bekapcsolja. Szerinte az ábrázolás akkor hiteles, újsze
rű és kivételes esetben korszakalkotó, amikor az író 
ábrázolásában „a világtársadalom tökéletesülő emberé
nek morálja az egyetemes szolidaritásban és a koz
mikus élet új erejében éppen új világgá fogant”.15 Egy 
év múlva, s már a Tanácsköztársaság bukása után egé
szen más hangnemben ismerteti Szép Ernőnek egy má
sik, a Lila akácnál is líraibb könyvét, az Októberi. 
Éppen azt dicséri benne, amit korábban elmarasztalt: 
az impresszionista líraiságot.
A fellobbanás után. Az ellenforradalom felülkerekedé- 
sekor Kázmér Ernő is megtorpan: mintha folytatódna 
korábbi kettőssége, a közéleti szerep és a szellem vi
lágába menekülő énnek a forradalmi napokban mér
séklődött ellentmondása. Látszólag a fehér terror ideoló
giájának elfogadásával még messzebb megy, és még 
esztéta lényét is megtagadja. Herczeg Ferencnek A fe
kete lovas című színművéről írt kritikája szerint: „ .. .arra 
a végső meggyőződésre kell jutnunk, hogy meg kell 
térnünk magyarságunkhoz, hazafiságunkhoz, amelyet 
mint a nacionalista érzés új ideálját, szembe kell állí
tanunk minden szépségnek, minden érzéki gyönyörű
ségnek alternatív ideáljával”.16 Kázmér „új misztikuma”, 
„áthatolhatatlan új lehetősége” az „egységes, nagy Ma
gyarország” (a kiemelés az övé). Ennek dacára észté - 
tasága még ebben az írásában feléled, mert hiába kell 
kiemelni a „színpadi mondanivalót”, a „nagy alapér
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zést” (úgy tűnik, mintha e szókapcsolatok nemcsak utó
lagosan csengnének ironikusan) -  a mű felépítését, mű
vészi megoldásait bátran kifogásolja. E végső minő
sítés pedig még inkább karikírozza az előbbi kötelező 
bűnbánatot.

Kritikai mércéjében nagy ingadozások tapasztalha
tók. Láttuk már, hogy mennyire ellentmondásosan vi
szonyul a költői prózához, ezért meglepő, hogy általá
ban szólva a magyar regényről, szokatlanul magasra 
emeli a mércéjét.17 Úgy látja, hogy a magyar regény, 
Bródy Sándortól és Móricz Zsigmondtól eltekintve, 
messze lemaradt a korszerű európai színvonal mögött, 
s még mindig egy múlt századi író, Kemény Zsigmond 
valósította meg eddig a legteljesebb epikai szintézist. 
Kázmér „komor, zord tehetségének képzeli el a jöven
dő magyar íróját, aki „ökölbe szorított kézzel nézne 
szemben a tömegsikerrel, hogy megírja a »grand ro
mánt«”. Ennek szellemében alkot véleményt Cholnoky 
László és Nádas Sándor egy-egy művéről is. Az előbbi
nek Piroska című regényében az ragadja meg a figyel
mét, hogy a „groteszkségek és a színes fantasztikumok 
elbeszélője. . .  visszakanyarodik az élethez s az élet 
egyszerű interpretálását nyújtja nekünk. . . ”, majd 
pszichológiai-világnézeti vallomással folytatja: „ . . .  akik 
a szertelenségektől, a fantasztikusan különös látások
tól, a karikatúráktól elfordulunk, s a természetességet 
keressük, mert fantáziánk e lázas történelmi napokban 
nem tudja amúgy sem elfogadni az új akarásokat”.18 
Az esztéta Kázmér tartózkodik az ellenforradalom cél
kitűzéseitől. Realitásigénye az „új akarások”-kal szem
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beni tartózkodását fejezi ki. Ezzel azonban még nem 
halt ki belőle a gyönyörködés vágya. Most is akkor 
érzi magát elemében, ha az író vagy költő életérzése 
az ő hangulataival razonál. Ilyenkor még esztétikai ér
zéke is cserben hagyhatja. Farkas Imre érzelgős giccsei 
például elismerésre késztetik. Egyik szenvelgő, melo- 
dramatikus elbeszéléséről azt írja, hogy benne „Farkas 
Imre poézise a legszínesebb, legbágyadtabb, szinte halk 
és reszket”19 -  ez ma már komikusán is hangzik. Azt 
a kispolgárian idillikus, langyos, formailag is korlátolt 
lírát dicséri Farkas költészetében, amelyet a nála jóval 
tehetségesebb Szép Ernővel kapcsolatban egy évvel az 
előtt bírált. Ez a humanista utópia bukását kísérő íz
lésficam csak akkor lenne eltévelyedés, ha alig két hó
nap múlva (az önkritika után három hónapra) nem 
következne egy meghökkentően bátor esszé Nagy La
josnak Fiatal emberek című elbeszéléskötetéről és vele 
összefüggésben a szociális irodalom morális értékéről.20 
Az íróban „a régi világrend korhadt kapuit döngető, 
hallgatagon fenyegető gondolkodót” ismeri fel, „akit a 
lelki válságok és átalakulások hosszú sorozata állandó 
vággyal egy új erkölcsű világ felépítése felé ösztökél, 
amelynek alapja ne a tekintélyen, a lealázáson és meg
alázáson épüljön”. Jóval több ez Kázmérnál a nála 
szokásos önmagán való túlemelkedés percénél, hiszen 
írása etikai gesztus is. Nagy Lajos prózájának értékét 
abban jelöli meg, hogy „Tíz éves írói munkássága és 
szerepe sokkal mélyebb és magasrendűbb, hogy sem 
egyéni temperamentumok önvallomásait, vagy a prog
ramszerűen szociálisát adná.” Nem impresszionista,
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de nem is agitál közvetlenül -  egyszóval: „világszemlé
lete” van. Mint a nagy epikusoknak, van ereje, hogy 
egységükben és összefüggésükben szemlélje az élet kis 
és nagy dolgait, „nem úgy, mint, a nagy romantikusok
nál, akik egy erőltetett epizódot életté jelképesíte
nek . . E világszemlélet mégsem azonos a passzív kí
vülállással, mert „az összesek nevében beszél, felelős
nek érzi magát az egész közösségért. . továbbá, mert 
„megírja a vádiratot azok ellen, akik bűnösek ebben az 
egész embertelen emberiségben, az álműveltségnek és 
az álszenteskedésnek "ebben a megvetett világában .. 
végül pedig, mert „Nem gyönyörködik a saját érzései
ben, hanem felrázza embertársai érzését, a feladata, 
hogy hasson, hogy tettre bírjon, ésszel, valósággal mani
fesztáljon” . Irodalomkritikus közvetve, irodalomról 
szólva aligha nyilatkozhatott bátrabban az új emberi 
viszonyok hazugságairól, mint Kázmér Ernő, akinek 
származása, osztályhelyzete, lapjának, A Hétnek világ
nézete nem magyarázhatja meg, nem tehette szükség- 
szerűvé e határozott kiállást az érték mellett, az álér
ték ellen. Nagy Lajos példájában nemcsak egyedi jelen
ségre, hanem folyamatra ismert, ami a divatos pszicho- 
logizálást túlhaladva „lerántja az emberiség burkát, 
mindent magától értetődően akar meglátni és meg
mutatni az emberi őseszmék: az emberiesség, az igaz
ságosság igaz lírájában”.

A Hétnek ugyanebben a számában egy másik, szin
tén figyelemre méltó írása is van Kázmérnak: magyar 
írók elbeszéléseinek német nyelvű kiadását ismerteti.21 
Itt már félreérthetetlen közvetlenséggel nyilatkozik az
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ország életének és kulturális politikájának nehézségei
ről, nevek leírásától sem rettenve vissza: „ . . .  egyrészt 
elszakadnak tőlük a magyar olvasók milliói, másrészt a 
megkisebbedett ország irodalmában ádáz harcok dúl
nak a legfájdalmasabb reakció jegyében, a pekárok és 
császárelemérek látszólagos győzelme mellett” . E hely
zet ellenében csak az érték délibábos, ez alkalommal 
csupán egy könyvecskével képviselt fogalmában kapasz
kodhat meg. Azonban kétségtelenül az írástudói felelős
ségérzet magaslatán van, mikor kimondja, hogy „csak a 
legöntudatosabb, a legihletettebb magyar íróknak van 
létjogosultságuk bevonulni a világ irodalmába, ameddig 
a megcsontosodott, a múltat állítólag „méltóan” képvi
selő konzervativizmus és az úgynevezett mai „kurzuské
pes” irodalom sohasem juthat el. Három nevet említ csu
pán: a Babitsét, a Karinthyét és az „örök emberi mélysé
gekbe világító” Révész Béláét, de ez is mutatja, hogy 
mint kritikus, a Nyugat demokratikus hagyományai fö
lött őrködik. Mély humanizmusukat émeli ki, s amiatt 
aggódik, hogy „vajon odakünn is jelentenek-e majd 
annyit, mint idehaza, vajon észreveszik-e, hogy éppen 
ez a három író csodálatosan, mindent kimélyítő emberi 
szeretettel: mindig csak költő!”
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ÚJRA A SZÜLŐFÖLDÖN

„SZERETNI ÉS SEG ÍTEN I. . .  EZ A ZSIDÓSÁG LELKE, 
TEH Á T HA NEM ISMERIK EL A ZSIDÓT NÉMETNEK 
VAGY MAGYARNAK, ADJÁK FEL A MEDDŐ 
KÜZDELM ET S VONULJANAK VISSZA 
A LÉLEKHEZ, A BELSŐ SZABADSÁGHOZ, AZ 
ÉLETÖRÖM HÖZ, HOGY NAGY TÖRTÉNELMI 
ÚTJUK HALHATATLAN MISSZIÓJÁBAN LELJÉK 
MEG SZABADSÁGUKAT MINDADDIG, AMÍG NEM 
JÖN A VILÁG ÚJ EVANGÉLIUMA.

KÁZMÉR ERNŐ





A felvidéki honfoglalás nehézségei. Kázmér Ernő a Ta
nácsköztársaság idején a Magántisztviselők Lapjában 
megjelentetett (előbb már említett) forradalmi hang
vételű cikkei miatt több mint egy hónapot töltött az 
ellenforradalom börtönében. Ezután a Felvidékre ke
rül, ahol rövidesen felveszi a kapcsolatot az ottani la
pokkal és folyóiratokkal.1 Legelőször a Kassai Naplóval 
teremt kapcsolatot, s e lapnak legtovább, egészen 1929-ig 
marad munkatársa; ide írja a legtöbb, tartalmi tekin
tetben is figyelemre méltó cikkét, világirodalmi és színi
kritikáját. A következő évben, 1921-ben a kolozsvári 
Napkeletben is felbukkan a neve néhány kritika alatt. 
Ugyanebben az évben a komáromi A Reggel hasábjain 
néhány hónapig szintén többször megjelenik. Nem ma
rad azonban ki a Nemzeti Kisebbségek c. folyóirat ál
tal meghirdetett kezdeményezésből sem: kritikusként 
és szervezőként egyaránt tevékenykedik.2 1925-ben a 
pozsonyi Magyar Újságban (ez nem tévesztendő össze 
azzal a lappal, amely A Reggel megszűnése után indult 
néhány évvel később a kormány támogatásával) egy 
évig főleg színházi kritikák alatt találkozhatunk a nevé-
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vei. Később, 1927-ben a pozsonyi Irodalmi Élet szer
kesztőjeként „magyarországi könyvek egyedüli men
torának”3 (miként Tevan Andornak írja), népszerű
sítőjének szegődik el három hónapra. 1925-ben a 
szlovák nyelvű Prúdyban két ízben tanulmánya lát nap
világot. Az Este 1926-ban szintén szerepelteti kriti
káit. 1929-ben a kolozsvári Korunk közli három cikkét. 
Már Jugoszláviába készül, amikor 1931-ben és 1932-ben 
az Erdélyi Helikon is helyet ad ismertetőinek. Egy ki
sebb kötetet kitevő cikksorozatát viszont a pozsonyi 
Magyar Minerva rendszeresen közli 1930-tól 1934-ig, 
amikor már nálunk a Naplótól is válófélben van, hogy 
szellemi támaszpontját a Kalangyába helyezze át.

E viszonylag jelentős munkásságot sejtető felsorolás 
után az olvasó bizonyára el fog képedni, ha arról is 
beszámolunk, hogy Kázmér Ernő fogadtatása Szlo- 
venszkóban enyhén szólva nem volt éppen a legígére
tesebb. Ennek a körülménynek az ismerete azt is meg
válaszolja, hogy miért nem szerepel kritikusunk neve 
a Tűz munkatársai között, holott már csak a Nemzeti 
Kisebbségek kísérletében való részvétele alapján is ez 
magától értetődő lenne. A rejtélyt Gömöri Jenő, a Tűz 
szerkesztője fejti meg már a címében is -  Egy szlo- 
venszkói lelki méregkeverő -  sokat mondó cikké
ben. Az írás egy szélsőséges és a mai olvasóban is 
viszolygást keltő, féltékenykedő értelmiségi acsarko- 
dásba enged betekintést, melyből az derül ki, hogy 
Gömöri valami számunkra ismeretlen okból kifolyólag 
nem szívlelte Kázmért, s ezért a folyóirat indulásakor 
nem is számított a közreműködésére. A vérig sértett
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kritikus, aki hasztalan kísérelte meg, hogy bekapcso 
lódjon a főmunkatársak körébe, eszközt nem válogatva 
mindent megtett, hogy kisebbítse a célkitűzésében ma 
is támadhatatlan kulturális szervezkedés tekintélyét. 
Kritikusunknak keservesen kell bűnhődnie ezért a hoz
zá méltatlan bosszúért: a szerkesztő cikke ugyanis a saj
tóban csak ritkán tapasztalható, akaratlanul önmagát is 
bemocskoló rágalmak sorozata. Ezért helyesen feltéte
lezte Bosnyák István, aki foglalkozott ezzel az írással,5 
hogy a Szenteleky által megpecsételt tartózkodás Káz
mér kritikusi attitűdjével szemben a jugoszláviai ma
gyar irodalomban tulajdonképpen ide, Gömöri kiroha
násához vezethető vissza, hiszen az egykori kollégában 
vetélytársat szimatoló Szenteleky minden valószínűség 
szerint ismerte a kisebbségben élő magyarsághoz felhí
vást intéző Tűznek e pamflet által hírhedté vált számát 
is. Mi a förmedvénnyel kapcsolatban Bosnyákkal ér
tünk egyet, aki szerint „kritikusunk esetében a biztos 
kezű szerkesztő kétségtelen »bakit« követett el leendő 
munkatársainak megválasztásakor." Talán ennek kö
vetkezménye, hogy a mai csehszlovákiai magyar iro
dalomtörténet alapművei6 nem is említik a nevét. E 
kérdést közelebbről kell megvizsgálnunk.

Turczel Lajos és Csanda Sándor egyértelműen hatá
rozzák meg a két háború közötti csehszlovákiai ma
gyar szellemiség ideológiai differenciálódását. Az utób
bi így fogalmaz: „A csehszlovákiai magyar politikai és 
kulturális életben lényegében három fő ideológiai 
irányzat fejlődött ki: a köztársaságot támogató aktiviz- 
mus, a kisebbségi magyar nacionalizmus (később Hor-
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thyék irredentizmusának eszközévé vált) s a legális 
Csehszlovákiai Kommunista Párt képviselte szocializ
mus.”7 Ha emellett az is ismeretes, hogy a köztársaság
párti szervilista ág voltaképpen a Tanácsköztársaság 
emigránsaiból formálódott, s hogy a mi „lelki méreg- 
keverő”-ként megbélyegzett kritikusunk a kormány ál
tal támogatott A Reggelnek is a munkatársa lett nem 
sokkal a megérkezése után, s azonkívül a legterjedel
mesebb esszéjét a köztársasági elnökről, Masarykról írja, 
akkor látszólag világos, hogy miért találtatott jelenték
telennek a főleg mozgalmi-etikai szempontú értékelés 
mérlegén. Vajon azt jelenti ez, hogy csak Turczel Lajos
nak az emigráció egészére vonatkozó fenntartásos di
csérete foglalja magába az alibit Kázmér számára? -  
„A magyarországi emigráció itteni politikai szereplését 
az októbrista szárny szervilizmusa erősen kompromit
tálta, de az irodalom (és a sajtó) területén végzett te
remtő munkáért az emigráció egészét feltétlen elisme
rés illeti meg.”8 Egyáltalán nem. Tudniillik Kázmér 
Ernőnek, aki Masarykot Jugoszláviában is dicsérte, 
amikor pedig már nem fogható rá, hogy érdekből tette, 
a szellemi horizontja sokkal szélesebb volt azoknak a 
kultúrmunkásoknak a legtöbbjénél, akik általánosság
ban az „aktivisták” csoportjába sorolhatók. Az ő törek
vése homlokegyenest ellentmond „Az aktivisták által 
képviselt kulturális koncepciónak, az úgynevezett kul- 
túraktivizmusnak. . . ” melynek „sarkalatos tétele az 
egyetemes nemzeti kultúrától és a kommunista eszmei- 
ségű proletárkultúrától egyformán elszigetelt, önálló ki
sebbségi kultúráiét volt”.9 Kázmér Ernő az egyénit,
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a nemzetit és az általános emberit sohasem állította 
egymással szembe. Igaz, hogy ő is nemegyszer támadta 
a hivatalos magyar irodalmat, de ezt nem a kisebbségi 
begubózás, az idegen ajkú többségi nemzetnek való be- 
hódolása miatt tette, hanem az általa mindvégig rajong
va szeretett és haláláig bátran népszerűsített magyar kul
túráért. A kisebbségi irodalom külső és belső kérdé
seire olyan egyéni válaszokat adott, melyeket ma is el
fogadhatunk. A kommunista törekvésekhez azonban 
mégsem sorolható, mert vallásos meggyőződése, elvont 
humanizmusa, kontemplációra való hajlama, a jelsza
vak belső emberi fedezete iránti kételye lehetetlenné 
tették elvegyülését a taktikai okosságot igénylő mozga
lom soraiban. Hogy további okként a szervilizmust is 
megemlítjük-e, mint ahogy a többi emigránsnál gyak
ran megtehetjük, attól függ, mit értünk a kifejezésen. 
Amennyiben abból az elvből indulunk ki, mely a tár
sadalmi feltételekbe való, az egyéni boldoguláson túl
mutató építő beilleszkedéssel is mereven szembeállítja 
az alapok megdöntésére irányuló osztályharcot -  akkor 
Kázmér szervilis. Csakhogy ez esetben a huszadik szá
zadnak a nála sokkal ismertebb magyar írói között is 
nem egyet kellene megbélyegeznünk. Kázmérnak az 
a mentsége az ilyen váddal szemben, hogy ő a Tanács- 
köztársaság idején tett rövid (papír)forradalmi kirucca
nása után tulajdonképpen arra a szellemi útra tért visz- 
sza, melyen még 1913-ban a Május szerkesztőjeként 
és kritikusaként indult el. Kázmér meggyőződéses, csu
pán lélekben szocialista polgár maradt, aki nem hitt 
abban, hogy az erőszakkal megdöntött társadalmi vi
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szonyokkal maga az ember is megváltozhat. Vélemé
nyünk szerint a szolgalelkűség inkább a Tanácsköztár
saságban tanúsított magatartását jellemzi, mivel rövid 
részvétele nem az ő belső fejlődésének átgondolt kö
vetkezménye volt, hanem csupán meghajlás a történel
mi pillanat parancsa előtt.

Kérdésünk még eldöntetlen: vajon miért nem kapott 
helyet Kázmér a második világháború után a csehszlo
vákiai magyar irodalmi köztudatban? A legkézzelfog
hatóbb ok kétségtelenül Gömöri förmedvénye, de nem 
kisebb ennél a chiliasztikusan elvont európaiság sem. 
A legfontosabb mégiscsak az, hogy kritikusunk, mikor 
éppen hogy gyökeret vert volna szülőhazájában, alig 
egy évtizedes felvidéki tartózkodás után Jugoszláviába 
távozva, a teljes elfelejtésre ítélte önmagát. Innen pedig 
csupán távolról és nosztalgikusan kísérhette a szlovák 
és az ottani magyar irodalom fejlődését, melynek egy
kor ő is lelkes építője volt, anélkül persze, hogy a 
„mindenkori kormányt fenntartás nélkül kiszolgálta, az 
uralmon lévő polgári rendszert dicsőítette"10 volna, hi
szen mint később látni fogjuk, Kázmér még az oktatás 
magyarnyelvűsége mellett is síkraszállt. Ha tehát álta
lában igaz is, hogy „Az emigránsokat világnézeti és 
kenyérkötöttségből adódó csehszlovák konformizmu
suk az itteni magyar problémákkal szemben süketté 
tette”,11 ez Kázmér Ernőre nem vonatkozhat. Hol van 
tehát az ő helye? Valahol az aktivizmus és a kommu
nizmus között, a jobboldali elmélet és a baloldali erkölcs 
között. Kázmér a „lebegő értelmiségi”, ahogyan Mann- 
heim Károly mondaná. De úgy tűnik: hiába állítjuk mi,
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hogy a talajtalan zsidó polgár demokráciapártisága in
kább valami korábbinak a folytatódása, valami mé
lyebbnek a megnyilvánulása, mint szégyenteljes meg
alkuvás, az igazinak elfogadott eszme elárulása, ha 
Kázmér látszólag ennek éppen az ellenkezőjét gyónja 
meg, mikor az egyik expresszionista drámának a szer
zőjéről azt mondja, hogy „jól látja azt a kloakát, amely
ben szolgalelkűségünk miatt még sokáig kell élnünk”.12 
Ez a vallomás mégis a mi tézisünket igazolja; azon 
egyszerű oknál fogva, hogy ha e kérdések valakiben 
cinikus átlépés helyett lelkiismereti üggyé válnak, az 
már a túlemelkedés jele. A továbbiakban ennek számos 
dokumentumát sorakoztatjuk fel.
Krisztianista expresszionizmus. Hogy Kázmér Ernő szá
mára a Tanácsköztársaságban való részvétel nem volt 
több alkalmi kirándulásnál, az ideavilág és a külső ese
mények naiv összeegyeztetési kísérleténél a sokakat el
hódító zűrzavarban, tömeglélektanilag könnyen meg
érthető alkalmi lelkesedésnél, erre az a bizonyíték, hogy 
az ő kritikáinak expresszionizmusa (mert ezekben az 
években csakis így minősíthetjük a stílusát) csupán 
részben táplálkozik abból a pesszimizmusból, mely Bori 
Imre monográfiája szerint 1919-től kb. 1922—23-ig e 
leghosszabb életű és legtermékenyebb izmusnak általá
nos jellemzője.13 Vannak rezignált felhangok Kázmér 
ekkori attitűdjében, mint pl. mikor amiatt panaszkodik, 
hogy a kultúra „megadta magát a becstelen háború
nak, a hiábavaló forradalmaknak”,14 de ne feledkez
zünk meg róla, hogy a Tanácsköztársaság előtt is vol
tak. Erre nem csupán a kritikusnak az élettől való
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viszolygása, könyvekben, festményekben, koncert és 
színháztermekben élése ad magyarázatot, hanem vallá
sos idealizmusa is, mely az emigrációban még inkább 
megerősödik. Ez azonban nem ellentmondás, hanem 
csupán paradoxon, mivel, miként látni fogjuk, a vallá
sosság nála még mindig a nietzschei nagy kezdőbetűs 
Emberrel kapcsolódik össze. A schopenhaueri beütések 
pedig azért nem hozhatók közvetlen összefüggésbe a 
bukott forradalom élményével, mert ez a húszas évek 
második felében sem tűnik el nála.15 Ilyen hangulat rit
kábban lesz úrrá rajta, különben nem bírálná a kétség- 
beesésben fogant s azt fölülmúlni képtelen expresszio- 
nizmust. A mozgalom egyik legismertebb képviselőjét 
pl. így rója meg: „Mert Georg Kaiser drámái, még a 
»Bürger von Calais« sem ( . . . )  adja a szociális szükség
érzet egyéni erőfeszítéseibe koncentrált drámai erő ké
pét, hanem egészen jelentéktelen, szerteeső és elomló 
hétköznapi élmények illogikus, néha hisztérikus jelene
tekbe való felolvadását”, aminek következtében „az új 
drámaíró igazi arcát, a széles és fájdalmasan eltökélt 
egyetemes ölelkezést az Ember felé még itt sem mutat
ja meg.” 16 Kázmér expresszionizmus-eszményét azon
ban tüzetesebben is szemügyre kell vennünk.

Ha még emlékszünk rá, kritikusunk már budapesti évei 
idején A Hét munkatársaként is rokonszenvezett az 
avantgarddal. Kapcsolatának felemás voltára azonban 
nem csupán az figyelmeztet, hogy munkásságának súly
pontját A Hét gondolkodás- és ízlésköre határozta meg, 
hanem -  ezzel szoros összefüggésben -  az is, hogy 
mindössze három írása jelent meg a A/aban, s hogy e
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folyóirat kritikusa fenntartással fogadta kritikakötetét. 
Csehszlovákiába érkezése után Kázmér a következő
képpen írt e viszonyról Mihályi Ödönnek: „ . .  .a Ma 
lírájától engem világok választottak és választanak el és 
Kassákot sohasem tudom azonosítani a Mával. Ő egy 
pompás, erős európai író, Mácza képzett, organikus, 
komoly esztétikus, a lírikusaik közül Barta Sándor a 
legkomolyabb -  c’est tout” .17A továbbiakban nem lep 
lezve „kijózanodását”, némi ”önkritikát” is gyakorol: 
„A képzőművészetüknek szíwel-lélekkel apostola vol
tam s amit tehettem, megtettem értük mindent. -  Mi
ért? Mert a háborúban pacifisták voltak, a Károlyi cha- 
oszban -  igaz emberek a zsiványdiktatúrában -  az 
egyetlen becsületes sziget volt a Ma s most szegények 
szanaszéjjel vannak.” Ha ehhez még azt is hozzátesz- 
szük hogy korábbi kritikusi munkásságának stílusát és 
tárgyát tekintve egyaránt az impresszionizmus és a sze
cesszió mondható uralkodónak, noha a háború éveiben 
expresszionista-pacifista prózaversei is születtek, akkor 
Kázmér Ernő az avantgardhoz való viszonyulását fenn
tartásos azonosulásnak nevezhetjük, számítva arra a je
lentésbeli eltérésre, amely az „azonosulás” és az „azo
nosság” között létezik.

Első csehszlovákiai évei nem az avantgarde egészé
vel, még csak nem is a teljes expresszionizmussal, hanem 
ennek egyik ágával teszik bensőségessé a kapcsolatát. 
Ennek jelét ember- és műeszménye mellett abban is 
látjuk, hogy első ízben expresszionista művekkel is 
kezd'foglalkozni. Hogy mi lehet ennek az oka? Nyilván 
a megváltási remény továbbélése, a sikertelen gyakorlat
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után a chiliasztikus látomás, mert -  miként Koczogh 
Ákos írja -  „Az expresszionista hitt abban, hogy 
megválthatja az emberiséget” .18 Kázmér, ha nem tette 
is fel életét a kommunista forradalomra, mégis volt 
oka csalódni benne (ha másért nem, a fellelkesülé- 
sért és az azt követő meghurcoltatásért), a kétségbeesés 
elől viszont csak az ember vallásos ideájába menekül
hetett, melynek az irodalmár számára magától értő
dőén a panteisztikus kicsengésű expresszionizmus lehe
tett a formája.19 Ekkor tehát még egy klasszicizmusra 
áhítozó optimista expresszionizmus a mércéje, mert „ha 
ingadozásokkal, visszafordulásokkal, mégis az opti
mizmus, az ember fensőbbrendűségébe vetett hit felé 
halad a mai világirodalom fejlődése”.20 A „lírai objek
tivitás”. E kifejezést alighanem Karinthy Frigyes hasz
nálta először a magyar irodalomkritikában még 1911- 
ben,21 a húszas évek második felében pedig Halász 
Gábor tette esztétikai gondolkodásának alappillérévé.22 
Bori Imrének a magyar avantgardról készült monográ
fiája viszont az izmusokkal hozza kapcsolatba az „ob
jektív” lírát, mint -  a Halász-féle értelmezéshez közel -  
a múlt századi naivan romantikus én-központúság taga
dását.23 Kázmér Ernőnél egyetlen ízben bukkan elő: 
a Knut Hamsunról írott viszonylag terjedelmes esszé
ben,24 de más jelentésben, mint az említetteknél. Az 
„én"-t és a tárgyat ugyanis kritikusunk csak ritka és ih
letett pillanataiban azonosítja egymással. Az expresz- 
szionizmus egyfajta értelmezésével kacérkodó legtöbb
ször impresszionista marad, egyszerűen azért, mert úgy
szólván problémátlanul vette tudomásul a századforduló
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nagy hatású izmusának továbbélését a kritika műfajai
ban, melyekbe bele tudott illeszkedni gondolkodása. A 
több-kevesebb rendszerességgel írt színikritikákon kí
vül még jobb bizonyság erre egy párizsi riportja,25 mely 
az impresszionizmus enyhén szédült hedonizmusában 
nem érzi annak szükségét, hogy a nagyvárosi élet szí
neinek és hangjainak kulisszáit fellökve, nyugtalanul 
szegődjön egyetemesebb igazságok nyomába -  akár a 
társadalmi törvényszerűségnek, akár a lélek misztériu
mainak világában. így aztán nem lepődhetünk meg azon, 
hogy a „lírai objektivitás” nem is a lírára vonatkozik, 
hanem az epikára (bár Kázmér gondolatszövésének lo
gikája néhol a lírával kapcsolatosan is megengedné az 
alkalmazását), és hogy tulajdonképpen nem a két szó 
jelentésének egymást támogató eggyéolvadását, hanem 
egymással feleselő (de kölcsönösen kiegészítő) egy- 
másmellettiségét jelenti. „Mi ez a pozitív emberábrázo
lás, ha nem lírai objektivitás, mi ez, ha nem líra és nem 
objektivitás, amikor az Éhségben és minden más írásá
ban is két embertípus vonul át, a költő, a fantáziával 
bíró ember és az élesen konzervatív szinte dogmatikus 
elhatározottságú ember típusa” -  olvashatjuk már em
lített tanulmányában. Az ellágyuló líraközpontúság 
mégis döntő, olykor az expresszionista átütőerő sem 
hiányzik belőle, mert Hamsun „minden alakja ebből 
a forrásból fakadt s végre, mint valami Óceánba, ugyan
csak a lírába ömlenek vissza”. Ami e képből hiányzik: 
az a külvilág. Kázmér könnyedén révülő szeme ugyanis 
ellenállás nélkül röppen a végtelen horizontjáig, „saját 
végtelenségének tudatá”-ig s az áradozón panteisztikus
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természetélményig, de e nagy távot kerülő úton teszi 
meg, nem a társadalom objektumain át, mint az ex
presszionisták legtöbbje.

Ez azonban inkább módszertani kérdés, hiszen Káz
mér többször a korral való nyílt szembenézés mellett 
kardoskodott, bár itt természetesen nem forradalmi 
tettre, hanem erkölcsi magatartásra gondolt, pl. mikor 
azt hirdette, hogy az új írónak „ki kell kerülnie a loká
lis témákból, a kávéházak, a vidéki hivatalok levegőjé
ből, emberi dokumentum felé kell nyúlnia, mert nem 
lehet mindig a lelket írni. Idő, tér, anyag, ember, tág
távlatú struktúra -  minden eszköze vegvan hozzá, hogy 
fantáziáját korláttalan utakra terelje” .26 Sőt olykor 
benne is éled az expresszionista szépíró a korábban írt 
pacifista prózaversek útóhajtásaként, s ilyen világölelő 
extázisbán méltatja Henry Barbusse munkásságát:
___ ez a háború epikául mosolyul majd szánkra, a haló
világ őrültjein át új lelkek, új élők fogják a maguk 
akaratát, a maguk szenvedélyét világgá ölelkezni, s en
nek a háborúnak, ennek a dogmanélküli négy vagy öt 
évnek minden csecsebecséjét csak betűkbe táncolva 
fogjuk felcsuklani -  jajgatássá”.27 A „valóságfedezet” 
pedig nemcsak hogy nem hiányzik, hanem néha még 
túlburjánzik Kázmér felfogásában. A Barbusse-cikkel 
majdnem egy időben, hasonlóképpen, mint 1920-ban, 
Zola zászlaja alatt az új naturalizmus megszületését 
hirdeti,28 s a kísérleti regény szerzőjének olyan rene
szánszát jósolja meg, mint a Stendhalé volt az 1880-as 
években. Miként tudjuk: jóslata nem volt előzmény 
nélküli, de később még inkább beigazolódott.
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Kora legnagyobb írójának ebben az időben Heinrich 
Mannt tartja, nemcsak „az expresszionizmustól túlfű
tött látása” miatt, hanem azért is, mert szerinte ez a 
német író az egymást követő és egyidejű irányzatok
-  főleg a naturalizmus, impresszionizmus és expresszio- 
nizmus -  szintézisét hajtotta végre.
Kázmér és Sinkó. A kritikusi fogalmaknak e modellje 
természetesen nem egyedülálló. Sinkó Ervin pl. bécsi 
emigrációs éveiben a Kázméréval hasonló kérdésekkel 
küszködve, s indokoltan mélyebb válságból keresve ki
utat, többször is hasonló megoldásra lel. A valóság 
elveszítése után ő is csupán a lélekben talál kapaszko
dót. E sorokat akár Kázmér is írhatta volna: „Van egy 
kereszténység, egy egyetlenül igazi és ha fogalmilag 
nem is tudjuk definiálni, lelki valóság az, melyről mind
nyájan tudhatunk, noha nem vált bennünk valóság
gá.”29 Sinkó ui. szintén elutasítja az avantgarde esz- 
ménytelenségét, az áhítatot és a tiszteletet elsöprő ci
nizmust.30 Mindketten az egyén révén szeretnék meg
javítani a világot. S ha Kázmér 1923-ban úgy véleke
dik, hogy „A harmonikus élet, a gondolat és az érzés 
közötti egyenlőség, amely a maga teljességében a lélek 
nemességévé emelkedik, az erő, a fegyelmezettség, 
a kitartás -  csak ezek lehetnek erkölcsi támaszai az 
emberiség lírai menetű, de a társadalom lelki kényszere 
alatt abszolút emberivé valósuló individualizmusá
nak”,31 akkor két évvel később Sinkó Ervinnek is majd
nem ugyanaz a gondolatmenete, mikor „egy új klasz- 
szikus költészetnek, egy építő, a szellemi káoszban ren
det teremtő, nevelő, pozitív művészetnek” szeretne a
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„m unkása... lenni” .32 Főelvük kétségtelenül az erő
szakmentesség, a jobb- és a baloldali diktatúra elleni 
tiltakozás. Ahogyan Sinkó A megértés könyveiben33 az 
egymás iránti türelmet, megértést és jóságot prédikálja, 
erre emlékeztető módon, de kisebb fokú tudatossággal 
s nagyobb expresszionista lendülettel hozsannázik Káz
mér is már említett cikkében: „Ki kell lépnünk önma
gunkból és részt kell kémünk a nagy életritmusból, a 
bennünket környező világból, a kultúrteremtés társa
dalma felé kell közelednünk és a természet és a világ- 
ismerés teljességével, a népszellem legtökéletesebb ki- 
fejlesztésével oda kell adnunk magunkat annak a nagy, 
határtalan szeretetnek, amely etikai determinánsa a 
szociális ideálnak, a maga tisztaságában a szociális kor 
morálja elé lépő tudatos, igaz embernek.”34 Itt a „nép
szellem” kifejezésnek tolsztoji jelentése van, mert Káz
mér e korszakában legalább annyira becsüli az orosz 
írót, mint Sinkó. Masaryk, a programadó. Ezért van az, 
hogy lelkendezve teszi magáévá a tolsztojánus Masaryk 
nemzetnevelő programját, mely a pozitivizmus által túl
favorizált külső megismeréssel ellentétben az egyéniség 
önnevelését, gondolatnak és érzésnek már említett har
móniáját állítja a nevelőmunka előterébe. S mikor 
Krisztus példájára hivatkozva a politikai és társadalmi 
harcoktól való tartózkodást hirdeti, amely állásponthoz 
Sinkó a saját megszenvedett tapasztalatai után, világi 
hatalmak közvetítése nélkül érkezett el, Kázmér bedől 
a demagógiának. A tolsztoji tanítást főleg az tette ma- 
nipulálhatóvá az állami ideológia számára, hogy a ke
reszténységet nem azonosította az uralkodó egyházi
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formákkal. A masaryki-kázméri új vallásvárásba azon
ban maeterlincki felhangok is vegyülnek, mert hiszen 
„Krisztus vallásának rövidesen egy új valllás képében 
kell jelentkezni, mert Masaryk szerint az idő már meg
érett egy új vallásra, a hit ősakordjának felzúgására s az 
idők igazsága szivárványszíneinek felsugárzására” .35 E 
tanulmány végén kritikusunk lelkesedése az extázisig 
fokozódik, jeremiádba vált, úgyhogy víziója az ótesta
mentum prófétáinak látomásaira emlékeztet: az új val
lás születésének feltétele eszerint az lenne, hogy „A 
büszke ember társaira vadászna, újra érezné a harcoló 
hit jelentőségét, amott sortüzek világítanának, odébb 
meztelen kardok csillannának meg, halálordítás, éles 
kövek röpködése, felborult villamosok, égő falvak, kó- 
kadó műhelyek és a két hit között hihetetlen erőre 
kapna: a harmadik, a változatlan termelési rend anar
chiáján szenvedő nincstelenek tudatraébredő forradal- 
misága” .36 Tagadhatatlan, hogy egészen fantasztikusnak 
mondható elképzelése ez a szociális forradalomnak. 
Még furcsább, hogy épp a Masaryk-tanulmányba csem
pészi bele e gondolatot. Melyik az igazi Kázmér? -  bi
zonytalanodunk el hirtelenében. Mindegyik -  hangoz
hatna a leghelyesebb válasz. Kritikusunk ugyanis az 
emberi lény gazdagságának mindegyik változatával haj
landó azonosulni, anélkül, hogy bármikor (akár később 
a belgrádi éveiben, a Kalangya főmunkatársaként is) 
vállalná a teljes azonosságot. Egy előnye s egy hátránya 
van ennek a nem teljesen egyértelmű, etikailag vitat
ható magatartásnak: az, hogy képviselőjét nem fenye
geti a dogmatikus beszűkülés, ám annál inkább a ge-
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rinctelenség. Kázmérnak azonban ez csupán érzékeny 
pontja és nem a lényege; az ő munkássága -  életének 
bármely szakaszában -  jóval több annál, mint amit a 
polgári életformának tett engedénye a haladó utókor 
ítélőszéke előtt az összértékéből levon. A leghelyesebb 
talán eklektikusnak minősíteni e magatartást, melynek 
- s  ebben az egyben igaza van Gömöri Jenőnek-a 
„zavarosság” a stilisztikai következménye. Természete
sen az ilyen szempontú bírálatnak is óvatosnak kell 
lennie, mert az akkori időszaknak azóta még híresebbé 
vált nevei közül is sokan megbuknának a mai nyelv- 
helyesség vizsgáján.

Az önmagukban sokszor alig kielemezhető gondolati 
oda-vissza csúszkálások ellenére is egyértelműen ki le
het mondani, miben jelöli meg a „nincstelenek”-kel 
szembeni (velük csupán affektív módon és csak vizio- 
nárius pillanatokban azonosuló) passzív magatartásá
nak okát: az etikában. Ennek szempontjából ad igazat 
Engels vitapartnerének, Dühringnek is a vita, tárgyila
gos áttekintése után, mert „a szocializmust kísértő be
tegség legmélyebb gyökere ott van, ahol nem tűrik a 
revizionizmus szükségességét, az etikai kritika szüksé
gességét”.37 Lukács Györgynek és Sinkó Ervinnek 
hosszas vívódások és töprengések után a maguk mód
ján sikerült feloldaniuk ezt az ellentmondást, míg Káz
mér csupán határozott kísérletet tesz rá több mint egy 
évtizeddel később a Kalangyában. Hogy ebben e tekin
tetben önmaga számára sem juthatott megnyugtató 
eredményre, annak azon kívül, hogy nem volt teoreti
kus alkat, az a magyarázata, hogy neki, disszidens szel
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lemiségű polgár lévén, egy mind ingatagabbá váló pol
gári társadalom talaján kellett helyt állnia, s nemhogy a 
kiteljesedés, de még az igazi kibontakozás feltételei 
sem voltak adottak számára.
Tudomány és miszticizmus. Hiába volt hasonló felfogá
sa Kázmér Ernőnek és Gömöri Jenőnek az apolitikus
ságot illetően és a magyar nemzeti kisebbség szerepére 
vonatkozóan, Gömöri nyilvánvalóan a miszticizmusa 
miatt sem szenvedhette Kázmért, aki mint néhány év
vel azelőtt most i§ meg van győződve róla, hogy „lelki 
diszpozíció, misztikus révület pótolhatják csak a mai 
esztétika szűkös keretét”, mert -  s itt újra a nietzschei, 
dionüszoszi művészetelv jelenlétét érezzük -  „elemezni 
annyi, mint hidegen, érzéketlenül állani vele szem
ben”.38 Ezek után azon sincs csodálkoznivaló, hogy 
Kázmér (miként már A Hét egy-két cikkében is tapasz
talhattuk) bizonytalanul mozog a tudományos fogalmak 
között, s ha Gömöri a képességét és egész korábbi 
munkásságát dilettánsnak bélyegezte, mi e kifejezést az 
ilyen ritkábban előforduló mondataira vonatkoztatjuk: 
„akiknek módjukban van Aristoteles híres poétikáját 
olvasni, azok rájöhetnek arra, hogy az ő filozófiai szem
pontjai mindig magasabbrendűek voltak a történelmi 
felfogásnál s igen sokszor megesett az is, hogy az akkori 
színpadtól csodálatosan egyéni nézetek kifejezését kap
ták a nézők, mintegy közös kincsül, amelyek a köznapi 
valóság fölött eszményi valósággá váltak”.39 Hogy ez 
pontosan mit akar jelenteni, talán Kázmér Ernő szóbe
lileg meg tudta volna magyarázni; így azonban csupán
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sejtenünk lehet az értelmét, mivel a kritikus akkori 
mércéjén nem sokat nyomott a világosság.

A homály kultusza azonban nem zárta ki, hogy a leg
magasabb rangú tudományosságot a felvidéken ne Kár
mán Mór munkásságában tisztelje, akinek az Etikájárói 
szóló bírálatában arról elmélkedik, hogy az ember tel
jessége csakis a kultúrában és az etikában valósulhat 
meg.40 A másik tudós pedig, akiről csak elismerő szavai 
vannak: Sas Andor.41
A magyar irodalom küldetése. „Egy magasabb európai 
magatartás kialakítása lebegett a szemünk előtt, amely 
minden középeurópai kis nép számára megnyugvást ad. 
Úgy képzeltük, hogy van, létezik egy magasabb életfor
ma, mely európai, szociális, gazdasági és esztétikai ér
téktöbbletet jelenthet úgy a kisebbségi magyarság, mint 
a többségi nemzet számára”42 -  írja Jócsik Lajos az új 
államalakulat nemzetiségi küzdelmeinek első éveire 
visszaemlékezve. Kázmér Ernő szellemi horizontja en
nél egy kicsit sem szűkebb; ő a magyar irodalom felől 
(amely számára az ötfelé szakadt magyarság irodalmá
val azonos) egy egészen széles európai békeperspektíva 
ügyét tartja szem előtt, amikor Gömöri Jenő folyóiratá
val, a 7wzzel egyidőben, tehát vele is versengve (ami 
szintén Gömöri cikke egyik előzményének tudható be)- 
a Nemzeti Kisebbségekben a rá jellemző enyhe érzel
gősséggel és utópista hangsúllyal a következőképpen 
nyilatkozik: „A világháborúból kimenekült, de hamis 
rendszerek és hazug társadalmi intézmények között élő 
ember akaratlanul is az összetartozandóságot keresi. 
Nem akar külön világ, külön nemzet, külön faj lenni,
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boldogságot vár, megváltást minden lelki feszültségtől s 
bárki hozza is azt, magához öleli és vele zokogja: 
»Milyen csodálatos csak embernek lenni.« Az iroda
lom, a szellemi forradalom ezt akarja s hogy ez elér
kezhessen, meg akarja dönteni a hamis rendszert, fel 
akarja robbantani a hazug társadalmi intézményeket, 
meg akarja szüntetni az ember és ember közötti külön
bözőséget s a mai európai individualizmus csődjén át
hatolva, egy nagy emberi társadalomba akarja tömörí
teni a világ intellektusait. Ez a nagy hivatás, ez a nagy
szerű szerep a magyar irodalomra vár, hogy a német, a 
cseh, a szlovák, a szerb, a horvát, a román, a bolgár és 
a lengyel irodalommal összeforrva, közös úton haladva, 
ha faji és nemzeti kincseinek sajátos demonstrációjával 
is, elérjen az emberhez, a világossághoz, minden igaz 
művészeti cselekedet egyetlen forrásához.”43 Ma ezt 
mindössze azzal egészíthetnénk ki az elmúlt évtizedek 
történelmének tapasztalata alapján, hogy az ember bel
ső reformja, pusztába kiáltott szó lévén, önmagában nem 
hatásos, amennyiben a legtöbb energiát tartalékoló ré
teg, a munkásosztály (a „nincstelenek”, ahogyan Káz
mér említi bátortalanul a Masaryk-tanulmányában) 
harciassága nem kezdi megvalósítani. Ami egyébként 
az idézetben a leglényegesebb, az az, hogy kritikusunk 
a kisebbségbe szorult magyarság legjobbjaival egy vo
nalban a kétségbeejtő körülményekből a legmagasabb- 
rendű erényeket igyekszik kicsíráztatni, mivel, miként 
Fábry Zoltán mondja: „szegénységben és szegénység
ből kellett gazdagodnunk. A szükségből kellett -  és ami 
a legfontosabb: lehetett — erényt csinálni” .44 Nem zár-
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kózik el tehát a maga sajátos feltételei közepette szin
tén mostoha körülmények között vergődő magyaror
szági irodalomtól, nem állítja élesen szembe a csehszlo
vákiai és az anyaországbeli szellemi és társadalmi lehe
tőségeket, mint a kormánypárti emigránsok általában 
teszik, noha határozottan nyesegeti a történelmi Ma
gyarország ideológiai anakronizmusának -  a szocialista 
kultúrszemlélet által is elvetett -  burjánzásait. Hetikri
tikushoz képest alapos magyar irodalmi tudással (saj
nos, eléggé pongyola nyelvezettel is) mutatja ki Császár 
Elemérnek A magyar regény története c. könyvéről írt 
bírálatában,45 még bizonyos megértést is tanúsítva irán
ta, hogy a magyar regény történetét nem lehet és nem 
is kell a szomszéd népek és a nagy európai nemzetekkel 
való, könnyen kimutatható kapcsolatoknak magyar- 
kodó figyelmen kívül hagyásával megírni. Helytelen 
lenne azonban itt színtelen kozmopolitizmusra s a helyi 
színek moralizáló mellőzésére gyanakodnunk. Kázmér 
csupán „minden emberi ideálokat szerető ember”,46 
aki egy másik cikkében viszont azt kifogásolja a magyar
országi könyvkiadók munkájában, hogy nem támogat
ják a „nemzeti életerőt és a magyar életképességet”47 
megörökítő irodalmat. Fából vaskarika ez? Nem. Csu
pán egy nagy magyar szellemnek a hatása, melyet a mi 
kritikusunknál kiválóbb elmék sem kerülhettek el. 
összefogás Ady jegyében. Az igazi magyarság-élményt, 
közép-európaiságot és nemzetköziséget Kázmér Ady 
Endrétől tanulta meg. Nem véletlen hát, hogy nem is 
egy cikkében a háború után szétszóródott magyarságot 
összetartó erőnek s egy haladó nemzetköziségnek a fe-
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dezetét az Ady-kultusz ápolásával szeretné megterem
teni. Az erdélyi Ady-kultusz és az Ady-Társaság ügye 
c. írása a költő emlékének jegyében olyan szervezke
dést pártfogol, mely „a magyarság primér, egységesen 
progresszív kultúrájának evolúciója mellett, azokat az 
utakat, azokat a lehetőségeket jelölje ki, amelyek fel
tétlen alkalmas eszközei az új nemzeti államok kultúr- 
tényezőinek és alkotó művészeinek kölcsönös -  minden 
faji, nemzeti, felekezeti különbözőséget kizáró, kollabo- 
rációjának”.38 A cikk különben az új román állam bürok
ratikus értetlenségét s a Társaság helyzetének ebből 
következő megoldatlanságát sem hallgatja el. Kilenc 
hónappal azelőtt levélben tájékoztatja Fenyő Miksát 
a szlovákok és a kisebbségbe szorult magyarság Ady- 
kultuszáról.49 Megemlíti, hogy a költő népszerűsítéséből 
ő is kiveszi a részét, és arra kéri a Nyugat egykori 
mecénását, hogy hatalmazza fel Ady irodalmi emlékei
nek összegyűjtésére. Levelében egy szlovák lapnak, a 
Slovensky Vychodnak a vasárnapi mellékletét is küldi, 
amely Adynak a Proletár gyerek dala c. versét közli 
a fordító megjegyzésével. Hogy e lelkesedésnek némi 
eredménye is volt, arról Kázmérnak másfél évtizeddel 
később, a Kalangyában tett vallomása tanúskodik, mely 
szerint szlovák íróbarátai őszintén lelkesedtek Adyért, 
és magukénak vallották programját.50 Első cikke után 
két évre az Ady-múzeum ügyét teszi szóvá, s a Dóczy 
Jenő és Földessy Gyula által szerkesztett adattárról szá
mol be, külön-külön méltatva az emlékezéseket és ta
nulmányokat. Kázmér azonban Adynak a magyar iro
dalmon belüli jelentőségével is tisztában volt, amire az
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vall, hogy a Prúdy számára írt tanulmányában a magyar 
költészetről rajzolt képe középpontjában Ady áll.51 Egy 
évvel ezután azt sem mulasztja el, hogy hosszan ne 
méltassa az Ady-múzeum második kötetét és az Ady- 
kutatás pillanatnyi helyzetét.52

Aki Adyt szereti, annak a társadalmi radikalizmus 
kérdésében is pizitívan kell állást foglalnia. Kázmér 
nem is tartózkodik: ebben is hű követője a költőnek. 
A Prúdyban közzétett másik tanulmányában ugyanis, 
melynek az új magyar próza a tárgya,53 a Magyar Újság 
ismeretlen kritikusának szavaival „Jászi Oszkárék ideo
lógiája előtt lengeti meg piros zászlaját”.54 A bíráló 
ezután ilyen fenntartással folytatja: (Kázmér) „a művé
szetek irodalomra ható erejét Kernstockban, Bartókban 
látja meg és ha ez nem is hiba, mindenesetre ott az 
objektivitás hiánya, amidőn az européer szellem igaz, 
magyarországi kibontakozását a progresszív radikálisok 
Társadalomtudományi Társaságában vélte felismerni”. 
Ettől eltekintve elismeri Kázmér világ- és magyar iro
dalmi kultúráját, valamint a tabló hitelességét, melynek 
névösszeállításán és értékelésein ma sem igen lenne 
változtatni valónk; sőt azt is hozzáteszi, hogy „szlovák 
folyóirat most először nyitja meg lapjait magyar esztéti
kus számára, s .. .a feladat éppen Kázmér Ernőnek 
jutott” .

Kritikusunk az induló korunké is felfigyel. Meg van 
győződve róla, hogy „mert minden tanulmánya, króni
kája, szemléje valódi meggyőződésen alapszik, minden 
jel arra mutat, hogy Európa e félreeső helyéről, a ma
gyar lelkiismereti szabadság ősi városából, Kolozsvárról
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elindult Korunk valóban hozzájárul ahhoz a nagy misz- 
szióhoz, hogy a mai világnézeti ellentétek kiküszöbölé
sével, grandiózus szintézisbe foglalódjon Új Európa új 
kultúrája”.55 Azt már nem láthatta előre, hogy a Ko
runk missziója nem a „világnézeti ellentétek kiküszöbö
lése”, hanem inkább kiélezése lett egy távoli -  a káz- 
méri utópiához hasonló, de attól reálisabb, mert köz
vetlen cselekvésmódot mutató -  harmónia érdekében.

Kázmér Ernő tehát nem lépett a Korunk egyszerre 
szellemi és gyakorlati útjára, ő továbbra is megmaradt 
baloldali érzelmű polgári humanistának. Ennek számos 
dokumentuma közül csupán a legfontosabbakat ismer
tetjük. Egyik cikkében pl. a pozsonyi szlovák egyete
misták soviniszta kilengései idején két szlovák iparos, 
két egyszerű ember példáját emeli a magasba, akik a 
Petőfi, Tompa és Kerényi költői versengésének emlé
kére állított kőobeliszk restaurálásával az egykori vetél
kedő színhelyét és a költők nevét megmentették a fele
déstől, ami által tulajdonképpen azt demonstrálták, 
hogy „népek és népek mindig közelebb vannak egymás
hoz, mint a legbarátságosabb és legműveltebb diploma
ták, a nép dolgozik s szenved és könnyen veszi be 
szíve a másik népet, mely szintén ugyanazt csinálja
-  neki nem kenyere a zavarosban való halászat”.56 
Az új szlovák irodalom kritikusa. Korántsem elfogult 
tehát a többségi nemzettel szemben Kázmér. Noha fi
gyelemmel kíséri a szlovák kultúra növekedését, esze 
ágában sincs, hogy törleszkedően lelkesedve feladja 
európaiságát. Többek között ilyen tárgyilagos bírálat 
került ki tolla alól* „az új szlovák irodalom fejlődési
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stádiuma a kritikát nélkülözi, az értékelőket, akik a 
nemzeti szempontokon túl, egy egységes, egyetemes 
irodalmi fejlődés és irodalomelmélet szempontjából vizs
gálják az új termést.. .”57 Ugyanez az írása két novel
listának, Tido J. Gašparnak és Gejza Vámosnak a ki
bontakozási lehetőségét latolgatja, két költőt (Emil 
Boleslav Lukačot és Ján Smreket) viszont megdicsér. 
Az eszménytelenül romboló expresszionizmus iránti el
lenszenvét a szlovák irodalom területén sem titkolja el. 
A magyar A/ának a szomszéd megfelelőjét ismeri fel 
benne, s iránta sincs nagyobb kímélettel; ennek oka 
a baloldali forradalmi tevékenységtől való elzárkózásá
ban rejlik. Attól fél, hogy a tételek mögött elvész az 
ember, mikor azt hiányolja a folyóiratban, hogy „ . . .  a 
szuggesztivitásig. . .  nem tud eljutni, mert tulajdonkép
pen a formátlan és kaotikus expresszionizmus eszközei
ből tetszelegnek maguknak az írók s ellenőrizhetetlen 
eszközeikkel az expresszionizmust, mint önmagáért való 
művészkedést, kisajátítják".58 Legtöbb írásának mégis 
szeretet és megértés az alaptónusa. Ebben a hangnem
ben mutatja be többek között Krcméry István antológi
áját.59 Iván Krasko intellektuális pesszimizmusáról mint 
a hviedoslavi líra örökségéről szintén felsőfokban be
szél.60

A kázméri nemzetközpontúság és nemzetfelettiség 
egészen sajátságos viszonyban van egymással. A népek 
egyediségének és ugyanakkor testvériségének kapcsola
ta kevés kritikusnál vált olyan egyértelmű gyakorlattá, 
mint nála. Mikor Jozef Gregor Tajovskynak a művét 
az első szlovák történelmi drámaként üdvözli,61 akkor
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valójában csak a szlovákok nacionalista lázadásának 
nemzeti-társadalmi szükségszerűségét tartja szem előtt, 
s egy pillanatig sincs kétsége, hogy nem volt-e meggon
dolatlanul önző és talán áruló a szucsányi tanító tette, 
a magyar szabadságharc hátbatámadása, hisz ha voltak 
is kényszerítő okai, sem történelmileg, sem pedig erköl
csileg nem igazolható. Kázmér sorsközösséget érez 
a szlovák néppel, mely a múlt században a zsidósággal 
egyidőben vívta küzdelmét emancipációjáért. Éppen 
ezért fokozott érzékenységgel látja és bírálja a mikszáthi 
valóságlátás érzéketlenségét a nemzet perifériáján for
rongó változások irányában; és most is, mint néhány 
évvel azelőtt, a magyar történelmet illúziótlanabbul 
szemlélő, a tragikumra hajlamosabb Kemény Zsigmond 
az írója, kiről tanulmányvázlatot is készít.62 Mindez 
azonban még nem jelenti azt -  s íme a paradoxon - , 
hogy nem hajlandó akár Jókai Mórnak is a nyomába 
szegődni, s azután nyomozni a Bükk rengetegében, hogy 
a szabadságharc bukása után hol bujdosott a híres ma
gyar író.63
A szlovenszkói magyar irodalom alkalmi kertésze. Káz
mér Ernő a tíz évig tartó felvidéki tartózkodása idején 
nem teljesített rendszeres kritikusi szolgálatot a cseh
szlovákiai magyar irodalomban. A közül a hetvenegy- 
néhány író, kritikus és tollforgató közül, akiket Csan- 
da Sándor az Első nemzedék c. irodalomtörténeti port
ré-, illetve vázlatsorozatában64 érdemesnek tart meg
említeni, Kázmér mindössze néhánnyal foglalkozik, 
noha szempontjai és értékelése egyaránt méltók az írók
hoz és bírálójukhoz. Sebesi Ernőnek Öklös fohász c.
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verseskönyvében kimutatja ugyan a Nyugat lírikusainak 
olvasmányélményét, de arra is felfigyel, hogy „kitör 
belőle a felfokozott emberi élet értelme, egy minden 
morálon diadalmaskodó legfelsőbb morál, a legválságo
sabb pont: emberszeretet, igazságkeresés.. .”65 Egri 
Viktor első regényéről, A rácsablakos házról szintén 
megemlékezik;66 inkább a tehetséget emeli ki, mint az 
egyénivé érlelődött, társadalmilag-etikailag meghatáro
zott világlátást. A mű erényeit és korlátait ugyanabban 
jelöli meg: „Egri a kisváros társadalmi körén belül élő 
emberek specialistája.” Benjámin Ferenc A halál c. re
génye szintén megnyeri tetszését,67 bár ez alkalommal 
a metafizikát találja soknak a konkrétumokkal szem
ben; „mert Benjáminnak van ereje a nagy formákhoz, 
van fantáziája az életfunkciót mozgató energiák egyete
mes és végső jelentőségeinek tisztázásához, megértésé
hez, de nem tud riportere lenni azoknak a zilált idők
nek, amelyeket elcikázó, éles foltokkal akar művészetté 
érlelni”. A még költőnek készülő Szabó Béla második 
verseskönyvét viszont elutasítja.68 Nem mondja ki, de 
tulajdonképpen azt a lelki és társadalmi elkötelezettsé
gű expresszionizmust kéri számon tőle, melynek elő
jeleit Sebesinéi érzékelhette: „Sehol egy bátor hang, 
egy elszánt felkiáltás, egy villámló akarat, egy szilaj 
felkurjantás. Sehol az élnitudásnak, győzni akarásnak 
legcsekélyebb megnyilatkozása, mindenütt csak wer- 
theri kesergés, ifjúságot megtagadó reménytelenség és 
erőtlenség.” Annál inkább dicséri Földes Sándor novel
láinak az expresszionizmusát, mivel „Ember-irodalom 
ez, mert tovább megy a kereső, az individualista-anar
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chista szellem frenézisével dolgozók indulatain és nem 
hull bele passzív odaadással a világ zűrös zavarába”.69 
Nemcsak azért meghökkentő ez az ítélet, mert kritiku
sunk, mint említettük már, támadja a Dav forradalmi 
expresszionizmusát, hanem azért is, mert Földes Sándor 
a Kázmér-kritikával majdnem egyidőben ultrabaloldali 
támadást intéz a Korunkban Fábry Zoltán ellen, mond
ván, hogy „A babonákkal tehát le kell számolni, mi
előtt nagyra híznak. Az »emberirodalom« babonájával 
is” .70 A látszólagos nagy következetlenségnek valószí
nűleg az a magyarázata, hogy Kázmér ízlését inkább 
elégítette ki a próza műfajának (egyébként általában 
ritkábban művelt) expresszionizmusa a líráénál, azon 
egyszerű okból kifolyólag, hogy a prózában a legszélső
ségesebb indulat is tárgyat keres, melyben -  a költészet 
gáttalanságával szemben -  bizonyos fokig feltétlenül 
feloldódik, s ekképpen bizonyos általános „emberi tar
taloméig is eljut. Ezért a realisztikus törekvések iránt 
is megértést tud tanúsítani. Sziklay Ferenc A fekete 
ember c. ifjúsági regényéről pl. csak jót mond a jelen 
és a történelem eredményes szempontegyeztetésének 
dicséreteként.71

Kázmér Ernő ezenkívül az irodalom alsó régióiban is 
hallatja szavát: az elsők között nyit tüzet az Új Aurórá
nak a főleg magyarkodó dilettánsokat összegyűjtő kez
deményezésére, mert attól fél, hogy „mégis csak közön
séghez jut, olvasót hódít, hozzáfér olyan réteghez, 
amelynek az irodalomhoz való kapcsolata felelősségtel
jesebb volt, tudatában rejlett az ízlés, az író intencióit 
megbecsülő rokonszenv”, amikor még ti. szerves volt
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a kapcsolata a budapesti központtal.72 Az első évek 
kudarcait azonban nem csupán bírálni tudja, hanem 
megérteni is. Az irodalomtörténetek tanúságai szerint 
az első években nem ritkán sóhajtottak fel a haladó 
kultúrmunkások ekképpen: „Kutató, kereső, gondol
kodó, lelkiismeretes művészben a szlovenszkói új ma
gyar irodalom nagyon, nagyon szegény. Közös centrum, 
közös cél nélkül egymástól távol élnek, dolgoznak, 
küzdenek és nincs lap, nincs kiadó, nincs közönség, 
amely együvé terelné őket.”73 E megjegyzését különben 
az akkor még felvidéki írónak számító Márai Sándor
nak két könyvével foglalkozó méltatásában tette. Nem 
ismeri fel az író későbbi ellenszenves cinizmusának csí
ráit, ezért a humanista posztimpresszionizmusát és ex- 
presszionizmusát értékeli műveiben.
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UTOLSÓ KÍSÉRLET

„MŰVÉSZ, VILÁGNÉZET, KOLLEKTÍVUM . . .
EZ MA MINDEN IFJÚ ÍRÓ LÁNGOSZLOPA. 
MENEKÜLNÉNEK ELŐLÜK, VISSZA, AZ ELŐTTÜK 
JÁRÓK SIMA PÁZSITÚ L'ART POUR LA RT VISZONYAI 
FELÉ, DE A HÁROM SZÓ OLY SZOROSAN 
KAPCSOLÓDIK EGYMÁSBA, ÁRAMUK ANNYIRA EGY 
VEZETÉKEN ÖMLIK AZ IRODALOMBA, HOGY AZ 
ELEFÁNTCSQNTTORONY SÁPKÓROS 
BÚVÓHELYÉRE MA ÍRÓ -  AKI ÉRZÉSE ÉS 
GONDOLATVILÁGA OBJEKTÍV LEJEGYZÉSÉBEN,
A FIZIKAI S PSZICHIKAI LÉNYT JELENTŐ EGÉSZ 
EM BER AKTÍV EREJÉBEN LÁTJA H1VATOTTSÁGÁT 
-  NEM TUD BEHÚZÓDNI. JÁR, CSETLIK-BOTLIK A 
SZOCIÁLIS ÉLET SÜPPEDŐ INGOVÁNYAIN,
LÁTJA ÉS ÉRZI ÖNMAGÁT S INDIVIDUÁLIS 
ÉLETÉRZÉSE ÖNANALÍZISÉBŐL KIALAKUL 
ÖSZTÖNÉNEK ELSŐ GONDOLATI RENDSZERE: 
SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE."

KÁZMÉR ERNŐ





1. UTAK, ÁLLOMÁSOK, ÚTVESZTŐK

Zágrábi kísérletek. Kázmér Ernő a harmincas években 
egy csehszlovákiai fakitermelő cégnek a képviselője
ként érkezett Jugoszláviába, legelőször Zágrábba. Az 
üzlet azonban még annyira sem kötötte le szellemét, 
amennyit idejéből elvett, mert néhány tartós emléke 
maradt ránk ekkori, kultúrával kapcsolatos ténykedésé
nek. Nevét a Leksikon Minerva munkatársainak név
sorában is fellelhetjük.1 Kázmér feladata a magyar szel
lemi élet feldolgozása volt, s elsősorban az irodalmat, 
képzőművészetet, zenét, népviseletet és táncot vette 
sorba. Egy másik enciklopédikus vállalkozás, a Hrvatska 
Enciklopedija munkálataiban szintén részt vállal.2 Az 
sem kevésbé fontos, hogy két magyar regény horvát 
nyelvű kiadásában is közreműködött. Levelet ír Heltai 
Jenőnek,3 melyben felkéri, hogy engedélyezze egyik 
regényének, A ///-esnek  lefordítását. A sorozat már 
több mint ötszáz, többségében világirodalmi jelentő
ségű művet jelentetett meg. Azt is szeretné, ha Heltai 
8—10 oldalas novellát küldene neki az antológia szá
mára, melyet ő állítana össze magyar novellákból. 
Fényképen és életrajzon kívül valamelyik művének né
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met vagy trancia fordítását kéri. A könyv néhány hó
nap múlva kritikusunk bevezetőjével hagyja el a nyom
dát.4 A másik magyar író, akinek horváth kiadása és 
méltatása Kázmér Ernő nevéhez fűződik: Móricz Zsig- 
mond. A mű pedig Az isten háta mögött.5 
Irodalmi napló hétről hétre. Kázmér már 1931 óta munka
társa a Naplónak. A legújabb szépirodalmi könyveken 
kívül az életrajz, a kritika, az irodalomtörténet, a zene 
és a képzőművészetek mellett a műépítészet, a lakás- 
kultúra, sőt a történelem, a társadalomtudomány és 
a politika is érdekli, önálló rovatot azonban csak a 
következő évben kap. Ezután hetente nem csupán egy 
cikket vagy ismertetőt kell leadnia, hanem egy egész 
oldalt megtöltenie, tetszése szerint egy vagy akár öt 
egységgel, méghozzá teljességgel ingyen, mivel ellen
szolgáltatás nélkül ajánlotta fel a tollát Havas Károly- 
nak.6 A háromszáznál is több írásnak szembetűnő sa
játsága, hogy az újságírás íratlan törvényeihez kényte
len igazodni, s hogy -  nem egészen függetlenül ettől, 
de nem is belőle következően -  az alkotói mívesség és 
a lektori beavatkozás nyomát nemigen viseli magán. 
Kázmér ekkor még érezhetően teljes függetlenséget él
vez, nem lehetnek vele szemben támasztott igények, 
mivel ő semmiféle ellenszolgáltatásban sem részesül, 
csupán bőkezűen adományoz, demokráciát valló arisz
tokratikus szellemi magaslatról. Ezért és magasztos kül
detéséért, melyre kevés a példa magyar nyelvterületen, 
el kell néznünk magyartalanságait, sokszor felesleges 
idegen szavait, németes nyelvi fordulatait és mondani
valójának gyakori túlbonyolítását, amit majd csak évek
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múlva, a Kalangya főmunkatársaként, Szirmai Károly 
tanácsára igyekszik kiküszöbölni stílusából.

A Napló munkatársaként eltöltött öt év anyagának 
nagy többségét könyvismertetés alkotja. A kortárs vi
lág- és magyar irodalmi jelenségekből merítik tárgyu
kat. Szerzőjük ugyanis kapcsolatban volt az akkori leg
jelentősebb magyarországi kiadókkal, habár olykor ide
gen nyelvű (német és szerbhorvát) kiadványokat is be
mutatott, főleg akkor, ha magyar vonatkozásaik is vol
tak.
Viszályok Szentelekyvel. Feltűnően tartózkodott a ju
goszláviai magyar irodalom méltatásától, s mindössze 
néhány kritikát írt a csúcsteljesítményeiről. Talán ez ad 
arra is magyarázatot, hogy évekig, egészen Szenteleky 
haláláig, miért marad távol a Kalangyától Szenteleky 
ugyanis, mikor Kázmér Jugoszláviába érkezik, már nem 
az európaiság, a távoli és az elérhetetlen megszállottja, 
nem a „téboly”-t ülteti el „a hasznos, trágyás, egyenes 
bácskai barázdákba”,7 hanem a magot, s érthetően nem 
szenvedheti azt az embert, akivel -  azonkívül, hogy 
mindketten A Hét munkatársai voltak -  nemrég, jólle
het egymástól távol és félig talán elfelejtetten is, a pol
gári européerek esztéta-idealizmusának hasonló válto
zatát képviselték. Most is „csak” abban térnek el, hogy 
míg Kázmér finnyás idegen, addig Szenteleky a helyi 
színek elméletében szövetkezve az itteni új nemzedék
kel, szellemi otthonra talált. Kázmérnak nem feltétlen 
érdeke, hogy jó viszonyban legyen a Kalangyádal, mivel 
egyébként is csak átutazóban látogat Újvidékre. A pro
vincia liliputi csatározásai egyelőre nem zavarják az
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ő liberális humanista magabiztosságát, hiszen szabad 
megjelenési fóruma van, s még a kulturális ténykedés
hez elengedhetetlen kapcsolatokkal is rendelkezik. Szen- 
teleky egyik, Csuka Zoltánhoz írt levelének tanúsága 
szerint Kázmér azon fáradozott, hogy kibékítse a Napló- 
val, de ezt Szenteleky elutasította, mondván, hogy 
„a jugoszláviai magyar irodalom egészen jól megvan 
a Napló nélkül, fejlődik, izmosodik, öntudatosodik”.8 
Hasonlóképpen gyanakodva fogadja Kázmérnak azt a 
szándékát is, hogy önálló tanulmánykötetet adjon ki.9 
Kell-e hát csodálkoznunk azon, hogy teljességgel felhá
borodik, amikor rövid idő múlva a vetélytársának hitt 
kritikus A dubrovniki „P. E. N.” kongresszus és a ju
goszláviai magyar irodalom címmel cikket ír Irodalmi 
naplójában, s a jugoszláviai magyar Pen-tagozat meg
alapítását sürgeti. Soraiból sem a vezéri szerep vágya, 
sem pedig mások addigi irodalmi tevékenységének le
becsülése nem érzik ki: „ . . .  a jugoszláviai Pen-clubon 
belül vagy mellett még csak kísérlet sem történt arra, 
hogy az itteni magyar írók csoportja vagy alosztálya 
megalakuljon, és ezzel is dokumentálja, hogy ebben az 
országban minden szellemi alkotó munka lebecsült ér
ték, mert az egymás mellett élő népek kölcsönös meg
becsüléséhez, szeretetéhez vezet. A jugoszláviai magyar 
írók ennek a megbecsülésnek számos jelét adták. Kis
számú folyóirataik, napilapjaik állandóan a Pen-club 
szellemében dolgoznak, amidőn szerb, horvát és szlovén 
írók alkotásait fordítják és azokról rendszeresen beszá
molnak. A magyar—jugoszláv irodalmi-szellemi kultúr- 
csere gyakorlati eredményei szemmelláthatóak és talán
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sohasem volt ez a kultúrcsere olyan élénk, mint a leg
utóbbi hónapokban, össze kell fogni ezeket az eredmé
nyeket, ki kell jelölni az utakat, amelyeken át ez a 
munka folytatódjék és a legszerencsésebb forma erre 
a Pen-club, amelyhez a jugoszláviai magyar íróknak is 
el kell jutni”.10 Aligha lehet kétséges, hogy néhány 
hónappal a cikk megjelenése után, amikor már Kázmér 
a Pen Klub felhívását is szétküldte, Szentelekyt a vezér- 
séghez való beteges ragaszkodás indította az alábbi, 
a rágalmazásban mértéket nem ismerő sorok írására 
egyik Csuka Zoltánhoz intézett levelében: „Mellékelem 
Kázmér felhívását. Nem tudom, hogy kerül ő a Pen 
Klubhoz? Nagyon kérlek, érdeklődd meg: tag-e ő ott 
és kapott-e ily toborzásra megbízást? Talán tudod, hogy 
ez a szemtelen stréber, ez a nyálas szószátyár faügynök 
a Kalangya esküdt ellensége és már nekem is lefetyelt 
arról a tervéről, hogy meg kellene alapítani a jugo
szláviai magyar Pen Klubot, amelynek elnökéül ő Amb
rus Balázst szemelte ki. Szóval vigyázat!! Kázmér mö
gé tömörülnek majd a . . .  Napló tehetségtelenjei, akiket 
majd becsempész a kongresszusra és akkor ott egy ha
talmas ellenzékre találsz, úgyhogy a Kalangya propa
gandát még csírájában elfojtják. És a pestiek, meg a 
jugoszlávok is abban a hiszemben térnek haza, hogy az 
itteni magyar irodalmat Ambrus Balázs meg Kázmér 
Ernő csinálják és hogy az egyetlen irodalmi orgánum 
itt a Napló. Talán az is érdekel, ha megírom, hogy 
Kázmér csehszlovák állampolgár, valami pozsonyi céget 
képvisel Zágrábban és ő maga jelentette ki, hogy az 
itteni magyar irodalmat nem ismeri, de nem is akarja
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megismerni. Ezek után igazán nem értem, miért fára
dozik a jugoszláviai magyar Pen klub megalakításán?”11 
Szenteleky csak kis részben igazolt elvakultságának még 
két ehhez hasonló dokumentuma van,12 így hát felesle
ges is részletesebb magyarázatot fűzni hozzá. Annál 
kevésbé, mert Kázmérnak csupán annyi volt a vele 
szemben elkövetett, nem egészen ok nélküli vétsége, 
hogy fitymálta a helyi színek jelszavával induló irodal
mat, műveletleneknek tartva a képviselőit. Szenteleky 
tevékenységét nemegyszer méltatta, s csupán dicsérő 
szavai voltak róla.
Sorsdöntő barátság Szirmai Károllyal. Az irodalmi dik
tátor halála után Kázmér, mintha érezné, hogy hamaro
san szinte életszükségletévé válik egy barátság, levelet 
ír Szirmai Károlynak, a Kalangya új főszerkesztőjének, 
hogy tetszenek a novellái, és hogy írni szeretne a Köd
ben c. kötetéről.13 De Szirmai is rögtön felismeri, hogy 
mi rejlik a korábban valószínűleg csak névről ismert 
rajongóban, mert válasza megpecsételi barátságukat, s 
megalapozza egy küldetéses, de mártírsorsban végződő 
közép-európai kritikusi pálya kibontakozását. Ekkor 
indul közöttük az a levelezés, mely nemcsak a Kalan
gyának, hanem irodalmunk történetének is fontos doku
mentuma. „Szirmai Károly alighanem az egyetlen író 
volt a két világháború közötti jugoszláviai magyar iro
dalomban, aki felismerte Kázmér értékeit s az ellen
tábor élénk tiltakozásai ellenére 1934-től rendszeresen 
foglalkoztatta a Kalangyában” -  állítja Benkő Ákos.14 
Hogy „egyetlen” volt-e a kritikus igazi jelentőségének 
felismerésében polgári folyóiratunk szerkesztője, arra
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nincs bizonyítékunk, de tény és való, hogy ő volt a 
legilletékesebb a tehetségek felkarolásában, s az euro
péer ma is figyelemre méltó kritikusi és esszéírói telje
sítménye a bizonyíték, hogy választásának indokoltsága 
beigazolódott. Kázmér Ernő nemcsak egyszerű munka
társa, hanem kulcsembere lett a Kalangyának, s amel
lett, hogy minőségileg is fölötte állt a folyóirat standard
jának, mennyiségileg is, számról számra, mindenki más
nál többet írt, gyakran hosszú tanulmányokat is. Szem
betűnő, hogy átgondoltabbak, világosabbak és stíluso
sabbak a korábban megszokott cikkeknél. S még egy 
új vonásuk tapasztalható. Nemhiába mondta még 1934- 
ben Majtényi Mihálynak, hogy „Csodálatos szemellenző 
tud lenni éppen az, hogy nincs szemellenződ”,15 a 
riasztó történelmi eseményekből is okulva, programsze
rűen leszámol liberális polgári gerinctelenségével, s 
anélkül, hogy korábban vallott esztétikai elveit feladná, 
új minőséggel, a társadalmiság számonkérésével gazda
godik bírálói gyakorlata. Az érdeklődése homlokteré
ben álló témák ugyanazok maradtak, mint amelyeket 
a Naplóbeli rovatában is megtalálhattunk, azzal a kü
lönbséggel, hogy a nagyobb terjedelem a véleménynek 
a megindoklását, valamint teljesebb portrék és körképek 
megrajzolását is lehetővé teszi.

Levelezésük tanúsítja, hogy mivel a kapcsolatuk sem 
volt problémátlan, ez az értékes munkásság sem fejlőd
hetett zökkenőmentesen. Ennek az egyik oka, hogy a 
főszerkesztőnek időnként az európai kritikus csúcsaitól 
szédülő vajdasági munkatársak „mezei hadát” is meg 
kellett hallgatnia; a másik Kázmér olykor apróságokban
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sem engedő sértődékeny önérzete; a harmadik pedig 
a kritikus családjának az évtized második felében, im
már Belgrádban bekövetkező anyagi nyomora, mely 
többször arra kényszeríti, hogy túlzott igényekkel for
duljon Szirmaihoz.
Polihisztorság -  létszükségletből. 1936-ban értesíti Szir
mait, hogy az Irodalmi szemléit mellett hajlandó lenne 
„egy beogradi levelet is írni, havonta, minden komo
lyabb itteni irodalmi, művészeti, színházi eseményről, 
amely levél egyben a jugoszláv— magyar szellemi köze
ledés jelentős állomása legyen”.16 E nemes vállalkozás 
természetesen a legkevésbé múlik a főszerkesztő haj
landóságán vagy kritikusunk nekibuzdulásán. Szirmai 
Károlynak mindenekelőtt a jugoszláviai magyar írásbeli
séget kellett ápolnia, és a befogadó közegbe csak mód
jával adagolhatta a szerb, valamint a horvát irodalom 
javát, melynek szerzői — Kázmér többször is panaszko
dik emiatt -  a bel- és külpolitikai érdekellentétek 
következtében nem sokat hederítenek az ocsúdó kisebb
ség hídverő törekvéseire. Kázmér azonban állhatatos, 
és a Kalangya mérsékletessége, valamint a szerb polgári 
körök tartózkodása ellenére is mindent megtesz az iro
dalmi barátság létrehozására. Munkássága ezzel új és 
értékes tevékenységgel gazdagodik, elsősorban a Ka
langyában: megtanulja a szerbhorvát nyelvet, és ma is 
helytálló portrésorozatot indít a délszláv alkotókról. Fel
tétlenül ki kell emelnünk belőle a Vük Karadžićrol, 
Zmajról, Kranjčevićrol, Rákiéról, Stanislav Vinaverről és 
Meštrovićrol, valamint később árulóvá lett Velmar Jan- 
koviéról és Svetislav Stefanoviéról írt tanulmányait.
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Szirmai egy ízben a szemére veti, hogy önző anyagi 
érdekei ösztönzik túlbuzgóságra; ezt Kázmér élete és 
munkássága utolsó éveiben nem is rejti véka alá. Ekkor 
már ugyanis nincs biztos megélhetése, ezért amilyen 
nagystílűén függetlenítette korábban az írást az anyagi
aktól, olyan mohón kezd most kapkodni minden garas 
után. Leveleinek tanúsága szerint mind többször alig 
volt betevő falatja családjának: „Rettenetesen elcsigá
zott, fáradt, idegroncs lettem. Szegény feleségem pe
dig . . .  jobb erről nem is beszélni, teljesen meg van tör
ve. Felőrölnek bennünket a súlyos gondok. Gondol
hatod, ily idegállapot mellett a szellemi munkára kon
centrálódni, esszéket írni, majdnem a lehetetlenséggel 
határos” 17; nem meglepő hát, ha minden képességét 
latba igyekszik vetni, hogy elhelyezkedjen. Ezért a Szir
maihoz írott leveleiben fölényes európai műveltségén 
kívül közgazdasági ismereteivel is büszkélkedik, és 
mindazzal, amiről valamikor is némi tudást és tapaszta
latot szerzett. Végül oda jut, hogy kénytelen megrende
lésre írni a cikkeit. Havas Károly, akinek öt évig ingyen 
dolgozott, nem hajlandó szóba állni vele, ezért a Reggeli 
Újsághoz szegődik el, ahova a kultúra legkülönfélébb 
területeiről tudósít: „ . . .  hogy dolgozom-e a Reggeli 
Újságnak. Igen. Júliusban például 38 cikket írtam! Te 
persze nem veszed észre, melyiket. Nem írom őket alá, 
de a legtöbbjéhez a szerkesztőség odateszi »Saját munka
társunktól«, »o« vagy itt-ott »K. E.« ( . . . )  Én írom 
a magyarországi közgazdasági vasárnapi leveleket, a Mi 
újság a filmvilágban? stb., könyvkritikákat is (Zboray, 
Berendné, Gervais). De ebből nem lehet megélni”!18
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Küzdelem a provincializmussal és nehézkes önkritika. 
Levelezésük kezdetén még többször méltatlankodik, és 
szinte nem tudja elhinni, hogy a vajdasági írók „mezei 
hada” 19 homályosnak, magyartalannak és nagyzolónak 
mondja stílusát, mely hemzseg az idegen szavaktól. Gyá
vasággal vádolja a főszerkesztőt, hogy a műveletlenek 
meghallgatásával elárulja közös eszményüket: az írás
kultúra és a szellemiség színvonalának emelését. Emiatt 
rövid időre durcásan szakítanak egymással. Vitáik ké
sőbb sem szűnnek meg, de elhalkulnak. Kázmér többé 
nem szabhat feltételeket, mint kezdetben tette, ehelyett 
egyre gyakrabban könyörög és alkalmazkodik. Lemond 
az idegen szavak használatáról, írásai kefelevonatainak 
aggályos javításáról (talán kizárólag az MTA helyesírási 
szabályzata elleni harcában csökönyös, mikor váltig azt 
állítja, hogy a szláv nyelvek írásában nem az újabb 
,,-ity”, hanem a hagyományosabb ,,-ics” a helyes vál
tozat); mind többször ismeri el a főszerkesztői beavat
kozás jogosultságát, elfárad benne az egyéniség, s nem 
ágaskodik, mint kezdetben, mikor még így nyilatkozott:
, f Stílusomon változtatni nem tudok és nem fogok. Ilyen 
kívánságot még soha nem hallottam. Stílusom az enyém, 
az én egyéniségem. Végre is a Szerkesztő az Egyéniség 
őre és nem kiherélője. Értsetek megf esztétikus vagyok és 
nem kuglizók, legényegyletek irodalmi szórakoztatója. ”20 
A pesti és a felvidéki kultúraközvetítés. Természete
sen: csehszlovákiai zsidósága a legszorongatóbb hurok. 
Belgrádi ügyködésében az a gátlása hátráltatja, hogy ő 
nem állampolgára ennek az országnak. Ez ad magyará
zatot képzelgéseire s a hasonló feladatkörben tevékeny

134



kedők iránti beteges gyanakvására. Eszeveszetten félté
keny például Csuka Zoltánra, akinek a viszonylagosan 
kedvezőbb pesti körülmények között két folyóiratban is 
sikerült propagálnia azt, amire neki csak kisebb mérték
ben nyílt lehetősége a Kalangyában, esetleg másutt egy- 
egy kisebb cikk formájában. Pánikszerű eltájolódottsá- 
gára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy furcsa módon 
egyáltalán nem lepődik meg, nem tartja szükségesnek 
fölülvizsgálni tévesnek bizonyult korábbi viszonyulását, 
mikor Csuka Zoltán felkéri, hogy a Jugoslavensko-ma- 
djarska revija számára készítse el a délszláv-magyar 
kapcsolattörténeti írások bibliográfiáját. Levele tanúsít
ja, hogy kényszerhelyzetében szemrebbenés nélkül él az 
új lehetőséggel.21

Kázmér Ernő utolsó szellemi állomása Csuka Zoltán 
folyóirata: a Láthatár, ahol elsősorban a jugoszláv iro
dalomról ad közzé tanulmányokat, kritikákat. Ugyanitt 
a Srpski knjizevni glasnik negyvenedik évfordulójáról is 
megemlékezik, valamint -  délkelet-európai érdeklődé
sét bizonyítva -  a- bolgár irodalom jelenére is kiterjed 
figyeÍme. Kapcsolattörténeti érdeklődésének viszont 
A szkadari vár építésének legendája és a magyar Kő
műves Kelemen népi ballada a dokumentuma. „Doku
mentuma" -  mert Kázmér Ernő pályafutása, ragyogó 
részeredményei, munkásságának kétségtelen értékei, el- 
vitathatatlanul nagy tehetsége és felkészültsége ellenére 
sem teljesedhetett ki, a Szerb Antaléhoz és a Halász 
Gáboréhoz hasonlítható mártírhalála miatt. Ennek sej
telme, gyakori megtorpanása, teljes kilátástalansága 
ellenére sem horgasztja le; reménytelen vergődése a
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Szirmaihoz írt utolsó levelében is jelen van. Ezen 1940. 
november 10-i dátum olvasható. Ezután már csak any- 
nyit tudunk róla Majtényi Mihály jóvoltából, hogy fél 
év múlva, közvetlenül Belgrád bombázása után, Korom 
Tibor találkozott vele Debelyacsán; onnan ki tudja, 
hova sodorta a külső kényszer.22 Nem csalt hát az elő- 
érzete, mikor alig egy évvel azelőtt így búcsúzott attól, 
ami erkölcsileg -  s az utóbbi időben anyagilag is -  a leg
fontosabb volt számára: „VÉGE A CIVILIZÁCIÓ- 
NAK. AHI GYŐZÖTT. Adieu Kultúra!”23 Érdekes 
azonban, hogy veszélyérzetével az ambíciói is nőnek. 
Jugoszláv-magyar könyvtárat tervez, mely a többségi 
nemzet legjava műveit jelentetné meg fordításban, s 
ezenkívül -  amin semmiképpen sem botránkozhatunk 
meg -  az ő kötetnyi, délszláv írókat népszerűsítő tanul
mányait. De a közvetlen lehetőségektől sem idegenke
dik, s két -  jugoszláv kulturális eseményeket ismertető
-  cikke is megjelenik Gál István folyóiratában, az 
Apolló bán. Úgyszintén tőle származnak a jugoszláv 
irodalom átfogó méltatása mellett azok a délszláv és 
csehszlovák írókra vonatkozó adatok is, melyeket a bu
dapesti Új Lexikonban találhatunk. A Nyugat is közöl 
Kázmér-írásokat. Az egyik közülük a horvát irodalom 
múltját tekinti át; a másik a jugoszláv irodalom jelené
ről ad pillanatfelvételt.

Csehszlovák témájú irodalmi tanulmányain kívül 
ugyancsak a Nyugatban találhatjuk még a Jugoszláviai 
magyar könyvekről c. áttekintése mellett Szenteleky- 
nekrológját is. A Felvidéken ugyancsak maradt nyoma 
ilyen jellegű munkásságának. A Tátrában többek között
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a Magyar irodalom Jugoszláviában c. áttekintését olvas
hatjuk, melynek főleg egyik sorával magára haragítja 
Csuka Zoltánt, aki nem tudja, hogy A kezdetektől a 
Kalangyáig c. első rész mellett a második is készülőben 
van. Ez azonban csak a pozsonyi rádióban hangzott el, 
mert bár Szirmai nem talált rajta kifogásolnivalót, ért
hetetlen okokból" akárcsak a Szenteleky-tanulmánya, 
nem látott napvilágot a Kalangyában és másutt sem. 
A másik jelentős felvidéki folyóirat, a Magyar Minerva 
néhány évig folyamatosan közli a cikkeit, még akkor is, 
amikor hazájából hozzánk költözik. Itt is megjelentet 
egy tanulmányt a horvát irodalomról.
Belgrádi kísérletek. Belgrádban szintén számosak a kap
csolatai. Addig szorgoskodik, addig kilincsel, míg öröm
mel nem számolhat be barátjának, hogy a X X  vek 
nagy tanulmányokat fogad el tőle. Világirodalmi esz- 
széinek lefordíttatása mellett Babits Mihállyal is készít 
interjút a lap számára, s még Thomas Mannt is sikerül 
megszólaltatnia az emberiség lelkiismeretéről. De más 
lehetőségei is adódnak. A Vidicibcn Délkelet-Európa 
sürgető gazdasági és kulturális kérdéseiről cikkezik, mi
közben példaként emeli ki a fasizálódó politikának el
lenálló magyar népies-szociográfiai irodalmat. Egy év
vel később pedig már a Srpski knjizevni glasnikban is 
feltűnnek írásai, melyek az esztéta és a kultúraközvetítő 
olvasmányairól számolnak be. Ismerteti például az új 
magyar és a szlovák irodalmat, s nekrológot ír Margalits 
Edéről. Ezenkívül a Belgrádi Rádió második műsorá
ban Szentelekyről tart előadást, s a Kalangyát is terjesz
ti, népszerűsíti. Jó ismerősei között Todor Manojlović,
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Simo Pandurović (őket kérte fel a Kalangya novella- és 
regénypályázatára beérkezett szerbhorvát nyelvű kéz
iratok elbírálására) és Velmar Janković nevével találko
zunk. Annak érdekében is fáradozik, hogy Madách 
drámáját Jankulov fordításában színre hozhassák Belg- 
rádban: „Büszkén vállalom -  írja Szirmainak - , hogy 
a Madách-Tragédia beogradi előadásának lehetősége az 
én művem s az én agyamból pattant ki.”24 
Visszhangok. Nemcsak ő van tehát ráutalva a Kalan
gyára, hanem a folyóirat is függ tőle. írásainak jelentő
ségére, kritikusi problémaérzékenységének elismerésére 
valló tény, hogy a pesti kiadók mellett, akiktől a recen- 
ziós példányokat kapja, több más helyen is felfigyelnek 
írásaira, és nem zárkóznak el a közlése elől. Ezért nem 
alaptalanul dicsekedik Szirmainak: „a budapesti Magyar 
Hírlap IX. 26-i számában a Kalangyából átvette Mešt- 
rovié-tanulmányom több jelentős részét, mely alka
lomból igen hízelgően ír. X. 3-án, ugyancsak vasárnap 
a nagy Ignotus vasárnapi cikkét tanulmányomnak szen
teli, igen szépen ír rólam és a saját reflexióit fűzi Mešt- 
rović nagyságához”.25 De nem ez az egyetlen sikere: 
„ . . .  a félhivatalos Budapesti Hírlap e hó 11-i, vasárna
pi irodalmi mellékletében 10 tárcahasábon a Kalangya 
jelentőségére rámutató bevezetővel nagy kivonatot ad 
a Manojlovićrol írott esszémből. A holnapos évek Vá- 
raday Ady Endre és Manojlovics Tódor címmel ”.26 
Olyan szellemi nagyság is felfigyel rá, mint Németh 
László, akiről kritikát írt, de bíráló kitételei miatt a 
Kalangya helyett a Reggeli Újság közölte.27 Gál István
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a Magyar Nemzetben mint a délszláv kultúra egyik 
legnagyobb magyar közvetítőjét emeli ki.
A faji előítéletek ellen. Kázmérnak tehát nemcsak mint 
főmunkatársnak volt szerepe a Kalangya nívójának 
emelésében, hanem közvetve is, annak a szellemi bás
tyának a kiépítésében, amellyel a jugoszláviai magyar 
folyóirat a harmincas évek második felében a magyar 
(és nem csak magyar) nyelvterületen méltán büszkél
kedhetett. Azonban jobbára csak belülről dacol, miként 
a Kalangya is. Kívülről annyira elsöprő az áradat, hogy 
okosabb az alkalmazkodást, a taktizáló kivárást -  de 
semmiképpen a kiszolgálást és megadást -  választani. 
Erről így vélekedik: „A Kalangya mai irodalompoliti
kája, ha szabad magam kifejezni így, meghajlás a pesti 
zsidótörvények előtti helyzet mellett és lehetőleg a meg- 
újhódott nemzeti irodalom ismertetése. Legalább is 
a kritikai részben. Ha jobban figyeled írásaimat, rá
jössz arra, hogy már hónapok óta zsidó író könyvét 
nem ismertetem, legalábbis magyar zsidó íróét nem. 
Rájöhettél arra is, hogy a magyar irodalom magyar 
szelleme ellen sohasem vétettem, csupán európai szem
pontjaim voltak. Ha valaki tehát írásaimat kifogásolta, 
az valóban csak útszéli pogromszerű elvek miatt te
hette, mert zsidó vagyok, és fájt neki, hogy a Kalangya, 
ha zsidó író írásaival is, mégis némi irodalmi színvo
nalat tud fenntartani."28 Ennyi az engedménye, mert 
arra már nem hajlandó vállalkozni, hogy a „magyar 
kultúrmozgalmakat" ismertesse.29 Változatlanul ra
gaszkodik nemzetfölöttiségéhez és tartózkodó európai
ságához. S amikor emiatt a pánszemitizmus vádja éri,
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dacosan vágja vissza, hogy ő „szocialista".30 íme, e fizi
kailag törékeny (egy levelében bevallja, hogy „untaug- 
lich” -  katonai szolgálatra alkalmatlan), testileg a nél
külözéstől, lelkileg a világháború rémétől gyötört em
bernek még 1939 vége felé is van ereje így nyilatkoz
ni: „Emelt fővel állok írásaim mellett, a legjobbat és 
legintelligensebbet nyújtom, amit a vajdasági irodalom
ban adni lehet. írókat, közönséget nevelek és világ- 
irodalmat nyújtok. Ha én nem lennék, direkte ki kel
lene engem termelni.”31 Sőt arra is van bátorsága, hogy 
a Nyugat szellemiségének s az egységes magyar iroda
lomnak védelmében vitába szálljon Farkas Gyula faji 
szempontú, irodalmon kívüli kritériumával. Még szemre
hányást is tesz Szirmainak, hogy néhol lerövidítette cik
két, s ezzel állítólag az élét csorbította ki.32
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2. AZ ÚJROMANTIKUS RÉVÜLETBŐL 
A SZOCIÁLIS LELKIISMERETIG

A liberális polgár talajtalansága. Kázmér Ernő, egész 
munkásságában, olykor a történelem szavára is hallgat
va, és esetenként radikális nekifutásokkal a szocializ
mussal is rokonszenvezve, liberális polgár maradt. 
Mégis tudatában volt álláspontja felemásságának, külö
nösen a harmincas" évek közepén, mikor a Kalangyánal 
is meg tudott egyezni, s a hozzá, Dubrovnikba látogató 
Majtényi Mihálynak azt mondta, hogy „Szeretni egy 
írást, barátom, még nem jelenti azt, hogy igazad van”, 
és hogy „Csodálatos szemellenző tud lenni éppen az, 
hogy nincs szemellenződ”.1 A korábbi években a Nap
lóban olvasható cikkeiben és kritikáiban, mikor még az 
európai politika kevésbé félelmetes, alig válik kérdéses
sé ez a később önmagával teljesen meghasonlott libera
lizmus. Először inkább csak közgazdasági cikkeiben ad 
hangot kételyeinek, az irodalomba egyelőre még úgy 
menekülhet, ahogyan a strucc is homokba fúrja fejét, 
ha veszélyt szimatol. Nem tud hinni, pl. a gazdasági 
fejlődés csodatevésében, ezért naivnak minősíti Ford- 
nak, az autógyártás királyának a termelés és a szemé
lyi jövedelem növekedésével kapcsolatos illúzióit s a sa
ját esztétizmusát is: „A világnak új gazdasági impul
zust adni nem lehet elméleti és nem lehet irodalmi 
bölcsesség, hanem vitális és gyakorlati dolog.”2 Az 
érezhető történelmi veszély okai a világszerte megol
datlan munkanélküliségben öltenek testet, ezzel Káz-
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mér is tisztában van, úgyhogy később ennek esztétikai 
következményét is levonja. Hite azonban egyelőre csu
pán szorongatott, de megingatlan, s mivel a Szovjetunió 
felől csak a terror hírei jutnak el hozzá, az ókonti
nenstől vár csodát: „csak akkor lesz ennek a káosznak 
vége, ha Európa jelleme erősebb lesz, mint intelligen
ciája”.3 Kritikusunk ekkor még, mint oly sokan, Pán- 
európa liberális álmában ringatja magát. A kanti „örök 
békére” és Victor Hugó víziójára hivatkozva abban 
a hiszemben van, hogy a „szabadkereskedelem” még 
megoldást hozhat az országok és a nemzetek válságaira. 
Hogy milyen kiutat lát a krízisből, abból is kiderül, 
hogy lelkesedéssel ismerteti Edouard Herriot Európai 
Egyesült Államok c. könyvét. De mi ennek az álomnak 
a lényege, melyet Kázmér a művészetben (mivel az al
kotók leginkább a jövőnek az előhírnökei) már való
ságnak hisz? „Páneurópa, mint szülő organizmus, be
folyásolná az élet és az új ember csíráit és Európa új 
értelmezése új milieu-t, új életelhelyezkedést, új em
bert teremtene. Minden ember két hazát kapna. A jó 
csehszlovák kettős súllyal érezné európaiságát, a danzi- 
gi büszkén tudná magát az európai közösség polgá
rának és ( . . . )  ötmillió négyzetkilométeren háromszáz 
millió egymással összefogó, egymásért dolgozni akaró 
ember élne, akiknek mindegyike az újra élni akaró 
polgár rendíthetetlen hitével megoldaná szociális prob
lémáit, megteremtené tiszta demokráciáját és harmo
nikus életelhelyezkedését hazája és hazájával kiegészülő 
»Páneurópa« államegység kiszélesülő területén belül.”4
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Mindebből a mai napig, mint tudjuk, kritikusunk vesz
tére, semmi sem lett.
A harmadik út katarzisa. Ekkor azonban még van re
mény az ellentétek kiegyenlítésére, és Kázmér a jövő 
utópiájában gyönyörködve nem foglal határozottan ál
lást politikai kérdésekben. Magatartása a tízes évek 
második felében A Hétben írt cikkeinek és kritikáinak 
hangnemére emlékeztet, amikor a Tanácsköztársaság 
forrongásaira volt szüksége, hogy az esztétizmusában 
kábult kritikus átmenetileg határozottan a baloldal 
mellett kötelezze el magát. Most sem a küzdelemben 
résztvevők között elhelyezkedve, meghatározott érde
kekkel terhelten, egy meghatározott törekvés perspek
tívájából mond' ítéletet a kulturális termékek fölött, 
hanem egyszerre nagyon közelről és nagyon távolról; 
teljes mértékben azonosulva, ugyanakkor pedig egy 
magasabb szempontból nem a gyakorlatias üzenet, ha
nem a végkicsengés felől. „Nincs ezen a világon drá
gább érzés a részvételnél”5 -  olvashatjuk egyik kriti
kája utolsó soraként; ez azt jelenti, hogy Kázmér, in
kább, mint indulása éveiben, az arisztotelészi művészet
értelmezést vallja. Ennek szellemében természetesen 
követelményei is vannak az újabb irodalommal szem
ben: „Mert ki az, aki a mai Európában a világmeg
váltás szimbólumául inkamálódhat?” -  teszi fel a kér
dést egy másik kritikájában, s először, de nem utoljá
ra válaszol így: „A munkanélküli.” De mi lehet itt az 
irodalom valós szerepe? „Mi tudjuk, hogy a világot 
nem a költők fogják megváltani, de az a költő, aki 
korát hűen, becsületesen énekli, az továbbmutat és a
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mából automatikusan a holnapba lép át.” Kázmér 
tudatosan menekül a művészet világába, de hogy az 
életről és a világgazdaság megoldásairól vallott illúzió 
mögött mi rejlik, azt e bírálatának utolsó mondata 
árulja el: „Csúszunk lassan, lassan az összeomlás felé, 
ki is merné vitatni e diagnózis igazságát?”6 
Valósághűség és csoda. Hit nélkül azonban nincs em
beri élet és cselekvés sem. Márpedig Kázmér cseleked
ni akar, ha az írástudók módján és eszközével is. A 
naturalizmus, mely sohasem volt idegen tőle, most a 
jelszavává válik, és az „életdokumentum” számonkéré
sében nyilvánul meg.7 Ez azonban nem azonos a való
ság mechanikus tükrözésével, mert a csoda is fontos 
eleme; ezáltal kritikusunknál az eszkatologikus-tipikus 
fogalmáról is beszélhetünk. Nála a tipikus nem törté
nelmi folyamatok mérlegelésének eredménye, mint a 
marxizmusban, nem is a jövő víziójához viszonyított 
totalitásfogalomból ered, mint Lukács Györgynél, ha
nem a chiliasmussal kapcsolatos. Ezért az olyan kité
telének hátterére, mint „az élet sikolyából csak a csoda 
zengése formálhatja a magasabb lelkiség homo divinan- 
sát”8, az derít fényt, hogy lelkendezve fogadja Meres- 
kovszkij Az ismeretlen Jézus c. könyvét: „A nagyratörő, 
a sehol megenyhülést nem találó emberben ma is to
vább lendül Jézus legendája.”9 Állításunkat az is alátá
masztja, hogy Kázmér gyakori ellentmondások köze
pette egy „új szellem” és egy „világszemlélet” eljövete
lét várja, anélkül, hogy egyszer is világosan kifejtené, 
mire gondol. Ennek a következménye a szofisztika, 
illetve az a „verbalizmus”, melyet Majtényi Mihály is
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a kritikus stílusának jellemző hibájaként ró fel.10 Maj- 
tényi nyilván ilyen semmitmondó kitételekre gondolha
tott: „ . . .  az új szellem kialakulása még késik, mert az 
irodalom még nem jutott el termő, alakító képességével 
adaequat világszemlélethez. De a lélek él és a mécses 
világít és elég fényességet áraszt, hogy a világszemlélet 
útjai felvilágosödjanak”.11 Nem új játék ez a homályos 
jelentésű szavakkal kritikusunk pályafutása során. Ezek
kel a maeterlincki indítású gondolatokkal már a tízes 
évek második felében is találkozhattunk írásaiban. Az 
alábbi megnyilatkozása szintén Messiásra váró gondo
latra vall: „Az új magyar irodalomból: lírából, prózá
ból egyformán, hiányzik a nagy lélek, a kaotikus for
ma, a nagyszerűség, ami beleakaszkodik emberbe, vi
lágba, történelembe, de mindez el fog jönni, mert itt 
is, ott is felüti fejét az írói felelősség, a fanatizmus és 
a bátorság.”12
Gyanútlan nemzetközpontúság. Az elmondottakból ter
mészetszerűleg következik, hogy Kázmér magatartása 
ekkor is inkább a szemlélődőé, mint az állásfoglalóé: 
pártokfölöttiségében a baloldal szellemével rokonszen
vez ugyan, de a gyakorlatával nem. Azt hirdeti, hogy 
„akinek van mondanivalója, jöjjön az jobbról vagy bal
ról, fentről vagy lentről, bíborból vagy pincék odújá
ból, csak mondja el”.13 Ami után azon sem csodál
kozhatunk, hogy számára a fajelmélet és a nacionaliz
mus nem rokon fogalmak. Adolf Bartelsnek a „nemze
tietlen” elemektől „megtisztított” irodalomtörténetét 
a fajelmélet tudománytalansága miatt elítéli ugyan,14 
de Josef Pontennek a német nyugtalanságról, a terjesz
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kedni vágyó lefojtott hatalmas német energiáról szóló 
regényét megdicséri, mert igen jellemzően, nem az 
esetleges terjeszkedésnek akár az ő személyes létére 
is negatív következményei vannak a szeme előtt, ha
nem a német író által megelevenített német népiélek 
nagysága. Kázmér esztéta lényéről semmi sem árulko
dik jobban annál a ténynél, hogy a valóságos világ- 
történelmi eseményekkel összefüggésben nem a teuton 
hódításvággyal hozza összefüggésbe a mű alapgondola
tát (még ha az író inkább spontánul, mint propagan- 
disztikus célokkal alkotott is), hanem kissé naivan „min
den nép testvériesülésé”-nek célját látja benne.15 Ment
ségére legyen mondva, hogy ekkor még csak 1932-t 
írnak.
Tendencia vagy pártosság. Kázmér mégis inkább a bal
oldalhoz húz. Egyik szovjet regényről szóló ismertetőjét 
a következő szavakkal fejezi be: Ehrenburg „mindent 
feljegyzett és mindent elmondott, ami szükséges ahhoz, 
hogy a jó európai lelkiismeretével nézzünk az oroszok 
felé vivő út felé” .16 Több helyen tiltakozik mind a fa
sizmus, mind pedig a sztálinizmus embert eszközzé 
degradáló gépezete ellen. Ez azonban nem gátolja meg, 
hogy az egyik Traven-regényről írott kritikájában ne 
helyeselje a közvetlenül kinyilatkoztatott emberi etikát 
és új ideológiát: „A ma regénye formában kialakulat
lan, ideológiai tartalomban tökéletlen. Az új regény 
célja: ideológiailag teljes művészet, tökéletes esztétikai 
formában és mert a mai regényanarchiában, káoszban, 
társadalmi ellentétek légüres terében új regényt terem
teni lehetetlen, az emberi etika és az új ideológia az,
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ami az új művészet előtt szabadabb, egyenesebb utat 
nyit.”17 Egy évre rá ennek éppen az ellenkezőjét olvas
hatjuk Travennak egy másik regényével, a Gyapotsze
dőkkel kapcsolatban: „ . . .  mintha Traven eltökélten, 
programszerűen, szinte mohón halmozná a szenvedést 
és az eseményeknek minden elnézés nélküli lejegyzésé
ben annyi türelmetlenség, harcos szellem van, hogy re
gényalakjának sorstragédiája elnagyoltan, élettelenül, 
tendenciák szolgálatába sablonul”.18

Kázmér Ernő tehát ekkor még, nem úgy, mint né
hány évvel később, csak elvétve szegez szembe az iro
dalommal normatív követelményt. A teljes befogadói 
nyitottság a magatartása, mert tudja, hogy ha kora 
valóságában nincsenek abszolútumok, akkor a kritikusi 
elvárásokban sem lehetnek. Ezért szerinte a kritikust 
a megértés szándékának kell vezérelnie. Nem csoda 
hát, ha ahelyett, hogy különbséget tenne az „elbeszé
lés” és a „leírás”, az „ábrázolás” és a „riport”, a „pár
tosság” és a „tendencia” között, mint Lukács György 
ugyanebben az időben,19 nem deduktíve jár el, mint a 
neoklasszicista kritikus, hanem induktíve: nem osztá
lyozza, hanem elfogadja a jelenségeket; bízik önnön 
kisugárzó erejükben, nem visz beléjük kívülről érték
kritériumot. Ennek pedig az a következménye, hogy 
Lukáccsal szemben természetesnek tartja, hogy az új
ságírás és a szépirodalom közötti korábbi nagy távolság 
csökkenőben van.20 Ez természetesen a kritikusnak a 
zolaizmusával függ össze, mely a valóság egy-egy efe- 
mer, de dokumentum értékű pillanatában véli felismer
ni a jövő felé mutató lényeget. Az újságíró ugyanis
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nagyobb valóságismerettel rendelkezik, mint a saját 
képzeletében megrekedő költő.21 Arra a kérdésre vi
szont, hogy a valóság miért fontosabb a képzeletnél, 
Kázmér meggyőzően azt feleli, hogy „A lélek miszté
riuma, a transcendens irrealitás helyébe az ember és 
a világ realitása lép, az einsteini törvényszerűség a világ 
végtelenségét idézi s az internacionális tendenciák 
sodródásában az Ént a kollektivizmus dönti le arról 
a trónról, amelyre a páthoszos líra helyezte".22 Ez nem
csak az irodalom megváltozott szerepére vonatkozó fel
ismerés, hanem kritikusi célkitűzés is. (Hogy ez meny
nyire sikerült neki, azt A szecesszió emlékei stílusában 
és magatartásában c. alfejezetünkben fogjuk megvizs
gálni.) Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy meg
hirdetett elvét gyakran igyekszik érvényesíteni: nem 
a számonkérés, hanem a felismerés módján. A műben, 
még a versben is, egyszerűen felfedezi, amire a saját 
tételének igazolására szüksége van. Kemény Simon pl. 
„ahogy távolodik az expresszionizmustól, annyira kerül 
közelebb a líra emberi gyökereihez, az emberi meg- 
indultság igaz és abszolút tisztaságához, a reális víziók
hoz, a költészet valóságrétegéhez, amelyhez könyve 
minden versének atmoszférája ér”.23 
A „Nyugat alkonyá”-nak kritikája. Kázmér Ernő, mi
után megegyezett a Kalangya új főszerkesztőjével, 1934 
áprilisában egy programot kijelölő bevezetővel nyitja 
meg kritikáinak és tanulmányainak sorát. Elmefuttatá
sában szembetűnő, hogy bár alig kétoldalas, kétszer 
is említi benne Spenglernek a Nyugat alkonya c., Európa- 
szerte tartós visszhangot kiváltó művét, valamint Nietz
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sche és Marx nevét, s ami érdekes, mindnyájukét eluta
sítóan. Helyettük a századfordulónak azóta már félig 
elfelejtett két költőjét emeli ki követendő példaképnek: 
Whitmant és Verhaerent.

Kázmér e programjával egyelőre még közelebb áll a 
Napló bán megvalósított határozott eszmény nélküli kri
tikai szemléletéhez, melynek lényege nem abban dom
borodik ki, amit állít, hanem abban, amit tagad, s még 
inkább abban, amit elfogad. A különbség most csupán 
annyi, hogy a németországi történelmi események kö
vetkeztében a nacionalizmusban is csalódva, a tagadása 
felerősödött, mert egyszerűen nem tud követendő esz
ményre bukkanni korában. Spenglernek ugyan igaza van 
Marxszal és Nietzschével szemben, de Kázmér képtelen 
belenyugodni „Nietzsche majmá”-nak (ahogy Thomas 
Mann minősíti a Nyugat alkonya szerzőjét) igazságába. 
A germán pesszimizmus, a nyugati civilizáció pusztulá
sának sejtelme az ő felfogása szerint sem alaptalan, 
csakhogy ő naponta megküzd e gondolattal s nem oly 
célokkal, mint Spengler követői. S hogy miért éppen 
Whitman és Verhaeren az eszmény Nietzsche és Marx 
helyett, arra az utóbbi gondolkodó esetében könnyebb 
válaszolni. Kázmért ugyanis csak előítéletek és zsurna- 
liszta felületesség választja el Marxtól, akit nem ismer 
kellőképpen, s a gondolatait a szovjet gyakorlat árnyol
dalával azonosítja. A német irracionalista gondolkodó 
elutasítására már nehezebb magyarázatot találni, annál 
is inkább, mert kritikusunk, fiatalkorának egyik példa
mutatójáról tájékozottabb lévén, nemcsak a modem 
rabszolgaelmélet teoretikusát rettegi Nietzschében, mert
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„romboló és tagadó humanizmusáról beszél nála.24 Az 
elutasítás kimondatlan oka alighanem az, hogy a német 
gondolkodóhoz csak kétféleképpen tud viszonyulni: 
vagy individualisztikusan és misztikusan, ahogyan in
dulása éveiben tette, vagy pedig a nemzeti szocializmus 
zászlajára tűzve Nietzsche gondolatait, habár ez szár
mazása miatt is idegen tőle. Ehelyett Kázmér egy hu- 
manisztikus-utópisztikus közösségre vágyik, s „egy új 
vallás körvonalaira” akar rámutatni, amikor „Európa 
dinamizmusa és individualizmusa beteljesedett, elért a 
lélektelen ember léleknélküli irodalmáig, az automata 
szellemig”. Irodalmi szemléinek célkitűzését ekképpen 
foglalja össze: „Hónapról hónapra íródó irodalmi 
szemlémben ( . . . )  az idealistákat akarom figyelni, me
nedéket, tisztulást, felemelkedést adó könyveikből ki
vetülő lelki síkjaikat felmérni és az aggódva figyelő 
módján, észrevenni az indulókat, a fiatalokat is, akik
nek vérmérsékletéhez, szellemi gyökereikhez pesszi
mizmusunk, nihilizmusunk mérge még nem tapad.” De 
mi köze ezekhez Whitmannek és Verhaerennek?25 -  
A hit, a közösségélmény naiv teljessége, az életöröm 
felhőtlensége és a jövő felé irányultság problémátlansága. 
Az utópia számonkérője. Kázmér kritikusi programja 
némi kételyt hagy maga után. Ismerünk ugyan egy má
sik, néhány évvel korábbi keltezésű, ugyancsak kon
zervatív művészetszemléletet, a Halász Gáborét, amely 
azonban már indulásakor élő irodalomra is tudott tá
maszkodni. Csak egy hónapot kell várni, s a mi kriti
kusunk is bebizonyítja, hogy harmadikutassága nem 
légvárak felé vezet, mint a beköszöntője és a Napló bán

151



található cikkeinek nagy többsége alapján feltételeztük 
volna, hanem a kor irodalmában is képes igazolni ön
magát. Kázmér hangja ebben az írásában szokatlanul 
élessé válik, pedig, miként a Tanácsköztársaság előesté
jén írt bírálataiban is tapasztalhattuk, a vitát inkább 
saját magával folytatja, mint a külvilággal, az „emberi- 
ség"-gel. Az ő legközelebbi ellensége ugyanis a század- 
forduló még gondtalan költői idilljére szomjazó énje, 
mely -  amire a beköszöntőjében is volt jel -  legszíve
sebben a múlt eszközeivel megálmodott jövőbe mene
külne a korkérdések szorítása elől. A második szem
léjének elmefuttatásai viszont már férfias önbírálatra 
vallanak, s egy olyan magatartást ígérnek, mely hátra
levő rövid élete tevékenységének határozott s a torzó
ban maradt életművet magasba emelő tartalmat fog ad
ni. Szerinte, akik nem hisznek az új valóságirodalom
ban, azoknak „nincs emberi hitük, nincs mit koruk lel
kiismeretének mérlegére tenni,'a humanizmust megve
tik, az ideálokat lenézik, a valóságot nem látják. Jézus 
és Lenin között latolgatják primitív elképzeléseiket, 
mint sebzett oroszlán a ketrecben, összevissza szaladják 
szűk köreiket, eljövő utópiákról álmodoznak . . .  Szent- 
háromságuk: az erotikum, a misztikum és az idill. A 
valóságirodalomnak egyikhez sincs köze. Témája: a 
mindennapi élet ezer apró képből kialakuló ténye, 
csakhogy ezek a képek retusálás és hangsúly nélküli 
valóságfotográfiák, a valóság összesűrített, szinte kol
lektív sztenogramja. A valóságirodalomnak megdönt
hetetlen tétele, hogy a lefelé menő osztályok, így el
sősorban a tőkés társadalom vezető rétege sorsából
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nem fakadván igazi emberi rendeltetés, mely érzést 
nem válthat ki s ezért elsősorban a dolgozók felé for
dul, azokhoz, akik az osztálynélküli társadalom kiala
kulását sürgetve, az élet mai formáival állandó ellen
tétben vannak. S mert ez az irodalom kiváltságokat 
rombol, előítéleteket pusztít, szokatlan ívelése az avant- 
garde atmoszférájáig ér. Ha az orosz forradalom lük
tető ritmusának, a tömeg heroizmusának jelentősebb 
irodalmi műveire gondolunk (Taraszov Rodion Csokolá
déja, Glatkov Cementje, Ehrenburg A második napja), 
észre kell vennünk, hogy az író mindenütt személy
telen, a tolmács az új valóság, a meggyőződés, a munka 
és mindezt csak azok formálhatják irodalommá, akiket 
a jelenhez aktív érdeklődés fűz.”26 E sorok dogmatikus 
hangot pendítenek meg, ahhoz hasonlót amilyet két év
vel később Lukács György szólaltatott meg, A művészi 
alakok szellemi arca c. tanulmányában.27 „Hiszen 
irodalmunk egyik központi kérdése a bolsevik alakjá
nak helyes ábrázolása’” -  írja Lukács. Továbbá: „Az 
emberi történelem elején, az osztálytársadalom kelet
kezése előtt a homéroszi eposzok teljességgel pozitív 
oldalról egyénítették hőseiket ( . . . )  Hasonló feladat áll 
íróink előtt is. Meg kell tanulniuk azt, hogy az embert 
pozitív oldalai felől egyénítsék.”28 Kázmér Ernő azon
ban nem jut el ilyen messzire. Ehhez talán még a kö
zeg sem lett volna elegendő, hiszen ő polgári volta 
válságát mindig mélyen átérezve, alig tudott volna ön
magán olyan mértékben fölülkerekedni, mint Lukács. 
A kázméri sztereotípia. Bosnyák István Kázmér felvi
déki szerepével kapcsolatban a kritikus Szenteleky által
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is emlegetett „téridegenségé”-re célozva „sztereotí
piákéról beszél.29 A kifejezés nem csupán a kritikus
sal szembeni magatartásokat illetően találó, hanem a 
kritikusi attitűd vonatkozásában is, mert Kázmér," mi
után az első két szemléjében felvázolta szempontjait, 
a harmadikban szóról szóra ugyanazzal a szöveggel áll 
elő, melyet negyed századdal azelőtt A Hétben is olvas
hattunk.30 Hosszadalmas és felesleges lenne most gon
dos egybevetéssel kimutatni, hogy Kázmér új szellemi 
pozíciója alapvetően tér el a Tanácsköztársaság buká
sa után írt, újra a jobb- és baloldal fölé helyezkedő, 
most váratlanul újra közölt cikkétől. E gesztusának va
lószínűleg az a -  rá nézve nem éppen a leghízelgőbb
— magyarázata, hogy -  feltevése szerint -  a művelet
len közeg úgysem figyel fel az ő ellentmondásaira. Más
részt pedig nyilván kétségei merülhettek fel szellemi 
magányában a saját következetességét illetően, s talán 
az újra megjelentetett esszével önmagának is azt szeret
te volna bebizonyítani, hogy ő az új körülmények kö
zött is lényegében ugyanúgy gondolkodik a művészet és 
az élet kapcsolatáról, mint negyed századdal azelőtt. 
Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy a bukott 
forradalom utáni szöveg homályos és felesleges a ko
rábban világosan meghatározott platform után.31 így 
az a benyomásunk, hogy kritikusunk (éppen a követ
kezetesség bizonyításának szándékával?) nem mindig 
vette komolyan az önmagához való következetességet. 
Ezután azonban ennél nagyobb következetlenség külö
nösen az értékeléseiben nem lesz tapasztalható. Csak 
a stílromantikához való vonzódását nem tudja teljes
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mértékben leküzdeni. Egyébként az a polgári író lesz 
a tudatos eszményképe, akinek sikerül levetkőznie pol
gári előítéleteit, és illúziótlan szociális lelkiismerettel 
bemutatni a kor ellentmondásai közepette vergődő em
bert. Mikor a második irodalmi szemléjében az avant- 
gardot említette,32 akkor ezen tulajdonképpen az új va
lóságirodalmat ̂ és az új szociális lelkiismeretet értette. 
Szerinte ugyanis „a ma írója ott kezdődik, ahol művé
szeti irányok és újabb »izmusok« iskoláinak padjait 
otthagyja”.33 Erre vall az is, hogy évek múlva Koczogh 
Ákos Expresszionizmus c. monográfiáját ismertetve 
fenntartással ír a művészeti irányzatról, mondván, hogy 
„az expresszionizmus inkább a világválság művészi ki
fejezője”.34
Realizmusigény és pszichoanalízis. Természetesen Káz
mér Ernő is tisztában van azzal, hogy a realizmus, az 
új valóság birtokba vétele csupán viszonylagosan meg
valósítható cél. Mert igaz ugyan, hogy „Kihangsúlyo- 
zottan mindnyájan a valóságéletet akarjuk, de a tuda
tunk alatti romantikus maradványokat nem tudjuk lep
lezni” . Azután az is probléma, hogy mi a „valóság”. 
Ezt nyilván csakis az emberi léttel kapcsolatban lehet 
megérteni, az viszont a kor legfontosabb tudományos 
vívmányai nélkül megközelíthetetlen. Annál is inkább, 
mert Kázmér számára tudományos szempontból az iro
dalom egyre inkább a megismerés egyik formája: „A 
művészet intuíciójával és leplezetlenül őszinte önvizsgá
lódással, új területeket felfedezni, az emberábrázolás
nak, a valóságnyújtásnak az egyén és a közösség éle
tére mutató ösztöneire tapintani. Tudományosan is
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bebizonyítani, hogy az egész lélekterületen nincs többé 
titok! Az öntudatlanság is tudatos lesz, ha a módszer
tanilag felépített elemző kutatás -  minden mai regény
író elsődleges kötelessége -  a lelki szerkezet bonyolult
ságát szétfejti és az éltető nap sugarával a titok börtö
nének ablakát feltárja."36 A marxizmus felé való köze
ledése nem zárja ki nála, hogy tanulmányt írjon a 
freudizmus forradalmi jelentőségéről.37 Itt azt is meg
állapítja, hogy „Az irodalomnak is szüksége van pszi
choanalízisre, de ez csak eszköz lehet". A freudizmus
ban tehát nem mítoszt, hanem tudományos rendszert 
keres, melynek segítségével a külsődlegesen szürrealis
tának mondható mű valószerűségét kutatja, például 
Komor Andrásnak A varázsló c. regényét méltatva. 
Tudományos érdeklődés. Jelentős változás tehát a kri
tikus érdeklődési körében tapasztalható. A Napló cik
kei, s azok az írások is, amelyek velük egyidőben 
láttak napvilágot a felvidéki Magyar Minervában, arról 
tanúskodnak, hogy Kázmérnak sikerült kitörnie az iro
dalom bűvköréből, s hogy az érdeklődése a humán 
diszciplínáktól a természettudományokig terjed, de a 
kor filozófiája iránt sem közömbös. Mintha önmagát is 
meg szeretné győzni, olyan határozottan állítja, hogy 
„A romboló Európa (a nagy háború, a bolsevizmus) 
után építő Európa eltolja magától az érzékfölöttit, a 
titokzatos és elmechanizált, szavakon rágódó filozófiát. 
Kétségbevonhatatlan ismeretek lesznek alapjai az építő 
Európa filozófiájának .. .”38 Szerb Antal úgy említi ezt 
az időszakot, mint a monográfiák és életrajzok kultu
szának korát.39 Ezt Kázmér nagyszámú ismertetői is
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alátámasztják, melyek innen merítik tárgyukat, anélkül, 
hogy egyeznének a neves szellemtörténész lekicsinylő 
minősítésével, bár ő sem marad adós az általa is részben 
kiszolgált divatnak a kritikájával: „A regényes életrajz, 
a történelemszemlélet nagy irodalmi konjunktúrája egy
re tart és úgy látszik, nemcsak a közönség, de maguk az 
írók is hátat fordítanak a szépirodalomnak, hogy a »vie 
romancée« készen kapott anyagába a ma keserűsége, 
vergődése mögött is megőrzött lírájukat leheljék. Az író 
elmaradt a kortól, a szellemnek más az útja, mint az 
emberiségnek és az irodalom nyugtalanságában tépelő- 
dő önanalízis zsákutcája helyett hív a múlt, a történelem 
hősei, akiknek romantikus életéből a társadalmi és a 
gazdasági funkciók mai problémáinak ősgyökerei sar
jadtak."40 E neopozitivista világnézetek természetesen 
az ő irodalomeszményét is befolyásolják, aminek kö
vetkeztében Kázmér most -  miként érintettük már -  az 
új naturalizmust tűzi zászlajára, mint egészen rövid ideig 
egy évtizeddel azelőtt. A Kalangyába voltaképpen en
nek meghirdetésével köszönt be. Legtöbbet a német 
Neue Sachlichkeittól vár, eszményi írója Walter Bauer; 
de a magyar irodalmi szociográfiát is nagyra becsüli. 
Úgy véli, hogy a kor mondanivalóját legadekvátabban 
a regény fejezi ki, ezért főleg ennek a műfajnak a 
törekvéseit és eredményeit ismerteti. Ha emlékeztetünk 
arra, hogy Szerb Antal is hasonlóképpen ítélte meg e 
korszak irodalmi értékarányait,41 akkor megnyugodha
tunk abban, hogy Kázmér Ernő, akinek lelkierejéből 
nem futotta olyan kiegyensúlyozott és átgondolt eszté
tikai szemléletre, mint Szerb Antalnak vagy Halász
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Gábornak, mivel, még náluk is inkább benne élve az 
irodalomban, nem haladhatta túl a közvetlen reagálás 
impresszionizmusát, alapjában véve jól tájékozódott 
kora szellemáramlatai között.
A szecesszió emlékei stílusában és magatartásában. Káz
mér Ernő kritikusi egyéniségében és világnézetében 
több vonás él tovább egykori szecessziós ízléséből, még 
akkor is, amikor mások stílusában kifogásolja a rég 
túlhaladottnak vélt irányzat nyomait.42 Első helyen hadd 
említem meg gyakran magyartalan és önkényes szókap
csolatokkal, jellegzetes kifejezésekkel tarkított nyelvét, 
mely igen gyakran inkább fárasztja, mint vonzza a mai 
olvasót; viszont el kell ismerni, hogy esetenként, amikor 
mondanivalójának összetettsége eleve lehetetlenné teszi 
az egyszerűbb és világosabb fogalmazást, valósággal le
nyűgöz és magával ragad bennünket, annyira mélyek és 
találóak meglátásai. Ez az ellentmondás valószínűleg 
onnan ered, hogy aránylag sokat írt, és kezdetben nem 
is törődött a magyar mondatszerkesztés elveivel. Majd 
csak évekkel később változik meg a nézete, mikor töre
delmesen beismeri, hogy gyatra nyelvtudása miatt mi
lyen sokat kell küszködnie, hogy kiirtsa nyelvéből a 
minduntalan felbukkanó németességet.43

Másodsorban: a teljesen soha le nem küzdhető érze
lemkultusza s olvasmányainak -  annak ellenére, hogy 
érdeklődése elsősorban a prózára irányul, mivel korsze
rűbbnek, eszmélkedőbbnek tartja az én-központúságot 
nehezebben levetkőző líránál -  lírai üzenetként való 
átélése, még a Kalangyában is olykor feltörő pánliriz- 
musa szintén újromantikus kellék Kázmér Ernő kritiku
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si ízlésében. Egyik magyar író művéről még 1939-ben 
is a következőképpen fejezi be bírálatát: „Első könyvé
ben alig láttam értéket, őszinteséget. Nyoma sem volt 
benne annak a szenvedés egyhúrján síró dallamnak, 
amire második regényében már meghatódottan akarok 
rámutatni s ami az olvasó szívében még sokáig rez- 
dül.”44 Ha ebben az időben ez az attitűd nem is mond
ható jellemzőnek, annál inkább az a Naplóba írt ismer
tetőkben. A könyvek nem ritkán csalnak könnyet a 
szemébe, s ezt nem is tagadja. Gyakran tűnik fel nála 
halálos komolyan a „szívhez szóló” -  ma már mulatsá
gos -  kifejezés, ami persze csak akkor lenne giccses, 
ha nem tudnánk, hogy jó kritikusról lévén szó, csakis 
igényes mű válthatta ki elérzékenyedését. Sz. Szigethy 
Vilmosnak pl. a „legvérzőbb” írásáról beszél.45 Másutt 
pedig „szívet tépő és ezer sebből vérző új életigenlés
ről olvashatunk.46 Makkai Sándor „regényben zokogja 
el mindazt, ami az essayíró szféráján kívül marad”.47 
Joseph Roth regénye Kázmér szerint „megrendítően 
fájdalmas”, a milieu pedig „tépetten szomorú”.48 Helen 
Grase Carlisle műve viszont „korregénnyé szélesül, 
legendává szépül, mert a vérző, síró szív bensőséges 
könnyei hullanak rá”.49 Kázmérnál az „igaz” legtöbb
ször „megdöbbentő” vagy pedig „megrendítő”.50 Az 
utóbbi jelző persze más szókapcsolatokban is gyakran 
előfordul; főleg az ilyenekben, mint már idéztük is: 
„megrendítően fájdalmas”. Egy kiemelkedő személyiség 
megregényesített harcászati-politikai naplója annyira 
meghatja, hogy úgy érzi: „az olvasó fáradt szeme már 
alig tud küzdeni a könnyáradat ellen”.51 E szecessziós
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szentimentalizmus olykor a giccsbe is átcsap: mikor 
pl. May Károly egyik könyvének „könnyes lapjain már 
a halál felé üldözött ember jajkiáltása üt át”.52

Harmadszor: a századelő szecessziós hangulatát idézi 
az is, hogy Kázmér még a harmincas években is több
ször a „végtelenbe derülő embert”53 keresi íróknál és 
költőknél egyaránt, s ezenkívül még mindig ragaszkodik 
az emberiség fölötti, politikai irányzatokon kívüli, egy 
kissé világfájdalmas és másokért is szenvedő próféták) 
pózhoz, mely Maeterlinck és a bécsi szecesszió hatására 
a század első két évtizedében lett népszerű Magyar- 
országon. Lukács e magatartást, miután messze túlha
ladta, a „jobboldali ismeretelmélet és a baloldali etika" 
ellenmondásának nevezte.54

Negyedszer: a tudatosan megtagadott, érzelmileg 
azonban leküzdhetetlen újromantika iránti nosztalgia 
mutatható ki abban is, hogy Kázmérnak a harmincas 
években még mindig az impresszionista-szecesszionista 
írók a legkedvesebbek. Tanulmányt mindössze kettőt 
írt a Kalangyába: az egyiket Knut Hamsunról,55 a mási
kat pedig Lagerlöf Selmáról.56 A Hétben közölt kritikái
nak hangnemétől mindössze a távolságtartásban tér el. 
A distanciát mégsem ő teremti meg tudatosan, ahogy 
„akart” magatartása alapján feltételezni lehetne, hanem 
a fiatalkor után eltelt idő tapasztalata. A kritikus egy
szerűen tudomásul vette, hogy az új világirodalmi ízlés 
írástudói felelősséggel is együtt jár, ezzel azonban ko
rántsem idegenítette el magától azt, amiért korábban 
rajongott, s ami a lelke mélyén, nem mindig bevallot
tan, még most is kedves neki. Kritikusi kötelessége
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csupán annyi, hogy ne feledkezzen meg ezeknek az ol
vasmányélményeknek az időbeli helyéről. Bevallja, 
hogy Gorkijnak az orosz századfordulóról szóló regénye 
annak idején az ő saját valóságát is jelentette: Klim 
Szamgin „a mi ifjúságunk és mi magunk voltunk ő. 
Mi is megpróbáltuk, hogy testünk és érzékeink korlát
jait lelkiségünkkel törjük á t . . . ” S íme az alibi is: 
„ . . .  ami szent ifjúság egy ember ifjúságában lehet, arra 
csak tiszta szívvel emlékezhetünk”.57

Ám nem csupán Kázmér áldoz egykori világérzésé
nek, hanem egykori barátja, a bécsi Felbe Salten is, aki 
mint Maeterlinck a termeszekről és a hangyákról évti
zedekkel azelőtt, regényt ír az erdei állatok legbájo- 
sabbjáról, a mókusról, és Kázmérnak esze ágában sincs, 
hogy a dekoratív és misztikus természetkultusz anakro
nizmusának vádját szegezze a mellének. Miért is tenné, 
mikor „A játszadozó, pajtáskodó kis mókus nyomán 
benépesedik az erdő. Madarak és négylábúak seregle
nek össze, majd egy őzbak tragédiáját festi, a nagy tra
gédiát, amely a ködös, borongó erdő őszi, párás hangu
latában olyan titokzatos erővel nehezedik az erdőre. 
Ebben a tragédiában, túl a természetstúdiumon, való
ban szuggesztív líra van, valami a borongásból, a szo
morú sejtelmekből és a sötét gondolatokból, ami a jó, 
osztrák Saltent már évek óta betölti”.58 Ugyanebben 
a lírai hangnemben ír másik sors- és nemzedéktársáról, 
Jákob Wassermannról, aki szerinte „az impresszionista
szimbolista német regényírásnak talán a legnagyobbja", 
csakhogy „zsidó volt, reménytelenül és mindig csak 
zsidó . . . '  59 Az ehhez hasonló hangnemű és stílusú mű
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vek között csupán Bunyin alkotói magatartásához fűz 
bíráló megjegyzést, mikor úgy véli, hogy „énfala mögé 
húzódott, és minden emlékét illuzórikus szépséggé han
goló elbeszélőt látjuk benne, aki a szép káprázatán 
kívül tulajdonképpen semmit sem akar”.60 Kázmér nem 
azért nem lelkesedik a Nobel-díjas Bunyinért, mint 
Szerb Antal, aki-inkább Turgenyevet ajánlja helyette 
olvasásra,61 hanem mert csupán a mű világa ismerős 
számára, az író maga nem.
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3. A MAGYAR IRODALOMRÓL

Szellemi otthon nélkül. Kázmér Ernő, noha állandó 
kapcsolatot tartott fenn a magyar fővárossal, és rend
szeresen kapta a Nyugat, a Franklin és a Pantheon 
könyveit, csupán távoli szemlélője lehetett a magyar 
irodalom eseményeinek. Az olyan pizíciónak, mint az 
övé, egyaránt vannak előnyei és hátrányai. Hátránya, 
hogy nem minden értékes kiadvány juthat el hozzá, 
ennek következtében önhibáján kívül nem alakíthat ki 
teljes képet magának. Az is kedvezőtlen, hogy a föld
rajzilag, államterületileg kívülálló kritikus nem hallat
hatja szavát, nincs közeg, melyben visszhangot kelthet
ne. S ami ennek következtében a legsúlyosabb: műve, 
tanú volta és még a neve is feledésbe megy. A kiemel
kedő, de kívülálló, „téridegen" kritikusnak -  Majtényi 
Mihály szavaival -  az lett a sorsa, hogy „ma sehol a 
kerek világon nem tudnak Kázmér Ernőről, csak ebben 
a táj irodalomban, annak régi folyóirataiban. Itt emlé
keznek már csak rá, szélmalomharcaira, amelyekben 
»az idealistákat akarta figyelni«, és elmosódott emberi 
alakjára".1
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Az előnyök közé viszont elsősorban az számít, hogy 
az ismeretségek hiánya eleve mentesíti a kritikust az 
elfogultságtól. Nem csoportérdekek szolgálója, nem 
efemer törekvések katonája, nem egy-egy robusztus 
egyéniség elbűvölt fegyverhordozója. A nemzeti iroda
lom vajúdásánál még csak bábaként sincs jelen; mind
azt, ami az országhatáron túl történik, mintha páholy
ból szemlélné. Mi köti hát végtére is ehhez az iroda
lomhoz? Miféle érdek fűti, hogy a legnagyobb idealis
ták példáját követve, százszámra írja róla a kritikákat, 
méghozzá ingyen, ha még az az egyetlen elégtétele sem 
maradhat, hogy dolga végeztével a vele azonos célokért 
küzdőkkel átérezze a jól végzett munka örömét? Káz
mér Ernőnek azonban a Kalangya főszerkesztőjén kí
vül nem volt állandó irodalmi társasága, mellyel hason
ló nézeteket vallhatott, vagy akár vitatkozhatott volna. 
Róla a lapokban, folyóiratokban kallódó írásain kívül 
alig maradtak fenn emlékek, még abból az időszakból 
sem, melyben az irodalom és a tudomány elbűvöltje 
egy délkelet-európai kulturális program irányában túl
nőtt önmagán. S hogy az előbbi kérdésünkre válaszol
junk: az élet szürkeségével való elégedetlensége, egy 
magasabb rendű, anyagon túli szépség áhítása ösztö
nözte Kázmér Ernőt, hogy folyamatosan véleményt 
nyilvánítson a kultúra jelenségeiről. S egy másik szem
pont is, melynek megfogalmazását korábbi fejezetünk
ben egyik Szirmaihoz írt leveléből már idéztük. Káz
mér ugyanis, bármennyire is távol van Vajdaság mű
veletlen olvasóközönségétől, bármennyire is tudatosan 
függetleníti magát tőle, nem törődve elvárásaival, mégis
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tudja titkon, hogy missziójának, még érthetetlenségé- 
ben, megközelíthetetlenségében is, van némi visszhang
ja: saját leereszkedése helyett az új nemzedék felemel
kedését várja. Ez ad magyarázatot arra, hogy miért 
fáradozott egy évtizedig a magyar irodalom és a világ- 
irodalom népszerűsítésén.
Az új valóság keresése. A magyar irodalomra vonat
kozó értékrendjéről először is az állapítható meg, hogy 
egy-két túlértékelt regényírótól eltekintve, ma is elfo
gadható. Kázmér ugyanis, ha kívül is van a magyar 
irodalom életén, annál inkább benne van a szellemé
ben. Ezért pontosan érzékeli az alaptörekvéseket, s 
többnyire jó érzékkel választja el a szerves és tartós újí
tást a divatozástól és a felszínességtől. Világirodalmi 
tájékozottsága, az emberiség jövőjéről vallott utópiája 
nem zárja ki, hogy megértést tanúsítson a magyar 
irodalom sajátos szelleme iránt. Ami természetesen 
nem azt jelenti, hogy elnézően és vállveregetve a kultu
rális provincializmust nyugtázza. Ellenkezőleg: a ma
gyar irodalom újjászületését a hagyományos költői én 
megtagadásától várja. Új magyar írók c. terjedelmes 
antológia-ismertetésében szellemtörténeti alapon arról 
elmélkedik, hogy a „világszellem kollektivitása” immár 
új költői attitűdöt igényel. Aligha írtak le a könyvről 
az övénél élesebb bíráló szavakat: „Az új író, aki harc
téren sínylődött, fogolytáborokban koplalt, vagy a ne
héz időket az iskola életet meg nem értető padjaiban 
töltötte, nem találja meg a maga hangját ebben a vi
harban, mert megpróbál mindenkire hallgatni, minden
kit megérteni, anélkül, hogy a történetszemlélet a ma
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gyár szellemiséget a világszellem kollektivitásához kö
zelítette volna. Ki az új magyar irodalom? Néhány tu
cat fiatalember, akik elődeik visszhangját a mába pró
bálják átszerelni. Lírájuk nem a ma arca, nem a tény 
kifejezője, még mindig csak az a meleg, érző, formál
ható és ellágyulásra ható témavariáció, amelyből a vi
lágháború és az azt követő rengések sem tudták új 
költőinket kiforgatni."2 Feltétlenül ismernie kell Káz
mér Ernő „sztereotípiáit" annak, aki el szeretné találni, 
hogy az idézet után mi következik, illetve, hogyan ér
tékeli a kritikus az alkotókat és a verseket Babits Mi
hály Új Anthológia)a és Móricz Zsigmond Mai Deka- 
meron')a alapján. A lényeg az, hogy csak általánosság
ban bírál, konkrétan szólva inkább dicsér. Egyrészt 
azért, mert lelke mélyén ő sem azonosul következete
sen azzal a magatartással, melyet tudatosan számon kér; 
másrészt pedig felfedezi az új törekvések csíráit a fiatal 
nemzedék íróiban és költőiben.

Kázmér persze e kor magyar irodalmában is talál 
példaképet. Ez pedig nem más, mint Kassák Lajos, aki
nek jelentőségével úgyszólván kibontakozása óta szinte 
elfogódottság nélkül és máig ható érvénnyel tisztában 
van. Sohasem azonosította pl. a nagy alkotónak a tö
rekvését az izmusok kérész életével, s most is, mikor A 
telep c. regényéről ír, annak az útnak örül, melyet Kas
sák „Az avantgarde szellemétől az emberek leglel- 
kéig . . . "  tett meg.3 Kassák művében társadalmiság, élet 
és esztétikum megbonthatatlan egységet alkot, ezért 
írhatta róla Kázmér már két évvel azelőtt, szintén a 
Napló bán, hogy a költő joggal fordul a fiatalok felé,
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„hogy a megnőttek és az elindulok élére állva, értelme 
és érzése lángoszlopával mutassa az utat”. Nem vélet
len hát, ha a Kalangyában is még kétszer találkozunk 
a magyar avantgarde apostolának egy-egy művét fenn
tartás nélkül méltató kritikájával. Ez egészen természe
tes, ha nem tévesztjük szem elől, hogy kritikusunk tu
lajdonképpen a NeueSachlichkeitnak megfelelő eredeti 
magyar művészeti képződményt üdvözölhette Kassák 
műveiben, melyeknek a kor legmélyebb válságát egyé
nitő munkanélküli volt az igazi hőse. De nemcsak Káz
mér esküdött erre a realizmus-típusra, „valóságiroda
lomra”, ahogyan ő leginkább nevezi, ebben az időben. 
Emlékezzünk például arra, hogy Halász Gábor is az 
Egy ember élete című önéletrajzi Kassák-regényt tartja 
a háború utáni magyar irodalom legnagyobb prózai tel
jesítményének.4

A valóságirodalom útját nem csupán egy név fémjel
zi Kázmér Ernő számára. Már a Kalangyában közölt 
második szemléjében hírt ad Nagy Lajos kiemelkedő 
kísérletéről.5 Ezt alkotója írói kiteljesedéseként fogja 
fel, mely -  mint ismeretes -  a szociográfia és a mon
tázs módszerével közelíti meg egy Duna melletti köz
ség elnyomottainak életét. Szociális töltését és humánu
mát egyaránt kiemeli. Hogy nem minden megjelenő új 
könyvvel van módjában megismerkedni, az is tanúsítja, 
hogy Illyés Gyula művéről, a Puszták népéről nem ír 
kritikát; a Petőfi6 monográfiát és a Rend a romokban1 c. 
verseskötetet viszont érdemük szerint értékeli. Illyés 
hatására javítja ki korábbi nagy szecessziós tévedését, 
mikor megállapítja, hogy Petőfi az a költő, aki előtt
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„minden idők minden magyar költője leborul” . Amit 
pedig a verseskötetről ír, az módosítja a magyar líráról 
néhány évvel azelőtt alkotott (már idézett) szemléletét: 
„A Nehéz föld szabadon zajló vershullámainak spontán 
verésétől a világirodalom lírai gazdagságába tikkadtan 
elmerülő költő ösztönös keresésétől, ebben a könyvben 
ér tulajdonképpeni lírikus feladatához. A tíz év, amely 
alatt Illyés Gyula költészetének legjellemzőbb elemei: 
az idill, a népiség és a fékezhetetlen kedélyén elömlő 
költői gondatlansága az új magyar líra előre nem látott 
lehetőségéig jutottak, a magyar élet és a magyar szelle
miség tíz szorongatott, nehéz évének szellemtörténete 
is. A világháborút követő összeomlástól, s a trianoni 
tragédiától, Európa népeihez simulni akaró Magyar- 
ország népi, nemzeti erőit ez a tíz év hozza felszínre, 
és az Ady-korszakot felváltó hisztériát á népiség felől 
érkező, halódónak vélt erők sohasem látott és tudott 
frissesége követi.” De két évvel ezután a Magyarokat8 
is jelentőségéhez méltón ismerteti, s a Lélek és kenyér
ről9 is ebben a szellemben ír. Móricz Zsigmond műveit
-  a Rokonokai és Az asszony beleszól címűt10 -  is el
fogadja, de közvetve fenntartást fűz hozzájuk. „A re- 
alista-naturalista formanyelvben megszokottá, semmit
mondóvá meredő magyar regényirodalom”-ban a „Zeit- 
roman”-t hiányolja. Németh Lászlónak ellenben csak 
egyetlen regénye jut el hozzá: az Alsóvárosi búcsú 
1939-ben.11 Azonban tisztában van vele, hogy Németh 
több egy regényírónál, ezért prózáját is a küldetésével 
kapcsolatba hozva értékeli: „Ma, amikor a fiatal írói 
nemzedéket az enciklopédikus műveltség fogyatékos
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sága jellemzi, Németh László műveltsége, szellemvilága 
az új magyar szellemiség figyelemre méltó értéke. Ez 
a szellemvilág napjaink legjobb magyar értékeié, akik 
abból a megmételyezett légkörből, amibe a kis nem
zeteket a parancsuralmak ködös mítoszai és fajelméle
tei egyre nagyobb szuggesztivitással terelik, a népi de
mokrácia alkotó erejére mutatnak. Az Alsóvárosi bú
csú ifjú hőse ezt a népi demokráciát készül vállalni 
és mert eljövő küzdelmes éveinek vándorútjára Németh 
László szellemi alkatának kitevőit viszi tarisznyájában, 
úgy érezzük, elér a céljához." De Kázmérnál a népies
ség csak szellemi gyökérzetként, új életanyagként juthat 
kifejezésre, az anekdotázó vidékiesség, a világon kívüli 
idill, melyeknek nyomait Szabó Pál regényeiben fedezi 
fel,12 nem tudják megnyerni rokonszenvét. Az ilyen
fajta élmény és ábrázolás szerinte egy-egy vidék helyi 
színeinek a magánügye, s független a korszerű embert 
aggasztó, művészileg is meghódításra váró társadalmi 
és lélektani kérdésektől.
Az egoizmus és a pesszimizmus kritikája. A magát túl
kiabáló egyéniséget sem tudja elfogadni. Ezért nem 
irgalmazhat Szabó Dezsőnek sem, akivel pedig két év
tizeddel azelőtt a Május c. folyóirat szerkesztésében 
együttműködött, s aki annak idején többek között rá 
is hatást gyakorolt. Kázmér, az új tárgyilagosság kriti
kusa, nem nézheti el Szabónak sem az expresszionista 
erőszakosságait, sem pedig magyarkodó demagógiáját. 
„Az író nagy következetlenségei, végzetes botlásai, iz
musokba való szertelen beugrásai, furcsán tüzes szavai, 
harsányságukban is kongó mondatai egy szélsőségesen
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romantikus individualista tragikus csődjét jelzik, akinek 
semmiképpen sincs joga az orátori székre kapaszkodni 
és fajtája sorsát a maga kis mindennapi tragédiáján át 
európai tragédiává sűríteni.”13 Diagnózisához talán csak 
a tévútra futott próféta indulásával és nyelvével kap
csolatban lenne hozzáfűzni valónk, mert Kázmér ekkor 
már, kissé egyoldalúan, csupán a bomlást látja az iz
musokban. S ezért nem kegyelmezhet Szomory Dezső
nek sem, akinek pedig egykor szintén odaadó híve volt: 
drámaművészetét a Tháliában világszínvonalon tár
gyalta. De ami egykor őt is magával ragadva a sejté
sek borzongásába és a megérzések misztériumába bű
völte, az most mákonyos szómágia, bűvészkedő semmit- 
mondás lesz számára. Az író stílusa egyszerűen elma
radt a kor követelményei mögött, s Kázmér, ha nem is 
olyan kegyetlenül, mint néhány évvel azelőtt Halász 
Gábor,14 az értelem és a tartás fanatikusa, ki is mondja, 
hogy „pazar szavai. . .  megdönthetetlenül mutatják mű
művészetét, manierját, amely iskolát teremtett vértelen 
epigonjainak, de megkötötte Szomory írói erejét is, 
mert az önmaga teremtette manierjaitól máig sem tud 
szabadulni” .15 Kritikusunk persze nem lenne azonos 
önmagával, ha írása végén a „nagy impresszionisták 
modorá”-nak megengedésével legalább félig nem csor
bítaná ki bírálata élét.

Nem Ragadja meg azonban a Nyugat első nemzedéké
nek polgári íróit, különösen azokat nem, akik akár té
továzások és önmarcangolások árán is, nem mondtak le 
a korral együtthaladás igényéről. Babitsról pl. magyar 
nyelven két kritikát és egy tanulmányt is írt jugoszláviai
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éveiben.16 Az alkotó kivételes nagyságának bűvöleté
ben nem szűnhet meg elragadtatása. Az európai iroda
lom történetéhez csupán egyetlen fenntartást fűz kér
dés formájában: „De szabad-e Babits Mihálynak ennyi
re pesszimisztikusnak látni Európa irodalmát akkor, 
amikor a világ minden zűrzavara ellenére a világiroda
lom éppen tőle kapja egyik legjelentősebb művét, ma
gyar szelleme teremtő géniuszának nagy bizonyságát.” 
Kázmérnak erősebb a humánumba vetett hite, mint 
Babitsnak. De az ízlése bizonytalanabb, s a látszatér
tékekben való kételkedése kisebb. Az európai irodalom 
történetének nagyságához aligha férhet kétség; de ah
hoz sem, hogy a kritikusnak nem a kritikátlan azono
sulás a feladata. Kázmér mentségére itt azt lehet és 
kell is felhozni, hogy anyagi nyomorral tetézett és 
a megsemmisülés lehetőségétől rettegő magányában 
nem tudta visszafojtani a szellemi szövetséges felis
meréséből fakadó örömét. Részben persze egyébként is 
igaza van: a kiindulópontot először az alkotói szándék, 
jelen esetben a vallomásosság és a humánumba vetett 
hit tárgyi bizonyítása kínálja fel. A Keresztülkasul az 
életemen c. Babits-kötet ürügyén készült ismertető ta
nulmány is az előbbi kritikához hasonló hódolat, mely 
Babits nagyságát a Thomas Mannához méri. Ezért hát 
„Boldog az a nemzet és boldog az az irodalom, amely 
Babits Mihályt magáénak vallhatja. Boldog lesz az az if
júság is, amely napjaink lázát majd egyszer az ő időtlen 
tisztaságán át fogja látni” .17 Ha a halálos ágyán fekvő 
Babitsról csak hódolatteljesen tudott szólni, akkor 
Karinthy Frigyest, az egykori barátot, kinek könyvéről
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már írt is, posztumusz kötete kapcsán kegyelettel idézi 
meg. Személyes kapcsolatukról azt is elárulja, hogy a 
nagy humorista még a zsengéit írta, amikor ő az elsők 
között bírálta kísérleteit. Azt sem titkolja el, hogy mi
kor Karinthy svédországi agyoperációját követően ta
lálkoztak, borzongva hallgatta, hogy az író diákkorukra 
emlékezve tesz-^próbát: vajon minden kis részletre ki
terjed-e emlékező tehetsége.18

Kázmér Ernő élete és munkássága utolsó évtizedé
ben egy eszményi, olykor nem is evilági szocializmus
sal rokonszenvező polgár maradt. A kiadók könyvter
mésének összetétele mellett ez is magyarázatot ad arra, 
hogy Márai Sándor mellett miért foglalkozott terjede
lemben is oly sokat, néha még esztétikai mércéjéről 
is megfeledkezve olyan divatos polgári írókkal, mint 
Földi Mihály, Zsolt Béla és' Körmendi Ferenc. Míg az 
„új tárgyilagosság” irodalma csak önmaga és mások
kal szemben támasztott igény volt Kázmér számára, 
a józan ész sugallata, addig az említett írók, ha több
nyire a best seller szintjén is, de mindenképpen a kor 
regénytechnikájának színvonalán, olyan problémákat 
regényesítettek meg, melyek kritikusunkhoz igen közel 
állottak, és saját magának is meg kellett küzdenie ve
lük. Innen derül világosság arra, hogy több ízben is 
miért hagyta cserben kifinomult formaérzéke, miért tu
dott olykor a részletek vonzóerejének bedőlve az egész 
aránytalanságáról, sőt torz voltáról is/ megfeledkezni. 
Márai Sándor. A legvilágosabban talán Márai Sándor 
jelentőségét látta, akinek műveiről öt kritikát írt. Kez
detben elfogult a magyar polgárság írójával szemben, s
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A sziget c. regényről csak dicsérő szavai vannak.19 Káz- 
mért itt a főhősnek az a freudista módon megrajzolt 
felbomlása bűvöli el, a patologikusnak az a túlzása ra
gadja magával, melynek feltartóztathatatlansága és ural
kodó volta egyetlen üzenete a regénynek. Második bí
rálatában az Egy polgár vallomásainak jelentőségét 
Kassák Lajosnak az Egy ember élete c. klasszikus ön
életrajzi művéhez hasonlítja.20 A Bolhapiacról írt har
madik kritikában még dicséri a „féktelen és lázas élét- 
akarást", mert még nem különbözteti meg élesen az 
öntetszelgő egoizmust és a közösségkereső szolidaritást, 
mint később.21 Ahelyett, hogy ítélkezne Márai műve 
felett, inkább jóslatba bocsátkozik: „Az íróra. . .  még 
jelentős dolgok várnak, olyanok, amelyek a maga gaz
dag benső életén túl, közösségi munka felé törekvő 
alkotó energiákra mutatnak. Márai Sándor írói pályá
jának első szakasza -  az Egy polgár vallomásai és 
A sziget mutatnak arra -  véget ért. Ennek az első 
etappenak jelentősége arra enged következtetni, hogy 
az író útja elér a közösségért való alkotásig, addig, 
amikor minden írás egyben tett is lesz." Az Egy polgár 
vallomásainak második részét méltatva már csak rezig- 
náltan és hűvösen nyilatkozhat a kritikus, aki elszánta 
ugyan magát, hogy a tehetségen kívül a közösségi világ
nézetet is számon kéri az írótól, de csak elvétve tud 
egyoldalúan elutasító bírálatot mondani. Úgy véljük, 
hogy Kázmér magatartása Márai prózájával szemben 
egyike a leghitelesebbeknek a két háború közötti ma
gyar kritikában, és ma sincs rajta kifogásolnivaló: „Bele 
kell törődnünk abba, hogy Márai Sándor vallomásai
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csak a maga életét bűvölik elénk és élményeibe önző 
magábafelejtkező szeretettel mélyed. Éppen ezért mű
vészete bravúros, minden szavának ironikusra, sokszor 
cinikus keserűre hangolt színe inkább szórakoztató, 
mint lélekkel átitatott élmény. Csak ott mélyül el és 
lesz leplezetlenül őszinte, ahol párizsi tétlenségéről, kis 
kávéházak teraszán unatkozó napjairól beszél, a maga 
lelki szenvedéseiről. Mennyire gazdagodhatna az új 
magyar irodalom, ha ez az örökösen elégedetlen, me
lankolikusan kereső, kápráztatóan tehetséges, európai 
intellektusú fiatal író tiszta, küzdő sorsvállalással ka
nyarodna kortársai szenvedéséhez, hogy torz mosolya 
mögött emberi értékeiről bizonyosságot adhatnak.”22 
A kritikus még egy írást szentel az írónak, de itt már
-  az ő sajátos elrévedő, óvatosan fenntartásos hang
nemében -  vitába száll vele.23 Nem tudja ugyanis elfo
gadni a polgárírónak azt az arisztokratikus és cinikus 
meggyőződését, melynek értelmében a vagyoni hely
zet erkölcsi, nem pedig társadalmi jelenség, s ez azt 
jelenti, hogy az emberen múlik, vajon szegénynek 
tudja-e magát.
Zsolt Béla. A másik polgáríró, akinek alkotói pályafu
tását Kázmér végigkíséri: Zsolt Béla. Az ő regényeiről 
szintén öt bírálatot írt, hiszen az író már a témáinál 
fogva is közel állt hozzá. Zsoltot ti. főleg az foglalkoz
tatta, ami Kázmért: a zsidó kispolgárság asszimilációjá
nak valósága: nem az, amiért a harcos radikális publi
cista síkraszállhat, hanem az, ami csak a publicisztiká
hoz sokszor közel álló próza nyelvén fogalmazódik meg, 
s ami a mélylélektan birodalmához tartozik. Elsősorban
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a család őssejtjéből a nagyvárosi bizonytalanságba sod
ródó fiatalemberek és lányok világidegenségének gro
teszk következményei és a vegyes házasságok rejtett 
belső ellentmondásai. Kázmér azonban tudja, hogy 
Zsolt „nem regényíró és a regény csak ürügy, hogy 
nagyobb, kevésbé megtörő formában lihegje a mát, 
idézze az elmerülő társadalmat és kíméletlen ostorvá
gással a mások testén szenvedje a reményt vesztett 
nemzedék üres életét”, ezért megérti ugyan, de nem 
értékeli túl.24 Az inti józanságra, hogy Zsolt „szem
mel láthatóan, kissé tovább a kelleténél ragad a sajá
tos kispolgári zsidó életbe”.25 Talán nem kritikusi kö
vetkezetlenségre vall, hanem az író prózájának többféle 
értelmezési lehetőségére, amikor öt évvel ezután ennek 
majdnem az ellenkezőjét állapítja meg: (Zsolt Béla) 
„íróságát, mint valamennyi eddigi regényében, a kis
polgárság sekélyes problémáinak átfogó társadalmi 
problémáivá való elmélyítése és kiszélesítése jellemzi”.26 
A publicisztikai nyitottság tehát az esztétikai zártsággal 
szemben inkább erénye, mint fogyatékossága az írónak. 
A tévedések: Földi Mihály, Körmendi Ferenc. Kázmér 
Ernőnek mindössze két nagyobb kritikusi tévedése van. 
Az egyik -  Földi Mihállyal kapcsolatban -  egykori, 
lappangva kísértő platonizmusára vezethető vissza. Föl
dinek a Dosztojevszij-reminiszcenciákkal tűzdelt miszti
cizmusa,27 „isteni igazságra vezérlő kalauza” a sátán 
birodalmából életre kelti benne a tetszhalott rajongót, 
az életet látszatként élő idealistát; ennek következtében 
a csoda „valósága”28 annyira fontos lesz számára, hogy 
a másutt oly fontosnak tartott emberi gyökereknek, az
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ábrázolás hitelességének hiányát, a részletek elnagyolt
ságát is meg tudja bocsátani. Esze ágában sincs, hogy 
olyasféle megállapításhoz jusson, mint Németh László, 
aki az Isten országa felé c. Földi-regényt „transcendens 
ponyvádnak nevezte.29 Ez persze még nem ad jogot 
ahhoz, hogy nagyfokú túlértékelés miatt rójuk meg kri
tikusunkat, hiszen Karinthy Frigyesnek pl. egészen jó 
véleménye volt Földi törekvéseiről.30 A nagyobb mellé
fogás: Körmendi Ferenc és művei. Ennek ugyancsak 
öt bírálat képezi a dokumentumát.31 A bírálót az zavar
ta meg, hogy Körmendi A budapesti kaland c. regé
nyével első díjat nyert egy nemzetközi regénypályáza
ton. Kázmért e siker megvesztegeti, s ezután csak jót 
ír, olykor szuperlatívuszok formájában is, a giccses kis
polgári témákat a modern próza eszközeivel irodalma- 
sító bestsellerekről.32

Befejezésül hadd említsük meg azt is, hogy Kázmér 
Ernő az érdemnek kijáró tisztelettel méltatta Szerb 
Antal,33 Halász Gábor34 és Gyergyai Albert35 tanul
mányírói munkásságát, méltányolta József Attila36 
nagyságát, de a fiatalabbaknak (Rónay Györgynek,37 
Kolozsvári Grandpierre Emilnek,38 Thurzó Gábornak39 
és Vészi Endrének40 is felfigyelt a tehetségére.
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4. A KISEBBSÉGBEN ÉLŐ MAGYARSÁG 
IRODALMÁNAK ÉRTÉKELŐJE

Tévhitek és előítéletek. Minthogy Kázmér Ernő munkás
ságának dokumentumai félig-meddig elfeledve könyv
tárakban porosodtak kiadatlanul, s az elmúlt évtizedek
ben egyáltalán nem volt jelen irodalmi köztudatunkban, 
a jeles kritikusnak a két háború között kisebbségben
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élő magyarság irodalmához való viszonyulásáról is csu
pán annyit tudhattunk, amennyit nem annyira gyéren 
felszínre szivárgó adatok, mint inkább a kortársak el
mosódó emlékezete, a közvetlen tapasztalás esetleges
ségével, a más irányú törekvés előítéletével megőrizhet
tek az utókor számára. Ezek homályosak, s olykor még 
önmagukban is ellentmondásosak, ezért csak a szemé
lyes benyomások ígérik bennük az arckép lehetőségét. 
Elsőnek Majtényi Mihály idézte meg az általa is csodált 
Kázmér Ernő titokzatos, s ha a valóságos életben nehe
zen, a szellem világában annál könnyebben barátkozó 
alakját. Majtényinak az érdeme a személyes vonatkozá
sú élettények élményszerű felsorolásában van, az adat
gyűjtés elkezdésében, s egy-két idevágó dokumentum 
közreadásában. A teljes anyag ismeretének hiányában 
elhamarkodott következtetései közül súlyos tévedését 
említjük meg, mely szerint Kázmér Ernő sohasem írt 
„vajdasági könyvről”.1 Tévhitének gyökerét egyébként 
saját maga fedi fel, mikor kijelenti, hogy „Személyes 
találkozásaink alkalmával elismeréssel adóztam kritikai- 
recenzensi munkásságának, tanulmányainak, szívemben 
azonban benne maradt a Szenteleky által belém ültetett 
tüske, hogy Kázmér sohasem szerette ennek a tájnak 
magyar irodalmát” . Kritikusunknak valóban megvoltak 
az alkati és műveltségbeli előfeltételei, hogy „téridegen" 
elem legyen Szenteleky vajdasági irodalmában, de hogy 
valóban azzá lett, arra a féltékeny vezér által a szellemi
leg tunyák között könnyen felszított, s később már 
Szirmai Károly előtt is megszüntethetetlen, a nagyvilág 
kultúrájában otthonos européerrel szembeni tartózko
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dás, a magabiztosság és a fölény irigylése ad magyará
zatot. Bori Imre már elfogulatlanul és az általa ismert 
anyag tudományosabb megítélésével formál -  az alka
lomhoz és a szűk terjedelemhez viszonyítva -  elfogad
ható véleményt.2 Ebben azonban nem juthatott hely a 
romániai magyar irodalomról írt Kázmér-kritikák minő
sítésének. A jugoszláviai magyar irodalomnak is alig 
több annál a megállapításnál, hogy „Fájdalmasan kevés 
az, amit (Kázmér Ernő) a vajdasági magyar irodalomról 
írt",3 noha, miként azóta kiderült,4 kritikusunkat, ha 
üzleti és kulturális érdekei távol tartották is tájunknak 
sokszor dilettáns önállósodási kísérleteitől, csúcsered
ményeit a Napló beli méltatáson kívül más nyelvterüle
ten és külföldön is népszerűsítette. Az e tényeken ala
puló cikkek azonban nemcsak a Majtényi-féle régi elő
ítéleteket cáfolták meg, hanem az újabbakat is, melyek 
az ugyancsak emlékeire támaszkodó Herceg János 
nevéhez fűződnek. Benkő Ákos tényekre hivatkozva 
méltán utasítja vissza Kázmér magatartásával kapcso
latban a „szenvtelenség és a kozmopolitizmus vádját",5 
igaz, anélkül, hogy ezen túlmenően kísérletet tenne 
a kritikus értékrend belső összefüggéseinek értelmezé
sére. Kázmér szemléletében ugyanis tagadhatatlanul je
len vannak a kozmopolitizmus elemei, csakhogy más 
elemekkel keveredve, egyedülálló tartalmat és sajátos 
színezetet nyernek. Innen vannak Hercegnek az emlé
kezéseiben6 könnyen kimutatható önellentmondások 
(a két cím: Kritikusok hűtlensége és A szétszóródás 
ellen már önmagában felesel egymással!), melyek abból 
erednek, hogy be kell látnia: Kázmér Ernő egy kétes
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esztétikai meggyőződésű és nem egyértelműen tehetsé
ges vajdasági írói csoporttól idegenkedett, nem pedig 
a jugoszláviai magyar (vagy a kisebbségi magyar) kultú
ra egészétől. De hadd nézzük, kiket tartott Kázmér 
Ernő írónak a vajdasági irodalomban.
Az igazi couleur locale híve. 1933-ig, ameddig egy oldal 
állt rendelkezésére a Naplóban, önálló kritikát a követ
kező írók műveiről írt: Börcsök Erzsébet: A végtelen 
fal,7 Arányi Jenő: A szentendrei bíró,8 Sz. Szigethy 
Vilmos: A vármegyeház kapujából,9 Műnk Artúr: A 
hinterland10 és Farkas Geiza: A fejnélküli ember.11 Bírá
lataiból az derül ki, hogy aligha volt nála okosabb értője 
a „helyi színek” elméletének Vajdaságban. Ez annál 
kevésbé tekinthető ellentmondásnak, mivel igen gyak
ran (miként később látni fogjuk) a korszerű világiroda
lomban is a couleur locale-t kereste, ha a mű színtere 
a vidék volt, vagy pedig a munkásélet hétköznapjainak 
részleteit, amennyiben a cselekmény városban játszó
dott le. A vármegyeház kapujából c. Szigethy-könyvvel 
kapcsolatban is azt kezdi fejtegetni, hogy a Heimatkunst 
látszólagos provincializmusát „a kis kontúroktól a lelki 
mélységek tudatos feltárásának tudatos művészetéig” 
eljutó művészek felülmúlják. Szigethy elődeiként Mik- 
száthot, Tömörkényt és Mórát is ebbe a kategóriába 
sorolja. De azzal is tisztában van, hogy a helyi színeket 
mindig konkrétumok alkotják, melyek között a vajda
sági irodalom esetében a nemzetek békés egymás mel
lett élése a legfontosabb. Ezért nem csoda, hogy Káz
mér, a humánum apostola két kevésbé jelentős író, 
Arányi Jenő és Börcsök Erzsébet regényével is hajlandó
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foglalkozni, még ha az utóbbit egyik levelében „Börcsök 
Erzsébetké”-nek mondja is.12 Arányi történelmi regé
nyét méltatva pl. az üzenetnek megfelelően alkalmazza 
szempontját, és Lukácsnak a történelmi regényről val
lott szemléletéhez hasonlóan az a kiindulópontja, hogy 
az írónak a múltban nem az énje szeszélyét kell kielégí
tenie romantikus kuriózumok hajszolása által, hanem a 
jelenkori történelmi igazságnak megfelelően formálni 
az egykor megtörtént, vagy inkább a visszavetített ese
ményeket. A Nyugatban közölt, Szentelekyről szóló 
megemlékezése13 egyértelmű dokumentuma annak, 
hogy Kázmér Ernő is Vajdaság Kazinczyjának a kultu
rális koncepcióját vélte a legelfogadhatóbbnak, hiszen 
az övénél megértőbb pályaképvázlatot nem lehet és 
nem is kell rajzolni Szenteleky Kornél munkásságáról. 
Jóindulatában az irodalomszervező sikertelenségeinek 
okát is a termő mag befogadására meddő környezetben 
jelöli meg. Fogalmazott-e róla azóta is valaki pontosab
ban? -  „Hogy ez az útátvágás nem mindenben lett 
százszázalékos eredmény és hogy éppen az európai 
orientációjú, kultúrákért rajongó, az egyetemes művelt
ség nemességében bízó Szenteleky Kornél volt kényte
len erőszakolt regionális irodalmat propagálni, a lokális 
kulör sokszor dadogó kísérleteit értékké avanzsálni, az 
annak a sajátos atmoszférának volt a következménye, 
amit fáradhatatlan munkabírással megteremtett környe
zete fejlesztett ki”. Az igazi couleur locale tehetség kér
dése. Itt látszólag ellentmondás lappang, s ez úgy old
ható fel, ha arra gondolunk, hogy Kázmér részleteiben 
kifejtetlen értelmezése szerint a helyi színek igazi irodal
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mának megteremtésében hasznos lehet ugyan a külső, 
intézményes ügyködés, de az alkotás minősége végső 
soron a tehetség tudatosodó emanációjának kérdése. 
Ha kevesen vannak azok az írók, akik teljes lényükkel 
átérzik és megértik szerepüket, az irodalmi vezérkedés 
nem több hamis önértékelést szülő erőlködésnél. Ennél
fogva „aki az irodalom jogosultságát, annak társadalmi 
funkcióját nem a megalkuvásban, a meglévő szűk eszté
tikai igényekhez való leereszkedésben, hanem az iroda
lom fensőbbségéhez való feltörekvésben látja, az előtt 
csakhamar nyilvánvaló lesz, hogy ezek a könyvek és -  
kevés kivétellel -  törekvő, küzdő íróik is ebben a ket
tősségben, a rájuk erőszakolt regionalizmus és a bennük 
lüktető korláttalan szabadságra való törekvés harcában 
fulladnak ki” -  olvashatjuk a Nyugatban közölt másik 
cikkében, mely az újabb vajdasági könyvekről számol 
be.14 Itt a Napló bán is ismertetett könyveken kívül az 
Akácok alatt c. novellaantológiát is bemutatja. A több
ség ellen az a kifogása, hogy csak sematikusan valósítják 
meg kitűzött közös céljukat. Azokat emeli ki, akiknek 
munkásságát az idő is igazolta: Arányi Jenőt, Herceg 
Jánost, Kristály Istvánt, Markovich Mihályt, Borsodi 
Lajost és Műnk Artúrt. Szirmai Károly Ködben c. no- 
vellás kötetében szintén jó érzékkel tapintja ki a te
hetséget.

ö t  év múlva, immár a Szirmai által szerkesztett Ka
langya főmunkatársaként a felvidéki Tátra számára írt 
művelődéstörténeti körképe15 sem árulkodik lényege
sebb szempontváltozásról. Ennek sajnos csak A kezde
tektől a Kalangyáig c. első része látott napvilágot, a
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második, mellyel Kázmér egyik levelének tanúsága sze
rint Szirmai is egyetértett, csak a pozsonyi rádióban 
hangzott el.16 A Tátrában elmondja azt, ami az elmúlt 
tíz év alatt nálunk is igen gyakran elhangzott: a század
forduló táján és annak előtte a mi vidékünk sem szű
kölködött tehetségekben, akiknek szellemi kibontako
zására azonban csak a magyar főváros nyújthatott lehe
tőséget. Jámbor Pál, Lauka Gusztáv, Milkó Izidor, 
Kosztolányi Dezső, Csáth Géza és Lányi Sarolta nevét 
tartja említésre méltónak. 1918-tól a Kalangya indulá
sáig még rövidebb a névsora: Radó Imre, Borsodi 
Lajos, Ambrus Balázs és Szenteleky egy-egy művét és 
munkásságát vázolja csupán. Súlyos hibája, hogy a fel
soroltak bármelyikénél fontosabb Csuka Zoltánról, alig
hanem személyi okokból, megfeledkezik. De Csuka sem 
marad adósa, s a Láthatár következő számában máris 
rövid cikk veti Kázmér szemére súlyos mulasztását.17 
A nemzeti kisebbség programadója. Ez azonban még 
nem elegendő bizonyíték arra, hogy a Vajdaságtól tér- 
belileg és érzelmileg egyaránt idegenkedő Kázmér Er
nőt a vidékiség ellen küzdő értelmiségi munkások között 
tartsuk számon. Pedig ezt is könnyen megtehetjük, ha 
kritikusunknak egy 1938-as négyoldalas cikkére hivat
kozunk, melyben a jugoszláviai magyar kulturális álla
potok felvázolása mellett a jövendő feladatokra is van
nak javaslatai.18 A kisebbségben élő magyarság kultu
rális viszonyainak ma is helytálló összevetésével kezdi 
cikkét, mondván, hogy míg a Felvidék politikai öntudat
tal, Erdély viszont szerves hagyományokkal büszkél
kedhet, addig a vajdasági „fiataloknak csupán egy ma
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roknyi tábora ment át azon a szociográfiai úton, amely 
a szlovenszkói és az erdélyi magyar ifjúság szellemi 
teherbírását fokozta s alkotó íróink, művészeink szel
lemi kutatóink kis csoportja sem tudott vojvodinai 
tudatra, a jugoszláviai magyar népkisebbség új arcula
tára olyan esztétikai, tudományos és etikai erőre utalni, 
hogy nagyobb célkitűzések aszkétikus vállalására ser
kenthettek volna”.19 Nem lehet kétségünk, hogy Káz
mér a „szociográfiai úton” haladó fiatalok kis csoportját 
említve azokra a haladó kísérletekre gondolt, melyek a 
demokratikus közösségi élet és a korszerű önismeret 
nyomatékos hangsúlyával az induló hidasok programjá
hoz fűződtek. Talán nem lesz megalapozatlan a feltevé
sünk, mely szerint Kázmér Ernő esztétikai szemléleté
nek radikalizálódása, fokozódó rokonszenvezése a szo
cializmussal az évtized második felében nem teljesen 
független a „közösségidnek mindinkább határozott 
tartalmat adó Híd-mozgalom fejlődésétől és eredmé
nyeitől, még akkor sem, ha kritikusunk már a Napló bán 
többször tanújelét adta, hogy szelleme melyik világ
rendhez áll közelebb. Az azonosulásig természetesen 
több okból kifolyólag sem juthat el a néhány hátralevő 
évében, ezért a művelődés alacsony színvonalát szerinte 
csupán népfelvilágosító munkával lehet felemelni. Csak 
az akkori körülmények behatóbb ismeretében érthetjük 
meg: miért örült olyan naivan Kázmér Stojadinović 
miniszterelnök anyagi támogatásának, miért remélt 
olyan sokat egy felülről kiinduló népnevelő kezdemé
nyezéstől. Kritikusunk talán itt a legkevésbé idealista, 
mert az ő felfogásában a kisebbségi életnek nem gyö
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kérésén megváltoznia, új minőséggé alakulnia kell, ha
nem csupán tudatosodnia, megokosodnia. A művelt
ségre is csupán azért van szükség, hogy könnyebben 
lehessen a lehetőségek között tájékozódni, mert „a ki
sebbségi élet magasabbrendű közösségi érzet és az 
egyéntől áldozatkészséget, bátorságot, az állameszmébe 
okosan, fegyelmezetten beilleszkedő nemzethűséget 
követel".20 A beilleszkedés ellensúlyozására azonban 
nem a helyi színek ̂ elméletét teszi kötelezővé, hanem 
egy elvont hűséget a néphez és az anyaországgal való 
kapcsolatok megőrzését: „A kisebbségi magyar is csak 
a közösségben tud magyarnak maradni és magyar kul- 
túréletet élni. A népi közösségtől elszakadni annyit je
lent, mint a nagy életharcot egyedül vívni. A közösségi 
élet -  etikai élet! Kötelességei, ideáljai, rendeltetései 
vannak. Ezeknek a kötelezettségeknek, ideáloknak, 
rendeltetéseknek kiapadhatatlan nagy forrása: a nem
zet, amelytől eloldódni éppen úgy nem lehet, mint 
ahogy szenvedés és öröm nélkül sem lehet élni".21 
A helyi színek és a világirodalmi korszerűség szintézise: 
Erdély. Amit Kázmér bosszankodva keresett és -  Czirá- 
ky Imrén kívül -  nem talált a jugoszláviai magyar iro
dalomban, annak ha csupán nagy távolságról is, aho
gyan a hozzá eljutó könyvek lehetővé tették, Erdélyben 
lehetett tanúja. Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei kö
zül a legjelentősebbek nagy része eljutott hozzá, és már 
a Napló bán tíznél több kritikát írt róluk, de a Kalangyá
ban ezt is fölülmúlta, és tizenhét bírálatot tett közzé 
romániai magyar írók könyveiről. Értékelési módja és 
eredménye megközelítőleg azonosnak mondható a mai
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irodalomtörténetírás kritériumával. Már az is sokat 
mond, hogy kikről és milyen arányban ír. Tamási Áron 
könyveivel, köztük kötetenként az Ábel-trilógiával 
négyszer foglalkozik; Makkai Sándorral (kétszer a ta
nulmányíróval és csak egyszer a regényíróval!) három
szor; Nyíró József, Bánffy Miklós, Kemény János, 
Dsida Jenő és Szemlér Ferenc műveiről viszont kétszer 
emlékezik meg. De Kós Károly, Ligeti Ernő, Asztalos 
István, Szántó György, Tompa László és Franyó Zoltán, 
valamint Markovits Rodion munkássága is érdekli. 
Csupán ketten vannak (Czinczár Miklós és Wass Tibor), 
akik azóta kihullottak az emlékezetből, de a róluk írt 
kritikák nem , számíthatnak melléfogásnak, mert nem 
fenntartás nélkül íródtak. Az erdélyi íróknak a teljesít
ményét példaként állítja a fejlődés alacsonyabb fokán 
álló jugoszláviai magyar irodalom elé: „A jugoszláviai 
magyar irodalom most épülő egységének hajnalán nem 
lehet termőbb, eszményibb példára mutatni, mint az 
erdélyire s ha mindannak csak kis részét tudnók is 
megvalósítani, reményeink legszebb csemetéje nőne 
belőle:’22
Tamási Áron. Legtöbbet mégis Tamási Árontól vár, 
akinek a korábbi műveit is ismeri. Az Ábel-trilógia első 
kötetéről az a meggyőződése, hogy a folytatásban végre 
meg fog születni „a székely nép hatalmas epopeájának 
regénybe teljesedése”.23 De részletekbe feledkezés he
lyett tudatos kompozíciót, líra helyett epikát vár Tamá
sitól. Az író ugyanis Kázmér felfogásában akkor van 
feladata magaslatán, ha túlnövi a helyi színeket, illetve 
ha megszüntetve tartja meg őket; amennyiben az átlel
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kesült anyag túlmutat fogantatása körülményeinek és 
lokális, valamint időhöz kötött hasznosságán. Ebben a 
tekintetben a trilógia második részének megjelenése 
után még inkább Tamási Áron ígéri a legtöbbet: 
„ . . .  amikor a tizenöt éves erdélyi irodalom regény- 
alkotásai között ebben a trilógiának készülő regényben 
véljük megtalálni azt, amit a mai kisebbségi magyar 
írói nemzedéktől várunk, hogy túl lokális kulőrön, 
diabolikus vagy messianisztikus lelki rejtelmeken, a 
Duna-medence kis népei társadalmában élők úgy lás
sák, ahogy nyers valóságával, a mai életrend legsorvasz- 
tóbb szegmentumával, proletári életsorsba csúszó kilá- 
tástalanságával küzd, akkor tulajdonképpen már meg is 
jelöltük azt a lelki területet, amelynek igaz dokumentu
mát az erdélyi íróknak »kisebbségi« regénykísérletei 
között épen Tamási Áron adja”.24 Nem más ez az 
igény Kázmér részéről, mint amivel már más összefüg
gésben foglalkoztunk: a talaját veszített szubjektum újra 
feltámadó óhaja, hogy egy szilárd bizonyosságot ígérő 
új valóságban találjon magára. Tamási Áron előtt is 
nyitva áll e lehetőség, mert „fejlődési iránya a polgári 
eszméktől elváló népi proletár regény felé halad”. 
A kritikusi szemlélet elasztikusságának bizonysága, 
hogy az írói magatartással szembeni elvárást kiábrándító 
harmadik rész a saját maga kínálta mércén méretik meg. 
Kázmér középeurópai népregényekhez s az általa nem 
mindig egyértelműen csodált Móricz Zsigmond prózá
jához hasonlítja Tamási művét, s csupán „játékos 
ötlet”-ként, „reménytelen vágy”-ként fűzi hozzá fenn
tartását, mintha emlékezne, hogy milyen reményei vol
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tak két évvel korábban a trilógia befejezését illetően: 
„Megjöhetne az óceán túlról a mi Ábelünk és az erdélyi 
sorsba való visszailleszkedése, tradíciót jelentő kutyája 
feletti öröme helyett most már maroknyi népe gazdasá
gi és politikai sorsa síkja felé tarthatna. Lesz, aki erre 
azt mondja: kár lenne az emberlátásnak ezt a naiv 
formáját vörös fényben folytatni vagy egy népiélek tisz
tult alapjain tragikusan reális freskót festeni. Mindegy. 
Ábelnek tovább kell menni.”25 Az utolsó mondatok 
kritikusunk belső ingatagságáról, pontosabban a leírt 
szó forradalmi hatékonysága iránti kételyéről tanús
kodnak. Maga is egy pillanatra látszatnak érzi, amit két 
évvel korábbi cikkében, magától értődő haladásnak 
minősített: „Csak jöjjön a Hargita mosolyogva síró kis 
pásztorának további élete” -  írta, most viszont okosan 
megkerüli korábbi etikai-társadalmi elvárásának és 
a harmadik regény üzenetének, a főhős perspektívájá
nak szembesítését. A mű olvassa a kritikust, és nem a 
kritikus a művet, mint olyan esetekben, amikor Káz- 
mérnak az általa korábban tisztelt (esetleg nemzedék
társ) alkotóról, amilyen pl. Szép Ernő,26 kell szólnia, 
holott e korszakában már az az eltökélt célkitűzés vezeti, 
hogy racionálisan, társadalmi-hasznossági szempont
ból, spontán hódolat és befogadás halyett elemzéssel 
közömbösítse a mű mákonyos hatását. A konzervatívak: 
Makkai Sándor és Nyíró József. Ezek után az is 
természetesnek tűnik, hogy kritikusunknak, aki soha
sem tud teljesen felülkerekedni konzervativizmusán, 
Makkai Sándor regionális klasszicizmusáról is csak 
dicsérő szavai vannak.27 Itt is azt emeli ki, ami a helyi
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színek többlete: a nemzetpedagógusi vállalkozást, az 
elesettek iránti rokonszenvet és a moralizálásra való 
hajlandóságát; s mindenekelőtt azt, hogy Makkai is 
jelene nyugtalanító kérdéseire keres választ az alapvető 
hitelességükben csorbítatlan középkori események me- 
regényesítésében. Hogy miért méltatja ilyen meleg 
hangon a regényírót, az esszéíróról szólva egyértel
műbben világosodik meg.28 Itt derült ki, hogy Makkai- 
ban is azt a jámbor, a humánum eszméjében reményke
dő prédikátort tiszteli, mint amilyen saját maga is. 
Makkai ugyanis, bár erdélyi ésszel gondolkodik, de 
európai méretekben; ő is a „felszabadító demokráciád
ban bízik, és az „erkölcsi törvényiben megnyugodva, 
képzeletben egy múlt századiasan elképzelt „ boldogító 
béke felé” tart. S még valamihez „ragaszkodik” Mak
kai, ami Kázmérnak csak nagy erőfeszítések árán 
sikerül: „a szabad ember megsebezhetetlen kötelességé
hez: a világos és fegyelmezett gondolkodáshoz”.29

Herceg János állítja Kázmér Ernőről, hogy inkább 
volt olvasó, mint kritikus.30 Ha a nyugatosok (főleg 
Kosztolányi) impresszionista kritikusi módszerét is
merve a bíráló fogalmához nem kapcsoljuk is magá
tól értődőén a higgadtan mérlegelést, Hercegnek itt 
alighanem igaza van. Az a tény szól mellette, hogy 
Kázmér Ernő a jugoszláviai korszakában igazából 
csak a könyveinek és azok között is csak a regé
nyeknek él; nem alkotóként, hanem befogadóként van 
jelen az irodalom (inkább általa elképzelt, mint 
valóságos) életében. Ebből az olvasmányokat népszerű
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sítő arisztokratikusan polgári individualizmusból éledő 
írástudói felelősségtudata zökkenti ki, melyet, mint pl. 
Babitsot is, Julién Bendának az európai értelmiség
hez intézett nagy hírű felhívása is befolyásolhatott.31 
Mondtuk már, hogy nem teljes eredménnyel. Egyszer 
polgári, másszor általános emberi erények és gyarló
ságok a mű lelkes értékelőjévé teszik. Ez történik 
az erdélyi könyvek esetében is, amikor a vidéknek 
Kázmér által is ismert sajátos, önálló kulturális létre jo
got adó történelme, földrajzi egzotikuma, mely szel
lemben is hegyvidékivé, európaivá és más népek jó 
szomszédjává avatja a magyart, anélkül, hogy ezzel 
eredetiségéből, nemzeti sajátosságaiból bármit is felad
na, magától értődő kötelességgé teszi méltatásaiban 
az elragadtatás és a szeretet hangnemét. Erről akkor 
sem tud lemondani, ha a mű nem is éppen élvonal
beli. S az is csupán rá jellemző, hogy a látszólagos 
elismeréssel is tud az alkotásmódot fenyegető veszé
lyekre figyelmeztetni. Ezt teszi pl. Nyirő Józsefnek 
a Kopjafák c., egyébként ma a jobb alkotásai közé 
sorolt novellás kötetével.32 A részletek túláradó di
csérete mellett sem hallgatja el a kompozíció-teremtés 
képtelenségét, s azt sem, hogy az író szociális lelki
ismerete sokkal hatékonyabb lenne, ha a „mesék vará
zsa helyett a valóság titkait, az örök dolgok helyett 
a jelen nagy pillanatait” keresné.33 
A vidék nagyvilág-igénye. Kós Károly munkásságáról 
és Az országépítő c. regényéről szólva konkrét példán 
mutatja ki a jól felfogott regionalizmus és az európaiság 
szükségszerű azonosságát. A vidék nem a képzelet
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nemzeti mítoszt teremtő dekorativitásai által lesz ön
magán túlmutató igazi hajtóerővé, hanem akkor, ha az 
író, mint Kos Károly, „a maga történelmi-lelki átélései
ből, népművészeti emlékeiből, polihisztorsága csodála
tosan patakzó kincseiből formálja matériáját”.34 A 
kritika viszont, melyet az erdélyi írókra vonatkozóan 
csupán általánosságban fogalmaz rtieg, így hangzik: 
„Általában, ősi magyar tárgyú regényekkel kevés sze
rencséjük van íróinknak s a pogány és keresztény 
világnézet harcos, nehéz küzdelme inkább egyoldalú 
archeologizálásra, a különös milieu neobarokk festői 
modorban való visszaadására kényszeríti, mely az el
sődlegesen teremtő író egyszerű naturalizmusától mesz- 
sze esik.”35 A couleur locale tehát a helyi színek 
területén sem lehet kötelező, ezért üdvözli Ligeti Ernő 
idegen témájú életrajzi regényét.36 Az európaiság any- 
nyira fontos számára, hogy az új erdélyi lírát és 
Szemlér Ferencet a benne felismert regionalizmusért 
a magyarországi lírikusok, Illyés Gyula és Erdélyi Jó
zsef népi törekvése fölé helyezi.37 Ezzel szintén bizony
ságát adja, hogy az igazi tájirodalmak iránt érzett 
megértő szeretete mögött Európa elveszített kulturális 
egysége miatti fájdalma lüktet, s hogy változtathatat
lan szellemi magányában ott igyekszik otthont talál
ni, ahol az nem létezik.

Kázmér Ernő, miután hozzánk jött, szinte teljesen 
elveszítette kapcsolatát a Felvidékkel. Csupán három 
könyv, közöttük egy irodalmi évkönyv jut a kezébe, 
ezeket méltatja érdemük szerint.38 Rajtuk kívül a Ma
gyar írás c. szlovenszkói folyóirat indulásáról számol
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be.39 Üdvözli az életesnek ígérkező kísérletet, mely
nek megteremtőiként azokat sorolja fel, akik közé 
néhány évvel azelőtt a Kassai Naplóban ő is tartozott.
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5. A NEMZETI KULTÚRÁK DIPLOMATÁJA

A közvetítés küldetése. Kázmér Ernő, a szocializmus 
eszméjével rokonszenvező polgári humanista a végső 
elhallgatásáig, szükségszerű eltűnéséig szinte irracioná
lis módon hitt az európai szellem megváltó, salakot 
kivető erejében, s mikor e remény már őelőtte is 
értelmét veszítette, görcsös kapaszkodása közepette ak
kor is csak ez kínálkozott utolsó szalmaszálként. E 
szellemet az ő utópista elképzelése szerint nem osztály- 
harcok és nem politikai pártok juttatják érvényre, me
lyeket az általános emberi helyett időbeli meghatá
rozottság és csoportérdek irányít, hanem olyan em
berek, akik személytelenül egy-egy közösséget kép
viselnek az országok és nemzetek egymás közti béké
jének ügyében. A diplomata és az író tehát végső célja
ikban egyetértenek, s csak módszereikben különböz
nek egymástól. Az előbbi gyakorlatának a szellem szol
gálata a lényege; az utóbbi viszont a maga elvont 
eszközeivel a valóságos életet serkenti haladásra. Egyik 
1933-as cikkében olvashatjuk a következőket, amikor 
még kritikusunk derűlátását a távoli rengések észlelése 
ellenére sem lohasztotta a veszélyérzet: „ . . .  a hu
szadik század alapjában megrendült világában csak 
a szellem, csak a hit lehet az, ami szétfeszítvén az idő 
korlátjait, a népek együttműködése mellett tesz tanú
ságot. A diplomata gyakorlati feladata és az író örök 
álma egy ponton találkozik: nem az tett, amely nyug
talanságot vagy megrázkódtatást hoz, hanem az, ami
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a szellem erejével és varázsával ragad magával”.1 
Kázmér Ernő naivitására és -  ez esetben -  felszínes
ségére vall, hogy a két magatartás eszményi szintézise
ként a legellentétesebb világszemléletű és társadalmi 
érdekeltségű író-diplomatákat sorolja fel, akiknél ko
rántsem lehetünk biztosak abban, hogy gyakorlati és 
alkotói tevékenységük feltétlenül kiegészíti-e egymást, 
s ha igen -  mint Maurice Barrés esete mutatja -  akkor 
az marad kétséges, hogy az író és a diplomata kül
detése azonos-e a kázméri elvont humanizmussal, vagy 
esetleg szöges ellentétben van vele. Azt már nem is 
tartjuk szükségesnek firtatni, hogy (akár az eszményi) 
megegyezés vezetett volna-e figyelemre méltóbb gya
korlati eredményre. A választ úgyis ismerjük. Egyéb
ként a következő, nem teljességgel ismeretlen és nem 
egyértelműen rossz hangzású neveket sorolja fel: Paul 
Claudel, Maurice Barrés, Paléologue, Adolf Koester, 
Elisabeth Heyking, Mechtilde Lichnovszky és Jovan 
Dučić. Kázmér abban sem kételkedik, hogy a diplo
maták író-feleségében is a „valódi energiák meg
keresik s rálátnak arra az útra, amelyen az élet lár
mája elől az örök Szépség, az örök igazság s az örök 
Jó oltárának áldozhatnak”.

Ha ismerjük Kázmér Ernőnek az öntudatos kriti
kusi szerepét, nem lepődhetünk meg azon, hogy milyen 
nagyra értékeli a diplomaták hivatását. Valójában ő is 
diplomata volt egész életében. Gyermekkora óta túl
ságosan jól tudott németül ahhoz, hogy megelégedjen 
(az általa egyébként nagyon szeretett és megbecsült) 
magyar kultúrának nem mindig és nem minden terü
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leten tágas horizontjával. Származása tette lehetetlenné 
a sokkal nagyobb nemzeti kultúrában való feloldódását 
(nem is egyszer ír fájdalmasan azokról a zsidó írók
ról, akiket, mint pl. Wassermannt és Feuchtwangert, 
kimondatlanul is idegenként kezelt a közönyét rövide
sen agresszivitással felváltó többségi nemzet), de neki 
is volt ilyen ambíciója. Nemzetfelettisége, jó értelem
ben vett kozmopolitizmusa lénye legmélyéből jött. 
Nem jobb híján, közvetett kényszerből választotta e 
magatartást, hanem természetszerű magától értődőség- 
gel. A korszerű világirodalmi könyveket főleg magya
rul, ritkábban németül olvassa. Érdeklődése minden 
nemzeti irodalomra kiterjed, de a német mellett első
sorban a franciára, az oroszra és az amerikaira. Európa 
legészakibb népeinek írói közül már inkább csak egy
kori kedvenceire, Lagerlöfre és Hamsunra, de ezeknek 
sem az újabb műveire, hanem az életművére figyel, 
nem számítva a Nobel-díjas Sillanpáát.
A mérce kérdése. írásainak célja, Szerb Antal Hétköz
napok és csodák c. könyvével ellentétben, inkább az is
mertetés, mint a véleményalkotás. Ő ugyanis benne 
él a kortárs irodalomban, és nem fölötte, mint na
gyobb kortársa, vagy pedig félig-meddig kívüle, mint 
Halász Gábor. A jelenséget csak akkor lehet bírálni, 
ha -  legalábbis időnként -  kívülről is felmérjük. Káz- 
mérnak azonban nem adatott meg a distanciateremtés 
képessége. Jellemző példa erre, hogy míg Szerb Antal 
a rá jellemző frivolitással, anélkül, hogy feladná az 
arisztokratikus ízlésbeli szigorúságot, több helyen is 
eljátszik azzal a gondolattal, hogy századunk regényei
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nek még az igényesebb olvasói is egzotikum- és érde- 
kesség-hajhászásukban olykor mennyire közel vannak 
a giccshez,2 addig Kázmér, bár van olykor fenntar
tása a divattal szemben, a tudatosságnak ilyen magas 
fokát mégsem éri el, az ő olvasási rögeszméje a gics- 
cset szűkebb területre szorítja vissza. Nem meggon
dolásból, hanem alkati gyöngeségből, túlérzékenység
ből. Azonosulási képessége olyan erős, az emberi sor
sok tragikus vagy melodramatikus látványa annyira ma
gával ragadja, hogy az alacsonyabb rendű hatásvadá
szatot nem mindig tudja megkülönböztetni az igénye
sebb írásművészettől. S ami jellemző: elvileg nem osz
tályozza a könyveket. „ . . .  ösztönszerű olvasási mohó
ságomban minden új könyvet végigfutok -  írja 
nem engedem magam előítélettől, a »nem irodalom« 
bélyegével megpecsételt író kárhozott nevétől elszédí
teni és az olvasás valóságos fizikai gyötrelme után is 
hajlandó vagyok azt mondani: nincs rossz könyv, mert 
mindegyikben van egy mondat, egy gesztus, egy meg
látás, egy csipetnyi, ami a gyötrelemért mély átéléssel 
fizet. Az életet, a mi életünket keressük a könyvekben, 
a meg nem értett mát és minden mai könyv figyelemre 
méltóbbnak, jelentősebbnek tetszik, mint a múlt reme
kei” .3 Kritikusunk tehát nem rendelkezik alaposabb 
klasszikus irodalmi műveltséggel: ezért van kiszolgál
tatva olvasmányai primér élményének. Ennek saját ma
ga is tudatában van. Főleg az nyugtalanítja, hogy a 
klasszikusok elfeledésével az emberi nem folytonos 
ságának dokumentumai nem lehetnek többé etikai út
mutatók: „Kispolgári jeremiáda vagy javíthatatlan iro
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dalmi titánkodás-e -  teszi fel magának a kérdést egy 
másik cikkében ha révükén, elkomorodottan simítom 
végig könyvespolcom barna bőrkötésű klasszikusait: 
Hölderlint, Goncsarovot, Jean Pault, Shakespeare-t és 
Adalbert Stiftert, s aggódva figyelem Kástnert olvasó 
fiamat, vajon ő is az új emberfajta, aki nem tanul majd 
Goethétől, nem tanul Krisztusról, csak menni fog a jövő 
hajnalában, az eljövendő fényben a túlsó part felé, el
tépve egyéni sorsától,hogy a kollektivitásba olvadjon.”4 
A giccs és a ponyva. A kulturális folytonosságnak ez az 
időnként feltámadó féltése azonban nem zárja ki, hogy 
olykor ne éppen ő legyen egyik öntudatlan sírásója. 
Arra gondolok, amikor, nyilván a Napló olvasótáborá
nak igénye szerint, és az ő kritikusi népszerűségének 
érdekében, lelkes cikket ír May Károlyról. Csak látszó
lag azonos gesztus ez a Halász Gáboréval, aki egyik 
utolsó cikkében Dumas Monté Cristo grófját dicsérte 
meg.5 Halász ugyanis programszerűen a kultúra demok
ratizálásának szükségességét felismerve jutott ide, s 
tisztában van a megdicsért mű valódi fajsúlyával; 
Kázmér egyszerűen nem is akar tudni May Károly 
könyveinek valódi esztétikai értékéről. Túlságosan sű
rűn ír ahhoz, hogy mindegyik cikkét hiteles véleménye
ként fogadhatnánk el. Újságíró eklekticizmusának, 
szemlélete kiegyensúlyozatlanságának legkétségtele
nebb bizonyítéka, hogy egyik írása értelmében esküdt 
ellensége volt a ponyvának. Valósággal jelszót szuggerál 
a kulturális köztudatba, mikor felkiált „Le a ponyva- 
irodalommal, de vigyük az irodalmat a ponyvára”.6 
Melyik az igazi Kázmér? -  Mindkettő. Kritikusunk ui.
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még ekkor is impresszionista, s esze ágában sincs, hogy 
tisztázza maga előtt a fogalmakat. Ő nem osztályozza, 
hanem éli az irodalmat. A könyv életszükséglete: a jó 
mű nem mindig lelkesíti fel; a rossz nem mindig hangol
ja le. Egyszóval: több esetlegességet visz bele az él
ménybe az olvasás pillanatában, mint ahogyan mi szok
tuk manapság. Mi bizalmatlanabbakká váltunk a könyv
vel szemben, nem várunk oly sokat tőle. Kázmér a 
második világháború előtt, nem is sejtve, hogy mi vár 
rá, jobban bízott saját magában és az emberekben, 
a számunkra már megmosolyogtatóan hangzó „ lé lek 
ben, s ennek legnemesebb foglalatában: a könyvben. 
A z új valóság nyomában. Kázmér Ernő egy amerikai 
utazónőnek egy trópusi sziget börtönéletéről szóló 
regényéhez azt a megjegyzést fűzi, hogy kár volt az 
eredeti eseményekből regényt formálni, mert a valóság 
dokumentum-formája sokkal magával ragadóbb lenne 
a regény lekerekítettségénél és mesterséges feszültségé
nél. Kázmér tehát nem a regényre, hanem a mögötte 
rejlő valóságtartalomra kíváncsi. A mű fegyenc hősei 
mögött az élő embereket sejti meg, akiknek „lelki 
összefüggései elsodorják a regényt, hogy mélységesen 
megindító emberi írássá váljon, olyanná, ami több iro
dalomnál: mert cselekedet”.7 Kritikusunk tehát a do
kumentumot a valóságfedezete miatt többre értékeli a 
regénynél, mely rendszerint többet tartalmaz az alkotó 
szubjektumából, szeszélyeiből, mint a világnak abból 
a részletéből, melyből témáját meríti. Ezért „Mint min
den mai korregény, a nagyon tehetséges Hans Falladáé 
is az újságolvasónak íródott. Mert a mai regény nem

202



más, mint egy nagyszerűen felépített és egymás mellé 
hangolt tudósítás-sorozat. Mi is lehetne korszerűbb 
irodalmi műfaj, mint a valóságrajz, a tudósítás?”8 Még
sem a kordivatnak hódol be, s ezzel a legkönnyebb 
megoldást: az adott nyugtázását választja, mikor üd
vözli a riportnak az irodalommal való házasítását. 
Kázmér magányos nagyvárosi ember létére ui. hálás 
annak az irodalomnak, mely a műbe feledkezés percei
ben a valónak vélt élet közepébe röpíti. Ezért tartja 
nagy írónak a Szerb Antal9 (és mások) mérlegén könnyű
nek találtatott Upton Sinclairt.10 Szerb ugyanis nem
csak finnyásabb, hanem nihilistább is Kázmérnál; ő 
egyáltalán nem hisz abban, hogy egy bizonyos cél 
érdekében csoportosított dokumentumok nem veszítik 
el szükségszerűen az igazságfedezetüket. Kritikusunk 
viszont, éppen ellenkezőleg, a valószínűség szerint cso
portosított tényéktől vár sokat. Ezért becsüli a biográ
fiai írók legjelentősebbjét, Lytton Stracheyt és műveit.11 
Kívüle főleg Stefan Zweig12 és Rudolf Kayser13 hasonló 
módszerrel írt monográfiáját olvassa szívesen.

Kázmér azonban a tényeket mégsem önmagukban 
vagy száraz tudományos csoportosításban, hanem írói 
beleérzés által elrendezetten becsüli legtöbbre. Ennek 
az „együttérzés”, a láthatatlan élet valószerűsítése az 
elsődleges kritériuma; tárgya pedig az elesettek, a tár
sadalom által ki- és megvetettek világa. Erich Kást- 
ner híres regénye emellett még azért is megragadja 
tetszését, mert a „Tatsache^-k egymás mellé illesztése 
Dos Passos montázsoló ábrázolásmódjára emlékezteti.14 
Az ekkor rendkívül népszerű Walter Bauer, akinek
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attitűdjét „elvontan humanistádnak minősíti a mai 
irodalomtörténet,15 egyik eszményi megtestesítője Káz
mér ízlésének; Bauer ti. „a költői álmok és a meg- 
támadhatatlannak vélt szentségek helyett az ember
milliók szürkeségébe belevesző figurák mindennapi éle
tét az idő kohójába építi". Főművéről a kritikusi ítélet 
így hangzik: „A falu csendjének és város tülekedé
sének, a város embertöltelékévé váló paraszt tragikus 
gyökértelenségének s a belőle fel-felfakadó új élet
hivatásnak minden tendencia nélkül is, nemesen em
beri, bátran mondhatjuk: világszemléleti hitté szélesülő 
regénye az »Ein Mann zog in die Stadt«.”16 Mi ez 
a „világszemlélet”? A szerencsétlenek iránti rokon- 
szenv. És az „új élethivatás”? Lelkierő a szenvedés 
sztoikus elviselésére.
Részvét és együttélés. A két háború között Kázmér Ernő 
számára, bár ezt sehol sem írja le egyértelműen, 
talán azért, mert saját magában sem tudatosította teljes 
mértékben, Krisztus példája a legmagasztosabb. E tézist 
majdnem mindegyik kritikája alátámasztja azzal az er
kölcsi értékrenddel, melynek értelmében: nem az a 
legény, aki üt, hanem aki állja. Pedig nem ritkán az 
is eszébe jut, hogy „Hiábavaló is a szenvedő, ellankadó 
szerencsétleneket itt-ott magunkhoz ölelni, szomorú 
életük mellett állást foglalni. Az irodalom valóban nem 
tud rajtuk segíteni”. Az eredmény csak annyi, hogy 
„A részvét belénk ivódik, a művészet varázsereje köny- 
nyeket fakaszt”.17Kázmér Ernő kettősségét, a szocializ
mus evilági lehetősége iránti rokonszenvét és a szen
vedők erkölcsi nagysága iránti tiszteletét az új szovjet
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társadalom építésének nehézségeiről írt regényeket 
méltató kritikái tükrözik a legközvetlenebb módon. 
Amit a következőkben állapít meg, az a szövegössze
függés szerint a német baloldali írókra, a hitleri Né
metország emigránsaira vonatkozik, de a mondanivaló 
legalább ilyen mértékben a kortárs szovjet irodalommal 
is összefüggésbe hozható: „Ennek az irodalomnak 
témakörében nem az egyes emberek harcolnak, szen
vednek, hanem az osztályok, a közösségek, és a fran
cia forradalom által felvetett, úgynevezett egyéni sza
badság háttérbe szorul. Csak napjaink folyamata, az 
emberközösség szövevényei, az embert eltaposó társa
dalmi apparátus a jelentős és ahol mi tragédiát látunk, 
ott ők a rendszert támadják. Nem hisznek az emberies
ségben, az egyén lázadásában, hanem az erő felis
merésében és az erő tervszerű organizáción alapuló 
elosztásában. Úgy tudják, hogy az ember Isten hason
mása, nem pedig nyomorékja.”18 

Kázmér tehát nem épít dialektikus hidat az új szocialis
ta világ felé, mint Lukács György; ő csupán érdeklődő, 
aki hol csökkenő, hol pedig növekvő bizalommal, „a jó 
európai lelkiismeretével” néz „az oroszok felé vivő út 
elé".19 Elsősorban a szovjet írók tolsztoji és gorkiji 
gesztusai bűvölik el, mikor a nép életébe, a közös 
építőmunkába vegyülve igyekszenek megszüntetni izo
láltságukat. Szergej Tretyakov azzal vívja ki elismeré
sét, hogy „Felkelt az íróasztaltól, hogy az együttérzés 
szentimentalizmusát a veledolgozás, tehát a valóság 
cselekvőségével váltsa fel”. Mert „Az írónak dolgozó
nak kell lenni, muzsiknak, munkásnak, aki a traktorok
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nyomán a föld lihegését, a villamos dinamók lendítő 
kerekének gyors forgásával a gyárak dübörgését látja”.
S ami a legfontosabb: „»nem az író ír«, hanem a vele- 
dolgozó megmutat”.20 Ez az, amit Kázmérnak soha 
sincs alkalma megvalósítani. De hogy megvolt rá a 
hajlandósága, s a térbeli elszigeteltsége mellett csupán a 
rossz tapasztalatok miatti szkepticizmusa gátolta köze
ledésében, a Tanácsköztársaságban való két évtizeddel 
azelőtti részvétele bizonyítja. Azon mindenesetre csak 
sajnálkozhatunk, hogy a „hidasok”-kal az elismerésü
kön túl nem épített ki kapcsolatot. Nem lehet kétsé
günk, hogy mindkét fél jól járt volna. A viszony 
kialakulását a szovjet gyakorlat árnyoldalai is hátrál
tatták, melyeket Kázmér felfokozott érzékenységgel és 
pesszimizmussal vett tudomásul. Katajev Hajrá c. regé
nyét méltatva21 a sztahanovizmusban a taylorizmus ke
leti változatára gyanakszik, s az ember belső életét el
hanyagoló, közösségi kényszermunkát eszményítő pro
pagandaregényt bírálja. De nem előítéletek alapján, 
hanem csupán az emberi teljesség igényéből kifolyó
lag. Mikor Nikolaj Bogdanov Az első lány c. regényét 
ismerteti,22 akkor sem a kárörvendve diadalmaskodó 
kispolgár akad fenn az új világrendnek a műben fel
tárulkozó fogyatékosságain, hanem a mazochista haj
lama révén az életben alulmaradókhoz mindig közelebb 
álló humanista s a jó emberismerő, aki előtt nem titok, 
hogy az ember szavai, tettei és igazi lénye között nagy 
eltérés lehet, amely látványos konfliktusok nélkül is 
könnyen tragédiába torkollhat. Egyébként az orosz 
forradalmi szellemiség megbecsülésének két ízben is
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tanújelét adta, mikor az ellen tiltakozott évtizedekig, 
hogy egyetlen orosz író sem kapott Nobel-díjat. Gals- 
worthyt, a nagy családregényírót szerette Kázmér, 
mégis méltatlankodott, mikor 1932-ben őt érdemesí
tették a világ legmagasabb rangú irodalmi kitünteté
sére. Nem egészen három évtizeddel azelőtt Tolsztoj 
maradt néhányszor alul az igazságtalan versenyben, 
melynek most Gorkij a vesztese. „A világ szimpátiája 
akkor Tolsztoj mellett volt, éppen úgy, mint ma a volt 
perecinas, péklegény, favágó, burlák, zsákhordó Gorkij 
mellett, akinek ugyancsak tüntető melléállás jutott 
Nobel-díj helyett." De „A halott Nobel emléke Gorkij 
mellé áll".23 Négy évvel ezután a Nobel-díjas írók mű
veiből készült antológia ürügyén újra elmondja stock
holmi akadémikusokra vonatkozó még szigorúbb véle
ményét.24

Az irodalom és az élet új valóságának előhírnökeit 
nem csupán a szocializmus első országában ismeri fel 
Kázmér Ernő, hanem ott is, ahol az író csupán elszige
telten kísérletezik az új látásmóddal. Malraux Hódítók 
c. regényével kapcsolatban pl. azt sejti meg, hogy a 
francia irodalomban „A megelőző generáció erkölcsi 
apátiájából és lehatárolt objektivizmusából valami me
rész vitalitás tör előre. Új nemzedék indul s úgy látszik, 
hogy ez már a való élettel lépett egy ességbe”.25 
Madelon Lulofsnak, a holland írónőnek a gyarmati 
világból merített témája nem az egzotikum, hanem a 
társadalmi felelősség hangsúlyozása révén formálódik 
regénnyé. E mű „vádkomplexum, a gyarmati társada
lom túlkapásainak, a kegyetlen munkafelügyelőknek a
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riportázs primérségével felépített pontos vádirata, amely 
egy pillanatra sem reked meg atavisztikus sírásnál.. .”26 
Travent viszont már képtelen egyértelműen elfogadni, 
mert életdokumentum helyett többnyire csak kalandre
gényt ad.27
A szenvedők világközössége. Kázmér Ernő a harmincas 
években nemcsak a jugoszláviai magyar irodalomban, 
hanem magában az életben is „magányos hajós”, aki 
azonban korántsem érzi magát kellemesen a szerepé
ben. Kulturális tevékenysége legalább annyira kény- 
szerűség, mint tudatos feladatvállalás. Mivel sem a 
magányából, sem pedig a könyveiből nem tud és nem is 
akar kigyógyulni, ezért a valóságos közvetlen emberi 
kapcsolatok világát egy képzeletbelivel igyekszik pótol
ni. Akik viszonylag közelebbről ismerték, nyilván ellen
tétet érezhettek szúrós természete és a kritikáiban ér
vényesített humánus, valósággal feminin hangnem kö
zött. Kázmér ui. a „szeretet” fogalmával, a nemes 
emberi tettek és a természet költői hangulatú leírásai 
iránti rajongásával igyekezett áthidalni a távolságot, 
melyet énje és a való világ között érzett. Az előbb 
említett írónőt azért dicséri, mert harcossága „egy pilla
natra sem reked meg atavisztikus sírásnál”. „Atavisz
tikus sírás” — keresni sem tudnánk alkalmasabb kife
jezést kritikusunk hangnemének jellemzésére. A sirán
kozó hang, melytől érett korszakában eltökélten igye
kezett megszabadulni, „atavisztikusnak” bizonyult, s 
gyakran árulkodik Kázmér kiirthatatlan pesszimizmu
sáról, arról, hogy az emberi természet meghatározott
ságát döntőbbnek véli a szabadságnál, s ennek követ
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keztében a misztikum vigaszához kénytelen fordulni, a 
platonikus és krisztiánus kicsengésű „lelkek közössé
g é in ek  rögeszméjéhez. Ez világítja meg azt is, hogy 
miért nem húz egyértelmű határt művészet és giccs 
között, s hogy az olvasás terén nincsenek előítéletei 
vagy tisztázott és rugalmasan alkalmazott elvei. „Nap
jainkban az értékek és érzések átértékelésének folya
matában is a legszebb lelki gesztus a nagy, összefogó 
szociális mozdulat, az új metafizikus vágyódás, amely 
az irodalmat sokszor tétova, kétségbeesett istenkeresés 
felé tereli." Hogyan függ össze a „szociális mozdulat" 
és az „istenkeresés", erről Kázmér nem világosít fel 
bennünket. A lényeg az, hogy e kettő szintézise miatt 
becsüli az olasz Ignazio Silone regényét,28 s hogy va
lószínűleg az ember erkölcsi átformálására gondolhat 
az orosz misztikusok, főleg Tolsztoj szellemében, mert 
ugyanebben a kritikájában azt is kijelenti, hogy „A 
világirodalom mai válságában, túl az oktató irodalmon, 
a célzatos irodalom felé haladunk, hogy ne csak 
nyugtalanítsuk, de meg is változtassuk az olvasót". A 
Nobel-díjas Pearl S. Buck Kínáról szóló regényében is 
az erkölcsi tettet emeli ki, amely lehetségessé teszi „a 
meleg szívű író és az érzelmes olvasó testvériesülését".29 
Ez a magyarázata annak is, hogy a nyolcvan esztendős 
Selma Lagerlöf tiszteletére terjedelmes, az egész élet
műre kiterjedő tanulmányt ír. Ebben az ragadja meg 
figyelmét, hogy az írónő „Krisztusa a földön járó, 
egyszerű népi köntösbe burkolódzó Embertestvér, a 
végtelen szeretet élő szimbóluma”.30 S emellett az is, 
hogy Lagerlöf az „embert, aki hosszú életen át elébe
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került vagy termékeny fantáziáján át új életet, új 
rendeltetést kapott, a szeretet, az igazság szemüvegén 
át vizsgálta és formálta”.31 A kritikus, ahogyan legin
kább teszi, azonosulni igyekszik az írónővel. Nem bírál, 
hanem megért és megértet. Megbocsátó hangnemben 
említi meg az újabb világirodalomnak az új fogalmakat 
és új értékeket adó neveit (Gide-et, Thomas Mann-t, 
Wassermann-t s egyik ősüket, Nietzschét), de az időbeli 
hely kijelölése és nem a fölényes elmarasztalás végett. 
Ennek természetesen mélyebb oka is van, hiszen -  
emlékezzünk csak vissza -  Kázmérnak Hamsun mellett 
Lagerlöf volt a legkedvesebb írója az északiak között 
kezdő kritikus korában. Hozzájuk most egy újabb, 
azelőtt kevéssé ismert név is társul: a Nobel-díjas 
Sillanpááé. Az ő főművében, a Siljában is azt találja 
legfontosabbnak, hogy „messze kanyarodott attól a 
költői küzdelemtől, hogy a maga lelki élményeit éne
kelje vagy kikívánkozó őszinteségében csak a maga 
hangulatát fesse. Az ő világának forrása nem a saját 
lelke, nem is a saját szíve verése, hanem mindenkié”.32 
A nemes szándék* gyakran a nagyság hiányát is feled
tetni tudja vele. Arnold Zweig regényének pl. nem az 
újdonságát és monumentalitását dicséri, hanem „em
beri közösségérzeté”-nek „felbecsülhetetlenül szép lel
ki kapcsolatait” .33

De a nemzetek nemzetközisége, az egymásnak uszí
tott népek kézfogása sem lényegtelen kritériuma Káz
mér esszéinek. Ezért van jó véleménye általában a 
háborús témájú regényekről, közöttük elsősorban Ro- 
land Dorgelés művéről.34 Az is előfordul vele, hogy túl
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zott bizalmában a terjeszkedni vágyó és vándorolni ké
szülő német népben és ábrázolójában „a minden nép 
testvériesülésére hívó idealizmusát lásson rá jellemző 
jóságos naivitással -  igaz, 1932-ben.35 
Helyi színek és általános emberi: misztikus realizmus. 
Kázmér Ernő világirodalom-képét sajátos egyéni látó
szög jellemzi, de ez korántsem feltételezi azt, hogy az 
objektív jelenséget teljességgel figyelmen kívül hagyja. 
Annak ellenére, hogy a jugoszláviai magyar irodalom
hoz vidékiessége miatt nem akart közelebb jutni, 
felismeri, hogy „A vidéki vagy az úgynevezett »regio
nális« irodalom hódít ma a világirodalomban”.36 Kriti
kusunk, munkássága során, nem is mindig öntudatla
nul, a helyi színeket kereste a kortárs világirodalom
ban, még akkor is, ha ezek nem főcélt, hanem csupán 
eszközt, egy mélyebb, illetve magasabb valóság felé 
mutató ugródeszkát jelentettek számára. (Valójában 
azért idegenkedett a két háború közötti vajdasági iro
dalom couleur locale-jától, mert a lényük mélyén kis
polgári ízlésű írók az itteni emberi sajátosságoknak 
csupán a felszínéig, nem a vidékig, hanem csupán a 
vidékiességig jutottak.) A Neue Sachlichkeit zászlóra 
tűzése mellett erre az is bizonyíték, hogy Kázmér Ernő 
a csodát az általános emberivel képtelen volt olyan 
magabiztos eleganciával összekapcsolni, mint ahogy 
Szerb Antal tette: „A XX. századi regényírásban 
mindegyre erősebb lesz a hajlam, hogy a regény 
visszatérjen a csodához, újra nyíltan és bevallottan 
fikció legyen, játékos mitológiapótlék, a XIX. század 
nagy célkitűzései nélkül, de ugyanakkor mélyebb és
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kevésbé átlátszó célokkal."37 Ezért az ő szellemvilágá
ban a két évszázad művészete között nem is észlelhető 
olyan döntő különbség, mint Szerbnél vagy Halász 
Gábornál, aki felszínes emberi magatartással egyenlítve 
ki a múlt századot, a keményebb és okosabb klasszi
cizmusból épített korszerűtlenül korszerű szellemi bás
tyát.38 Ennek aztán az lett a következménye, hogy 
Kázmér képtelen volt olyan lelkesedéssel fogadni a 
korszerű regény formai újításait, mint kortársai. Míg 
Szerb, Halász és Németh László az újabb nagyok közül 
csak Joyce blöffjeit fogadja fenntartással, addig Kázmér 
Proust iránt sem tud annyira felmelegedni, noha érde
me szerint méltatja,39 mint mikor az újromantikusokat 
(Lagerlöföt és Hamsunt) vagy az újnaturalistákat 
(Bauert és Kástnert) olvassa. H. G. Wellsben a 
Nietzschével rokonított arisztokratikus embereszményt 
tiszteli,40 Huxleyban az emberi lehetőségek határait 
kutató fantázát kedveli,41 még ha ezzel ellentmond is 
meghirdetett kritikusi szempontjainak, s ha bele is kell 
törődnie, hogy olykor ennek „céltudatos irodalmiasko- 
dás" az ára. A Két vagy három grácia szatirikus 
hangneméről és A végzet bábjátékának intellektualiz- 
musáról csak dicsérő szavai vannak ugyan, de pozitív 
minősítése inkább az elismert írónak kijáró kötelező 
tisztelet, mint lelkesültségből eredő spontán megnyilat
kozás.42 Mauriac világa viszont már érezhetően köze
lebb van hozzá, nyilvánvalóan azért, mert regényhősei
nek lelki struktúrája bűntudattal terhelt kiegyensúlyo
zatlanságában hasonlít a lelki bizonytalanságaiból köny- 
nyen együttszenvedésbe menekülő kázméri alkathoz.
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Ezért természetes, ha a világnézeti eklekticizmusának 
megoldására képtelen kritikus úgy véli, hogy „A ma 
irodalmában Mauriac katolicizmusát, a lelki élet és a 
lelki hangulat finom párázatából teljesedő tiszta vágyát 
figyelemmel kell kísérni”, mert „szószólója annak az 
embercsillagnak, amelynek útja az isteni ég felé visz” .43 
Úgyszintén a pszichológia iránti érdeklődésének tanú
sága, hogy felfigyel Richard Hughenak a maga idejében 
nagy visszhangot keltő művére, a Szélvihar Jamaikában 
c. regényre.44 A vallásos lélektani regény iránti érdek
lődése tükröződik abban is, hogy kivételes figyelemmel 
mutatja be Roger Martin du Gard Egy lélek története c. 
regényét, főleg azért, mert az a „lélek”-ről szól, 
„akinek történetén át a századvégi francia válságot 
mutatja”, s aki „istenkereső”.45 
A feltétlen bizalom. Kázmér bízik az emberekben, s 
legfeljebb azokat a szatírákat és utópiákat fogadja el 
róluk (miként Huxley esetében láthattuk), melyek 
hibáik kijavítására szolgálnak, vagy pedig figyelmez
tetnek a hiszékenységük miatt rájuk váró, s csak a zseni 
által előre látható társadalmi veszélyekre. A démonikus 
tagadással azonos vádiratot elutasítja. Ha Giovanni 
Papininak a Gogját, annak elleniére, hogy alapjában 
véve erkölcsileg igazat adott neki, az egyoldalú, érvek
ben szűkölködő, előítéleten túlemelkedni nem tudó 
megjelenítésmódja miatt fenntartással fogadta,46 akkor 
Martin du Gard Vén Európáján annál inkább megbot- 
ránkozik, mert az író csak a gonoszságot és az erkölcsi
anyagi züllést hajlandó észrevenni az egyik francia 
faluban. A regényes szociográfiai szöveg eredeti címe
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„Vieille Francé”, aminek rosszalló jelentését a fordító a 
Vén Európa címmel még jobban kiszélesítette, még 
inkább negatívvá tette. Ezen pedig Kázmér felháboro
dik, mondván, hogy még a „Vén Franciaország" is 
feleslegesen túlméretezett jelentésű, mert elég lett 
volna, ha a jelzett szó csupán a történések színhelyét 
jelöli.47 Kritikusunk nem lenne igazi szkeptikus, ha 
nem kételkedne önnön szkepticizmusában is; vagy ha 
mégis elveszettnek érzi Európa értékeit, nem tud 
haláltáncot járni körülöttük: elég, ha őt magát kínozzák 
kételyei, feleslegesnek tartja bevallani őket. A helyi 
színek csak akkor rajzolódnak ki az író előtt, ha 
bizalommal van a táj emberei iránt, valahogy úgy, mint 
Jean Giono, akinek elfogulatlan magátátadással sike
rült kitapintania a parasztnak és a földnek mitikus 
kapcsolatát;48 vagy a svájci C. F. Ramuz, akinél a 
tájélmény a shakespeare-i szenvedélyt sem zárja ki.49 
A történelmi regény. A történelmi regényekkel kapcso
latban viszont távol tartja magától a mítoszokat és az 
irracionalizmust. Arra nincs bizonyítékunk, hogy elmé
leti szempontjának volt-e mintája, de tény, hogy e 
regénytípus általa vallott értelmezésétől alapjaiban a 
lukácsi realizmuselmélet sem különbözik,50 s hogy 
Szerb Antaléval majdnem azonos a felfogása.51 (A 
hétköznapok és csodák hatása egyébként több helyen 
feltételezhető az 1935 után írt kritikáiban.) Olyannyira 
magáévá teszi azt az elvet, mely szerint a történelmi 
regény szerzője bárhol és bármennyire is elmerül a 
nemzet vagy az emberiség múltjában, mindig kora 
időszerű kérdéseire keresi a választ, hogy félreérti
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Thomas Mann egyik főművét, a József és testvéreit, 
mert végletbe esik: csak a menekülést látja meg a nagy 
műben, a kortársaknak szóló üzenetet nem hallja ki 
belőle. Az a tévhite, hogy Thomas Mann „tolla csak a 
kiváltságos művész díszes eszköze. Sohasem hitet tevő 
szerszám, igazság pörölye, az etikus, felelős író ökölbe 
szorított harci szimbóluma”.52 Az a kifogása is elfogad
hatatlan, hogy az író „csak a biblia nagyjait látja, de 
sohasem a biblia népét, tehát csak: Jákobot, Józsefet, 
de Izráel leglelkéig nem ér, ez megint csak a művész 
tragédiája, aki magányos lelke gyötrelmes viaskodá- 
sával sohasem ad mást, mint irodalmat".53 Kázmért 
nem csupán hirtelen támadt túlbuzgóság billenti a pro
pagandának különben általa is megvetett szélsőségébe. 
Ti. zsidóságképét „Az irodalmi kisplasztikának. . .  tel
jesen kifinomodott, pszichologikus és elintellektualizá- 
lódott szenzibilitása, a századeleji, főleg a tízes évek új 
német elbeszélő irodalmába oly nagy számmal benyo
mult zsidó regényírók"54 alakították ki. Mann műve is 
zsidóregény, de nemcsak az, hanem az emberiség epo
sza is, Kázmér azonban képtelen érzékelni a többletet. 
Ugyanakkor pedig Lion Feuchtwangernak A hamis 
Nérójárói ódát zeng, s csak írása utóján jegyzi meg, 
hogy a művet „a giccs és a géniusz párviadala teszi 
problematikussá",55 de az ő mérlegének mutatója még 
ingadozik a Szerbéhez képest, amely egy irányba mutat: 
„Az ő (ti. Feuchtwanger -  V. G.) esetében a géniusz 
bizonytalanabb, és a giccs határozottabb.”56 

A Thomas Mann-nal kapcsolatos súlyos tévedését 
majd csak három évvel ezután javítja ki Kázmér Ernő,
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amikor a belgrádi X X  vek c. folyóirat nevében az élő 
világirodalomból éppen a József és testvérei írójának, 
egykori személyes ismerősének teszi fel levélben a kér
dést: „mi az, ami a mai művészt harcossá tette mind
azok után, hogy csak szemlélő kívánt maradni? Mi 
készteti harcra a szellemet, míg a tömeg, amelyhez for
dulna, passzív, keresztbe fonta karját, és vak, mint 
a fej nélküli test? Lehet-e és szabad-e reménykedni, 
hogy a költő még mindig korunk lelke, és hogy a szel
lem embere sohasem fogja elárulni a szellemet, hogy a 
vak ösztönöknek dicshimnuszt zengjen”.57
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6. A DÉLKELET-EURÓPAI KULTURÁLIS 
PROGRAM

„ Van abban valami leverő, hogy Zrínyi Péter és Zrínyi Miklós népe, 
mint Jellasich és Kossuth népe állhatott egymással szemben (inkább a 
köztudatlanságtól, mint valódi érdekektől elválasztva) s hogy a szerb 
balladákban egymás tulajdonságait oly jól ismerő két katona nemzet, 
a szerb és a magyar, Sábáénál egymás hazug fantomjának ugorhatott 
neki".

Németh László

Jugoszláv kisenciklopédia _ magyar nyelven. Kázmér 
Ernő belgrádi munkásságának egyetlen igazi visszhangja 
volt még az életében (melyet két évtizedig, Majtényi 
Mihály portrévázlatáig,1 néma csönd takart), s ez Gál 
István nevéhez fűződik, aki a magyar—délszláv barát
ságot hirdető és a kulturális kapcsolatok intézményesít
hető formáit puhatoló cikkei egyikében így ír: „Kázmér
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Ernő nagy kitekintésű tanulmányokban mutatta be 
szinte az egész délszláv múltat és jelent. Kázmér művei
nek összegyűjtése nagyban elősegíthetné a magyar kö
zönség érdeklődésének megnyerését a délszláv irodalom 
iránt.”2

Kázmér valójában az enciklopédikus teljességet meg
közelítő alapossággal tekinti át a jugoszláv kultúra jele
nét és múltját egyaránt. Ahelyett, hogy csupán az 
irodalomra korlátozódna az érdeklődése, a történelem, 
a nyelv és a festészet is érdekli, sőt a folklór területére 
is tesz kirándulást. Az övéhez hasonlítható megértéssel, 
a hozzá mérhető szellemi perspektívából előtte senki, 
s utána is csak kevesen tanulmányozták a délszlávokat 
magyar nyelven. Szempontjait és értékítéleteit, némi 
kibővítéssel és helyenkénti módosítással, ma is elfogad
hatjuk; pedig egymaga, rendszeres filológiai képzettség 
nélkül, autodidaktaként gyürkőzött neki annak a mun
kának, melyet a két háború között a magyarság legjobb
jai (többek között Balogh Edgár, Gunda Béla, Féja 
Géza, Németh László és Gál István) hasztalanul képzel
tek el egy nagy kelet-európai tudományos intézmény 
formájában,3 mert Dávid parittyája -  legalábbis egy 
időre -  csütörtököt mondott Góliáttal szemben. S amit 
Gál István vetett fel egy cikkében -  hogy a magyar 
részről lelkesen fogadott belgrádi Balkán Intézet mellé 
Magyar Ház (miként Budapesten Szerb Ház) is kellene, 
lévén, hogy a magyar délkelet-európai filológiának is 
nagy hagyományai és eredményei vannak4 - , szintén 
egyedül, minden erejét latba vetve igyekszik megvalósí
tani. Mi mást tehetne, ha a sokszor tartózkodó szerb
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polgári írókörökön kívül csak a Kalangya és a 
Láthatár szerkesztőivel van kapcsolata? Ekkor már any- 
nyi súlya sincs a szavának, mint korábban, hiszen a 
megbélyegzettek közé tartozik.
Tanulmányok a délszláv irodalomról. Mivel Kázmér a 
legtovább Belgrádban élt, természetes, hogy elsősorban 
a szerb irodalom került érdeklődése terébe. Róla nem is 
csupán általános képet ad, mint a horvátról,5 hanem 
arcképvázlatokat; méghozzá nem csupán a huszadik 
századból, hanem a tizenkilencedikből is. A Vük 
Karadžićrol,6 Jovan Jovanović Zmajról7 és Laza 
Kostiéról8 írt tanulmányai közül különösen az első 
kettő mondható elmélyültnek és megalapozottnak. 
Leplezetlen rokonszenve mellett a születőben levő nem
zeti irodalom külső és belső arányainak tiszteletben tar
tása, emelkedettebb szempontú tárgyilagossága is dicsé
retre méltó. Vük munkásságában a népi kultúra forra
dalmát ismeri fel, az okos igazodást a haladás követel
ményéhez; Zmajban viszont a napi politikai forrongá
sokban gyakran alámerülő nacionalistát, aki a magyar 
nemesség erőszakos magyarosítási törekvései ellenére is 
becsülte a nagy költői által megnyilatkozó magyar népi 
lelkületet. Végkövetkeztetése pedig legalább annyira 
jellemzi a kritikust, mint a bemutatott költőt: „A világ- 
irodalom, elsősorban a magyar irodalom mindig jóleső 
érzéssel, kegyelettel fog gondolni Zmajra, Nyugat és 
Délkelet irodalmának lelkes hídverőjére/'9 

A magyar közönségnek bemutatott huszadik századi 
íróknak már hosszabb a névsora. Először is Kázmér 
kedvenceit, a diplomatákat kell megemlítenünk: Raki-
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ćot, Dučićot és Andrićot. Meglátásai és terjedelme miatt 
a Manojloviéról, Stanislav Vinaverről, Velmar Janko- 
viéról és Svetislav Stefanoviéról írt esszéket is kiemel
hetjük. Dučićnak csupán egyik művét méltatja, meg
állapítva róla, hogy „szinte csodálatos rokonulással 
Babits felé társul, akinek essayi lírája és intellektusa oly 
közös funkciója, mint Dučić utazásélményei lirizmu- 
sa” .10 Rákié pesszimizmusának gyökerét az impresszio
nizmusban és a szecesszióban keresi; de e terminusok 
nélkül határozza meg a korszak művészpszichológiáját; 
miközben a saját egykori (és még mindig kísértő) 
énjéről beszél: „A huszadik század kezdeti éveiben 
a modern ember gondolkodása még tartalommal telítő
dött meg és a tülekedő életnek, a nagy háborúnak üres
sége csak később dermedt a lelkekbe. A Rakics 
indulásakor jelentkező pesszimizmusnak tehát nincs 
külső eredője. Pesszimizmusa csalódottságból szárma
zik, abból, hogy költői képzelete nem talált módot 
belső, lelki világának a külső dolgokkal való össze
egyeztetésére. A racionális világképpel szemben, min
den apróságból az irracionális ütközik ki és költői 
látása ezzel a racionálisba ojtott irracionalitással nem 
tud megbékülni.” 11 A rákiéi költői attitűd iránt rendkí
vüli fogékonyságot mutató kritikusnak e tanulmánya is 
bizonyság arra, hogy az általa legtöbbször művelt 
impresszionista kritikaforma inkább a körülményekben 
gyökerezett, mint egyéniségében -  legalábbis a harmin
cas években.

Kázmér Ivó Andrićnak a jelentőségét abban érzékeli, 
amiért a két évtizeddel később Nobel-díjat kapott.
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Két világ keveredése nyűgözi le műveiben, olyasféle 
regionalizmus, melynek egy-egy sajátos változatát az 
erdélyi Tamási Áron és a svájci Ramuz alakította ki. 
Kázmér mégis eltekint a világirodalmi párhuzamoktól, 
mert „túlközel értünk egymáshoz s lélekben is szom
szédok lettünk. Ivó Andrics novelláiban a szomszédunk 
lelke beszél hozzánk. Illő és érdemes rá hallgatni. 
Másképpen beszél, mint a többiek ott Nyugat-Európá- 
ban. S ez a friss déli szélhez hasonló írói kifejezői 
bátorsága az, amivel még hosszú ideig nem tudunk 
eléggé betelni”.12 A kritikus bírálói beleérzése iránti 
tiszteletünket még fokozza az a körülmény, hogy Káz
mér nem is eredetiben, hanem német fordításban 
olvasta Andrićot.

A Manojlovié-esszé viszont már nem csupán portré- 
voltában, hanem kapcsolattörténeti szempontból is for
rásértékű.13 Kázmér ugyanis azt mondja el benne, amit 
az írótól mint személyes ismerősétől hallott az egykori 
kapcsolatáról Adyval és A Holnap antológia írócsoport
jával, amikor még Manojlović Váradon diákoskodott. 
Ez az íróvallomás nagyszerű alkalom Kázmér számára, 
hogy aggályos filológiai megalapozás helyett a rá jel
lemző impresszionista szabad elmefuttatások formájá
ban, szabadon merítve gazdag irodalmi tapasztalatainak 
tárházából, felvázolja Ady Endrének a magyarságon 
túlmutató jelentőségét: a Pannóniában élő más ajkú 
népek költőire gyakorolt hatását. Ismert és kevésbé is
mert neveket is emleget, s egyáltalán nem biztos, hogy 
azóta egy-két kivételt nem számítva megnyugtatóan 
tisztázta ezeket a kérdéseket a komparatisztika. Kázmér
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szerint a román Emil Isac, Goga Octavian, a szlovák 
Iván Krasko, Emil Boleslav Lukač, Ján Rob Poničan és 
Laco Novomesky, valamint a jugoszláv Krleža és Ma- 
nojlović kapott indítást a „magyar Ugar" poétájától. 
Természetesen nem áll meg ennél a megállapításnál, s 
azt a többletet is kielemzi, melyet a szerb írónak a mű
fordítástól és a tanulmányírástól sem elzárkózó, nyugat
európai hatások előtt is nyitott munkássága hozott. 
Klasszicisztikus igények. Az újabb szerb költészetben 
ismertebb a „hazafias versek” (rodoljubiva pesma) 
kifejezés, mint a magyarban. A szókapcsolat gyakoribb, 
illetve ritkább előfordulására nem elsősorban az ad 
magyarázatot, hogy a tudományos gondolatban mindig 
vezető nyugathoz térbelileg és hagyományai szerint is 
közelebb levő magyarság előbb jött rá, miszerint a ki
fejezés -  szűkös egyértelműsége, „skatulyává” mere
vedett volta miatt -  századunkban már használhatatlan, 
vagy csupán jelzők és más fogalmak tehetik rugal
masabbá, hanem a történelmi események fáziseltoló
dása. Míg ugyanis_a magyarság a kiegyezés után az 
osztrák gyámkodás mellett polgárosodhatott, s csak 
nosztalgiával gondolhatott a szabadságharc és a kuruc- 
kor bukásában is nemzetet edző korára, addig a szerb
ség számára a századforduló kora nem a békés fejlődés 
(esetleg agresszív terjeszkedés), hanem a nemzeti ön
védelem szükségletével köszöntött be. Először a fél 
évezredes déli, majd pedig újdonsült „segítőkész" 
északi szomszédját kellett leráznia a nyakáról. A csak 
távoli, északkeleti rokonban bízó szerbség költői közös
ségi szükségletet elégítettek ki hazafias költészetükkel,
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ami amellett, hogy történelmi szükségszerűség terméke 
volt, tartalmi és formai tekintetben egyaránt táplálko
zott a példátlanul gazdag népköltészetből. Kázmér 
Ernő ezt ismerte fel, mikor tanulmányt írt Stanislav 
Vinaver munkásságáról, újonnan megjelent verses
könyve (Ratni drugovi) ürügyén.14 De nemcsak a költőt 
méltatja Vinaver munkásságában, hanem a begyöpese- 
dett konzervatívokra és az elvakult radikálisokra sza
kadt szerb irodalom parodizálóját is, akit humorában 
és gondolatiságában is Karinthyval vet össze.

Kázmér megértése Vinaver hazafias költészetét ille
tően a kritikus klasszicizmusában gyökerezik, mely 
csak akkor meglepő, ha arra gondolunk, hogy A Hét 
egykori munkatársa mily kevéssé becsülte Petőfit, 
egyébként nem más, mint a korral való együtthala- 
dás igénye, amivel kapcsolatban elég, ha csak a kor- 
társ magyar irodalomra, Németh László és Illyés Gyula 
törekvésére emlékeztetünk. Ez a közelítésmód jut ér
vényre a Velmar Janković dramaturgiájáról írt esszé
jében is.15 Az akkori Belgrádban népszerű polgári író 
kibontakozásának útját a darabos pszichologizálástól 
a korkérdésekre adott elvont humanista válaszig raj
zolja meg. Ez most számára nemcsak alakulás, hanem 
minőségi fejlődés is. „Megjelenítő formája, technikája 
sem forrott ki még -  írja. -  Még mindig érzései a leg
fontosabbak. Nem készült el az élet teljes taglalására, 
de már megpróbálkozik a legmélyebb kérdésekig érni. 
Készül nagy távolságokra is, a teljes színpad felé, de 
míg elér odáig, a finom részletek és a lelki árnyala
tok feltartóztatják.” Ha most netalán eszünkbe jutna,
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hogy a szovjet íróknál viszont a lélektani motivált
ságot, a hősök belső életének árnyaltságát hiányolta, 
akkor sem szabad itt ellentmondást látnunk. Kázmér- 
nál ugyanis e két mozzanat: az individuum válságának 
elmélyült ábrázolása és a kor időszerű kérdései irányá
ban való nyitottság dialektikusán kiegészítik egymást; 
bizonyos fokig hasonlóan ahhoz a realizmuseszmény
hez, mely Lukács György és Halász Gábor művészet
szemléletében alakult ki a harmincas évek első, illetve 
második felében.

A másik szerb író, akinek munkásságával kapcsolatos 
állásfoglalását szintúgy nem igazolta az idő: Svetislav 
Stefanović.16 A túlértékelésre az ad magyarázatot, hogy 
Kázmér személyes kapcsolatban volt a szerb íróval, s 
'számított dicséretére; a lelkendező tanulmány megírása 
után az nem is maradt el. S még valami: a „túlértéke
lés” fenntartását csak ma, jóval a világháború után, 
tehát -  ahogy mondani szokás -  „másnapos” okosko
dásként írhatjuk le, mivel már tudjuk, hogy Stefano- 
vićot a háború végén „a nép ellenségeként”, ahogy 
a lexikonban olvasható,17 kivégezték. Kázmér nem lát
hatta meg Stefanovićnak a viszonylag sokoldalú opusá
ban (orvos, költő, esszéíró és műfordító volt) azokat az 
elemeket, melyek néhány év múlva hazaárulóvá tették. 
Mi a „túlértékelést” nem is ebben a vonatkozásban 
látjuk, hanem az egyoldalú dicséretben, mely, engedve 
a kázméri verbalizmus csábításának, önellentmondásba 
is képes bonyolódni. Először kijelenti, hogy Stefanović 
„Verseit magyarázni felesleges, mert sohasem jelképes. 
Ösztönös és egyszerű, mint a természet, amelyben min
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den verse él s amelynek titkát keresni egyetlen versé
ben sem szűnik meg”. Négy sorral lejjebb viszont 
ennek éppen az ellenkezőjét állítja: „Nevezhetném 
néha a szerb Shelley-nek. Sok van benne az ő elvont
ságából, a külső világgal való nemtörődéséből. Mint 
az angol költő, ő is az ideális költészet hűs forrásán 
oltja szomját.” 18 Az ellentmondást csupán a „néha” 
időhatározószó enyhíti némileg. Az elhamarkodottság, 
az átgondoltság hiánya, a kritikátlan lelkendezés a leg
gyakoribb hibája Kázmér Ernő bírálói gyakorlatának. 
Ezt azonban az évtized második felében, belgrádi 
szorongatottsága idején aligha vethetjük a szemére.

Az sem véletlen, hogy Kázmér igen sokra becsüli 
Stevan Jakovljević regényírói munkásságát; nem barát
ságból, hanem esztétikai okokból, melyeket korábban 
már említettünk. A Srpska trilogija c. regényt azért 
dicséri,19 mert a mű annak ellenére, hogy alkalmazza 
az újabb prózaírói eljárásokat, s ezzel szakít a tolsztoji 
epikai formával, lényegében mégis realista marad, 
mondanivalója súlya nem bontja meg benne ember és 
világ egységét. A másik Jakovljevié-kritikájának már 
a címe értékel: A háború utáni Belgrád nagy regénye.20 
Kázmér mindig rajongott a családregényekért, s most, 
realista korszakában különösen kedvesek számára. 
Nem csoda hát, ha Zola, Galsworthy, Romain Rolland, 
Roger Martin du Gard, Knut Hamsun és általában 
az északi sagák tisztelője Belgrád nemzedékregényét 
is örömmel fogadja. Bírálatának utolsó mondata egyéb
ként nem más, mint az arisztotelészi esztétika kázméri 
definíciója: „Nagy érdeme, hogy mély hatást kiváltó
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regényében sikerült visszatükrözni Belgrádot, sötétsé
gében is a fény városát, amint dombjai hátán az al- 
konyi lámpák fénye kigyullad, hogy áradatában bűnös 
és szenvedő egyaránt elinduljon az élet felé.”21 Vajon 
Kázmér ez időben is olvashatta Lukácsot? -  Erre 
nincs bizonyítékunk.
Horvátok, szlovének, Crna Gora-iak, bolgárok. A hor- 
vát irodalom képviselőiről, a Nyugatban közölt átfogó 
tanulmányán kívül, két esszéje van Kázmér Ernőnek. 
Az egyik Kranjčevićtyal,22 a másik pedig Ivó Vojno- 
viétyal23 foglalkozik. Közülük az első elmélyültebb; 
egyébként kevesebb benne a minősítő, mint az ismer- 
tető-felsoroló mozzanat. Itt Shelleyhez és -  Sima Pan- 
durović után Djura Jaksióhoz azért hasonlítja Kranj- 
čevićot, hogy árnyalatokig menő pontossággal meg
határozhassa pesszimizmusát és melankóliáját. Érde
kes, nem fogadja el Matošnak és Krležanak a véle
ményét, mely szerint Kranjčević világképében nem az 
alkati-pszichológiai előfeltétel a sorsdöntő. Krleža mű
vészete egyébként nem ellenszenves neki. Már említett 
cikkében -  A horvát irodalom múltja, jelene és jövője24
-  máig is érvényes telitalálattal ezt írja róla: „A mo
dern próza már szervesebben kapcsolódik a hagyomá
nyokba. Az elbeszélő irodalom valóban friss és új lehe
tőségeit Miroslav Krleža, a mai horvát irodalom leg
érdekesebb alakja hozza, aki kereső, önmagából és a 
világból kivágyó, önmarcangoló verseken túl, a világ
háborút végigharcolja, hogy megírhassa a horvát hon
véd céltalan szenvedésének nagy novelláit, a legtöret
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lenebb dosztojevszkiji hatásból fakadó nagy elbeszé
lését a „Vražji otok” (Ördögsziget) diákjáról, majd 
több nagysikerű drámában az austricizmustól megfer
tőzött horvát polgári társadalom eszmenélküliségét 
ostorozza/’25

A szlovén irodalmat legnagyobb írójáról szólva mél
tatja. Cankar főműve, a Jer nej szolgalegény és az ő 
igazsága szerinte „lángoló írás annak a világirodalom
nak az élén is, amely nem lapul meg az igazságta
lanság előtt és nem megy félszegen behúzott nyakkal 
előre, a szenvedések reménytelen országútján”.26

Még a Crna Gora-iak sem kerülik el figyelmét. 
Meséikbe és anekdotáikba mélyedve úgy találja, hogy 
földrajzi életfeltételeik, harcos múltjuk és sajátos élet
bölcsességük, melynek Njegoš Gorski vijenaca a tár
háza, a székely magyarokhoz teszik őket hasonlóvá.27

A bolgár irodalmat valósággal felfedezi Európa szá
mára.28 Ezt az Európa számára még egzotikumot jelen
tő népies kultúrát a jövendő egyik legfontosabb kutatá
si tárgyaként említi, mivel eddig csupán az északi 
regionális irodalmak állottak az érdeklődés középpont
jában. A kritikusnak e kijelentése önkritika is, hiszen a 
magyar irodalomkritikában nem volt nála nagyobb 
propagátora az északi népek irodalmának a század 
második évtizedében.

Mégsem elvakult a délszlávok kultúrájának világ- 
színvonalát illetően. 1932-ben pl. még csak az előjeleit 
látja a „modern jugoszláv irodalom” kialakulásának, a 
hagyomány és a korszerűség egységének. Aligha hihet
jük, hogy bárki is reálisabb s egyben megértőbb képet
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adhatott volna az eszmélkedő jugoszláv kultúráról 
ebben az időben Kázmér Ernőnél, akinek majdnem fél 
évszázaddal azelőtti próféciája a következő évtizedek
ben beigazolódott: „A jugoszláv regionális irodalmak 
még alul vannak a strossmayeri ideológián, szerény 
helyük ugyan így is ki van jelölve a világirodalomban, 
de maradandó nyomot alig hagynak benne. Még csak 
fiai szívéhez szólnak; horvátul, szlovénul, szerbül, de 
lehet, hogy egyszer, mint a nap és a történelem, 
Keletről beszélnek a fáradt Nyugatnak.”29 
A művészetről és a tudományról. Kázmér Ernő több
ször is tanújelét adta az izmusok iránti ellenszenvének, 
s annak az ízlésnek, mely az újítást nem tudja elkép
zelni hagyományokra támaszkodás nélkül.30 Ezt az igé
nyét mindenekelőtt Iván Meštrović elégíti ki, akinek 
szobraival külön tanulmányban foglalkozik.31 Párhu
zamai (Michelangelo és Rodin) nem csupán a művész 
irányában találóak, hanem a kritikusi érdeklődésről is 
árulkodnak. Erről még többet mond az a körülmény, 
hogy a festészeti tárlatokon sem az eredetieskedést 
keresi, hanem inkább az impresszionizmust és a natura
lizmust, a népiességet felfrissítő törekvéseket. Dobrovi- 
ćot azért szereti, mert ő „mégis csak a természet útját 
követi, örök, szomjas zarándokként a nagy Natura 
országútján, amelynek kanyarai elmaradozva, letérve a 
cézannei ösvényektől, megtartotta izgató és érdekes 
végcélját: a naturába mártott kép érzést keltését”.32 A 
magyarországi festők belgrádi kiállításán a két nép 
művészeinek hasonló látástörekvését üdvözli. Ha a két 
ország képzőművészei „sokszor külön utakon is jártak,
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s külön felfogásuk is volt, a mai magyar és jugoszláv 
festészetnek közös művészi forrása van. Ez az új festői 
naturalizmus és impresszionizmus. Cézanne forradalma 
óta egyre tisztábban, egyre józanabbul bontakozik ki, 
és ha voltak is túlzásai, a nagy háború utáni szellem
világból erőre kapott anarchikus művészi megnyilvánu
lásai, Délkelet-Európa kis nemzeteinek művészetén -  a 
magyarén és a jugoszlávokén -  az alkotás nyugalma és 
az értelem józansága uralkodik. Meg is találták az utat 
az alkotásnak, a népi szellemnek és a népi képzelet
világból kioldódó díszítő, színesítő kedvnek ahhoz a 
formájához, amely több a művészetnél. A népi, nem- 
zeti élet őszinte megnyilvánulása! A népi lélek közvet
lensége és a természet bőkezűségéből származó hazai 
tájkép színélménye uralja Délkelet-Európa kis népei
nek művészetét.”33 Ez azonban a művészetnek csupán 
a jelene. A humánum minden területén otthonosan 
mozgó kritikus a szerb művészettörténetet is meghódít
ja, még ha vázlatosan is. Egyik hosszú cikkében Pál 
régensherceg múzeumát tekinti át Belgrádban, a már 
érintett szempontokból.34

A tudományok sem voltak idegenek Kázmértól. A 
belgrádi Balkán Intézetet úgy mutatja be, hogy nemzet
közisége fölülmúlja a félsziget nemzeti tudományos 
akadémiáinak helyi jelentőségű munkáját.35 Az Intézet 
közlönyéről is cikkezik.36 A jugoszláv sajtó történetét 
ugyancsak felvázolja.37 Azok a szellemi utak is érdek
lik, amelyeken át az öntudatosodó provincia kapcsola
tot teremt a nagyvilággal.38
A szlovákok felfedezése. Majtényi Mihály ezt írta Káz-
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mérról: „Ma, amikor a kis népek egymás irodalmának 
feltárásában a kultúrák egymásba áramlásának gyöke
reit kutatják, nem érdektelenek a vallomásai a szlovák 
irodalomról. Úgy tudom ő volt az egyedüli ember -  
tehát az első kezdeményező harminc évvel ezelőtt ezen 
a tájon - ,  aki vajdasági folyóiratban a szlovák iroda
lommal foglalkozott!”39 Nem alaptalanul vélekedik így 
Majtényi, hiszen kritikusunk, Pozsony környéki szüle
tésű lévén, már gyermekkorában megtanult szlovákul; 
az elnyomott kisebbségből lett államalkotó nemzet 
irodalmával viszont akkor ismerkedett meg, mikor a 
Tanácsköztársaság bukása után a Felvidékre emigrált. 
Erről az időszakról egyik kritikájában így vall: „Az új 
szlovák líra első magyar antológiáját Stefan Krémery 
adta. 1925 tavaszán jelent meg a tízéves könyv, és én, 
aki akkor egy-két romantikus hajlandóságú, az egymás 
mellett élő dunai népek kultúrközösségének hitéért 
küzdő társammal a szlovák-magyar irodalmi barátsá
gért az úttörő szerepet vállaltam, boldogan üdvözöltem 
Krémary antológiáját és az azt követő szlovák verses
könyveket. így kerültem szoros barátságba az új szlo
vák lírikusokkal, a pozsonyi Duna-parti hajókávéház 
fedélzetén ődöngő feketekávézó titánokkal, akiknek 
valamennyije szívvel beszélt magyarul, lelkesedett Ady- 
ért és velem együtt hittek a szlovák és magyar írók 
egymásratalálásában.”40 Az első kötődés túlságosan is 
szorosnak bizonyult ahhoz, hogy bármikor is elszakad
hatott volna. Kázmér ugyanis nemcsak akkor kísérte 
figyelemmel a szlovák irodalom fejlődését, amikor úgy
szólván testközelben volt vele, hanem akkor is, amikor
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már „messze kerülve, elfelejtve, csak a boldog szemlélő 
mosolyára kényszerül. . .  számbavenni mindazt, ami a 
valaha lelkes, önzetlen elgondolásból idő-, értékálló 
eredményül mutatkozik”. Mikor szlovenszkói könyvet 
ismertet, mindig a Monarchiában lefojtott szerény 
hagyományok és a jelen társadalmi feltételezettségének 
általános képéből indul ki. Sokan még a közelmúltban 
sem sejthették, hogy Mikszáth felvidéki tótjainak az 
anekdotázó kedély mellett (vagy inkább: a mögött) 
másik, egy új világ felé forduló arcuk is rejtőzik. A múlt 
századi havatalos, ímmel-ámmal polgárosuló nemes 
Magyarország előtt nem létező szlovák irodalom azon
ban a világháború után a nyblven túlmenően önálló 
kultúrára és független társadalomra is igényt tartott, s 
reményeiben nem is csalatkozott. Kázmér azt találja 
benne legszembetűnőbbnek, hogy képviselői többnyire 
egyek a néppel; tehát „nem »népies« a szlovák iro
dalom, hanem valóságos népirodalom”.41 Ezért az sem 
baj, hogy „A mai szlovák regényirodalom egész sor, 
valóban értékes munkát mutathat fel, azonban mara
dandó emberfigurákat, az emlék és a képzelet szabad
ságába ojtott, sűrített életre hivatott, mai regénytípuso
kat még nem adott”.42 A cseh Karéi Čapekot nem szá
mítva, akivel két ízben is foglalkozott, mint a freudiz
must eszköznek tekintő, az ösztönök veszélyes homá
lyával bátran szembenéző nagy íróval,43 egy vers- és 
egy novellaantológia mellett a felvidéki irodalomból 
Iván Olbrachtnak44 és Ján Jesenskynek45 egy-egy mű
vét tartotta érdemesnek, hogy bemutassa a Kalangya 
olvasóinak. Az elsőnél a helyi színek s az alkotói
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módon valószínűsített népi képzelet ragadta meg figyel
mét; a másodiknál viszont a polgárosodás furcsaságai 
fölött tartózkodón ironizáló nemzeti önbírálat.

Kázmér Ernőnek azonban ezzel még nem merült ki a 
mondanivalója a szlovákok irodalmáról. A belgrádi 
Srpski književni glasnik c. folyóiratban ugyanis Új 
szlovák irodalom (Nova slovačka književnost) címmel 
tízoldalas tanulmányt ad közre; itt összefoglalja és 
kibővíti a korábban már magyar nyelven elmondot
takat.46
A magyar irodalomról -  Belgrádban. Mivel Kázmér 
Ernő az egyik tekintélyes zágrábi kiadó felkérésére 
Heltai Jenő A 111-esét választotta az új magyar próza 
képviselőjének a horvát olvasó számára, s mivel a 
jugoszláviai magyar irodalomról szóló nagy tanulmá
nyának csupán az első, csonkának is mondható része 
került nyilvánosság elé, az utókor érdeklődője nem 
alaptalanul vár keveset a Belgrádban, szorult helyzet
ben levő kritikustól a magyar kultúra szolgálatának 
tekintetében. Csalódni fog, mert talán a Csuka Zoltán
nal kapcsolatos tévedése, esetleg a végső számadás 
közelségének előérzete késztette arra Kázmért, hogy 
fölülkerekedjen korábbi elfogultságain, s szempontjai 
valóban egyetemesek legyenek. Ennek köszönhető, 
hogy a három belgrádi folyóiratban -  a XX. Vekben, a 
Vidiciben és a Srpski knjizevni glasnikban -  található 
írásai elfogulatlanságukban is elkötelezett pillanatfelvé
telei az akkori magyar irodalom helyzetének.

Legnagyobb tette talán az, hogy a választása Babits 
Mihályra esik, mikor a X X  Vek szerkesztőségétől azt a
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megbízást kapja, hogy készítsen interjút kora legna
gyobb írójával. A tervezett ankétből47 végül beszélgetés 
lett, mely a folyóiratban A szellem mint kapocs a 
szomsžćd népek között (Düh kao spona susednih naro- 
da) cím alatt látott napvilágot.48 A beszélgetésben 
többek között ezek a kérdések hangzottak el: „Mit 
jelent önnek ez a szó, hogy Európa?” -  „Mi lenne az 
európai és a magyar irodalom feladata, hogy a szellem 
válságát csökkentse és az élet értékére, az életkedv 
fokozására és az Ember felelősségére mutasson?” -  
„Mit tud ö n  a szerbek, horvátok, szlovének irodalmá
ról?” -  „Hogyan képzeli el a jugoszláv-magyar szel
lemi együttműködést és mit tudna ö n  a szerkesztése 
alatt megjelenő harmincéves Nyugat és a mi XX  
Vekünk (XX. század) ennek a hovatovább elenged
hetetlenül szükséges feladatnak érdekében tenni?” -  
„Az ö n  neve szláv eredetre mutat. A jugoszláv 
szellemi életet, túl a sablonos kíváncsiságon, érdekelné 
az Ön nagy szellemének és a mai magyar irodalom 
számára utat mutató egyéniségének mély tiszteletében 
az is, ha felfedezhetné önben a rokont, aki éppen ezért 
a két szomszédos nép szellemi együttműködésének 
útmutatójává válhatna?”49 Babits keresztény jelszava
kat -  igazságosságot, kölcsönös megbecsülést -  és 
pogány szabadságot hirdet: reális alap nélkül, utópia
ként. Egyoldalú nyugati műveltsége pedig lehetetlenné 
teszi, hogy a tartózkodó (kicsit restelkedő) udvariassá
gon túl valami jelentőset tolmácsolhasson a magyar- 
jugoszláv barátság elmélyítésére. Az ő részéről termé
szetesen véletlenül sem cinizmus, hanem csupán ma
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gyarázkodó félszegség dokumentuma e mondat (fel
téve, amennyiben valóban így hangzott el): „Nem sok 
érzékem van a nyelvekhez.”50 Ennek ellenére is van 
Babitsnak a nemzetek kulturális együttműködésére 
vonatkozó ma is érvényes kijelentése, melyben a 
formális és a lényegi kapcsolatot különbözteti meg: „A 
szellemi együttműködés alapja két nép között semmi
képpen sem lehet politikai alap. Nem arról van tehát 
szó, hogy egymás szellemi termékeit udvariasan vagy 
valamely barátkozási politikának megfelelően portáljuk 
vagy dicsérjük. Inkább arról, hogy egymásban ne az 
idegent lássuk, hanem egyazon nagy európai kultúrá
nak testvéri részeseit s eszerint figyeljük, ismerjük és 
ítéljük meg egymást, ugyanavval a tárgyilagos szere
tettel és szigorúsággal, mint magunkat. Az első lépés 
persze: figyelni egymásra: s mi még ezt az első lépést 
sem igen tettük meg.”51

Kázmér következő belgrádi lépésének emléke A 
szociográfia és Délkelet-Európa52 (Sociografija i jugo- 
istočna Evropa) címmel maradt fenn. Ebben -  kiérez- 
hetően elmélyült történelmi, szociológiai és szociográ
fiai tanulmányok után -  a harmincas évek magyar 
irodalmi szociográfiájának értékelését végzi el. A ma
gyar falukutatás, mely lelkes fiatal írók, illetve szépírói 
tehetséggel is bíró kutatók munkája, nem lett a 
politikai szélsőség játékszere, mint pl. a romániai. Ezek 
a kísérletek felfedező, kérdésfeltevő jellegűek; témá
juk: az ország összlakosságának a háromnegyed része. 
Kázmér a szerinte világirodalmi szinten is példamutató 
magyar irodalmi szociográfia ismertetését a felvidéki
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Sarló-mozgalommal kezdi, majd Nagy Lajos Kiskun
halom c. művével folytatja. Terjedelmesen méltatja 
továbbá a Puszták népét, majd pedig Féja Géza 
Viharsarok és Erdei Ferenc Futóhomok c. munkájának 
bemutatására tér át. De nem hagyja figyelmen kívül 
Szabó Zoltán (Tardi helyzet), Darvas József (A legna
gyobb magyar falu), Kovács Imre (A néma forradalom) 
és Remenyik Zsigmond (Bűntudat) c. könyveit sem. Az 
sem számít Kázmérnak, hogy „több itt az irányzatosság 
a művészetnél”.53 A lényeg az, hogy a „magyar 
szociográfiai irodalom, mely alig öt-hat éves, valóban 
Magyarország megváltását jelenti”.54

A Srpski književni glasnikban megjelent cikkei közül 
az egyik a Mai magyar irodalom55 (Današnja madjarska 
književnost) címet viseli. Kázmér általános magyar 
irodalomképét — nem mai mércénk alapján, hanem az ő 
kritikaként kifejtett felfogásához viszonyítva -  elna
gyoltnak érezzük. Fogyatékossága nem a szerző torz 
vagy helytelen kiindulópontjában van, hanem -  bármi
lyen furcsán is hangozzék -  a feledékenységében. 
Habár egykori kedvencéről, az impresszionista-szecesz- 
szionista Krúdyról, a „csak” művészről nem is akar már 
tudni, mindenképpen meg kellett volna említenie, ha 
Szép Ernőről nem feledkezett meg. Ha Füst Milánt 
kevésbé ismerte is, Kassák Lajost, az általa egyedül 
megbecsült, s néhány évvel korábban példaként emlí
tett avantgardistát feltétlenül méltatnia kellett volna. S 
a népiesek (közöttük Németh László) harmadikutas- 
sága is élesebb körvonalakat kaphatott volna, ha már a 
szociográfiai irodalom elemzésekor elárulta, hogy jól
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ismeri őket. Nyirő Józsefet és Körmendi Ferencet 
kihagyhatta volna, ha már Kaffka Margitot és Juhász 
Gyulát nem tartotta említésre érdemesnek. Viszont 
kellemes meglepetés: becsülte annyira József Attilát, 
hogy az ő nevét is a legnagyobbak közé írja. Kázmér 
szigorúságának persze van igazolása: az írástudóknak 
az ő korában különösképpen előtérbe kerülő felelős
sége.
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