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ELŐSZÓ 

1983. januárjában alakult meg Barcson a Gábor Andor Emlék
bizottság. Tagjai között a szülőföldi megemlékezést sürgető 
Barcsi Városi Tanács VB. és a Babócsai Községi Tanács VB. tag
jai mellett a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai, valamint a 
Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, a Palmiro Togliatti Megyei 
Könyvtár, a Somogy megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya és a 
Somogy Szerkesztősége képviseltette magát. Az alakuló ülésen, 
majd a későbbiekben körvonalazódott, hogy milyen módon és mi
lyen lehetőségek kihasználásával kell Gábor Andor születésének 
centenáriumát megünnepelni. Határozat született arról, hogy tu
dományos tanácskozást, Babócsán iskolai névfelvételt és vándor
kiállítást rendeznek, s szerepet kap az ünnepségeken a Ludas 
Matyi szerkesztősége is. Ennek jegyében került sor 1984. janu
ár 17-én Barcson a centenáriumi megemlékezésre. 

A tudományos emlékülésen Botka Ferenc, Nemes G.Zsuzsanna, 
Cséré Béla, Szijártó István, Petrányi Ilona, Tasi József, Szi
lágyi János és Mikes György arról beszélt, hogy mely pontokon 
szükséges továbbgondolni az író munkásságát, illetve milyen új 
megközelítések lehetségesek. 

Az elhangzottakból alakult ki ez a tanulmánykötet. Az hamar 
észrevehető, hogy nem teljesen azonos a tanácskozásokon elhang
zottakkal. Ennek magyarázata a következő: A Gábor Andor Emlék
bizottság felkérte Szekeres Józsefet és Lichtmann Tamást is dol
gozatok megírására. Ök azonban nem tudtak személyesen megjelen
ni Barcson. Minthogy tanulmányaikat erre az alkalomra írták, 

3 



írásaik megjelentetéséről nem mondhattunk le. Ezzel párhuzamo
san, centenáriumi előkészületek jegyében készítettek beszélge
tést a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai, Gábor Magdával, az 
író unokájával. Ez nem kapcsolódik szorosan a tudományos emlék
ülésen elhangzottakhoz, de kiegészíti és színesiti azokat. Ez 
tette szükségessé, hogy különálló egységként csatoljuk azok a-
nyagához. S ugyanígy azt a cikket, ami a centenáriumon a Somo
gyi Néplapban jelent meg. 

A Gábor Andor Emlékbizottság munkája, a barcsi tudományos 
tanácskozás és minden program (kiállítás, iskolai névfelvétel) 
bizonyította, hogy Rinyanép szülötte a centenáriumon hazata
lált. .. Ennek jegyében vállalta e kötet megjelentetését a Pető
fi Irodalmi Múzeum, a Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága és a 
Barcsi Városi Tanács VB. 

A szerkesztő 

ч 



Botka Ferenc 
MEGNYITÓ 

Az írói évfordulóknak is megvan a maguk"törvényszerűsége. 
Az ötvenediken vagy a hetvenötödiken általában még személyesen 
tudjuk köszönteni az ünnepeltet. A századik azonban már - lega
lábbis a magyar irodalom eddigi története ezt mutatja - bizo
nyos mértékig "személytelen": a müvek elválnak alkotójuktól, s 
az elhangzó méltatások már elsősorban arra a "hozadékra" for
dítják figyelmüket, amellyel a jubiláns irodalmunk egészét gya
rapította. A személyes visszaemlékezések átadják helyüket az 
irodalomtörténeti és esztétikai elemzéseknek. 

Ezt példázza tudományos ülésszakunk is, amely immár az élet
mű teljességét teszi mérlegre, s megkísérli kijelölni Gábor An
dor helyét századunk magyar irodalomtörténetében. 

A tanulmányok és előadások elé azonban hívatlanul mégis egy 
személyes jellegű életrajzi momentum felidézése kívánkozik. 

Közel harminc éve, 1956. januárjában rajzolta meg Péchy 
Blanka Gábor Andor tízes évekbeli portréját, a sikeres kabaré-
és színpadi szerzőjét, akivel találkozva megcsodálta fehér szí
nű selyemingét. A könnyedén, puhán simulót, amelyet nagyvárosi 
eleganciával öltözködő tulajdonosa tüntető természetességgel 
viselt - a merev inggallérok és kikeményített ingmellek divatja 
idején. Egyszerre jelezve általa szembenállását egy konzervatív, 
félfeudális életformával - és vonzódását egy szabadabb, kötet
lenebb életvitel iránt. 

De felidézi Péchy Blanka Gábor Andorral történt későbbi, a 
Ëîhin"gzott~Barcson, a tudományos emlékülésen 1984. január 17-én. 
Botka Ferenc töltötte be az elnöki tisztet. 
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Tanácsköztársaság utáni találkozását is, felvillantva a börtön
ből szabaduló megviselt, ám töretlen alkotó kedvű szerző arcké
pét, aki ugyanazt a selyeminget viseli - csakhogy már kissé 
gyűrötten és kopottan, itt-ott a javítás és stoppolás nyomai
val. 

Ha korábbi, fényesen simuló ingnyakát jelképnek tekintettük -
jelképet kell látnunk ebben a másikban is. Azét az erkölcsi tar
tásét, írói felelősségérzetét, amely hátat fordított a korábbi 
sikernek, s a nehezebb, ám következetes utat választotta. A kon-
zervatizmus fricskáitól eljutott a fennálló társadalmi rend gyö
keres megváltoztatásának a programjáig. Tudatosan lemondva a 
frissen vasalt selyeming kényelméről és a vele járó kiváltságok
ról. Nem kétséges ugyanis, hogy a Tanácsköztársaság bukása után 
Korda Sándorhoz, Molnár Ferenchez, Lengyel Menyhérthez vagy Bí
ró Lajoshoz hasonlóan Gábor Andort is várta volna a nyugati film 
és siker.Ehelyett vállalta a gyűrött és javítgatott inggel já
ró szerény életkörülményeket s egy olyan életformát, az ország-
ról-országra vándorló forradalmárét, aki nemegyszer nélkülöz u-
gyan, de jóban van lelkiismeretével - és meggyőződése szerint 
él, illetve alkot. 

Messzemenően nem volt megpróbáltatásoktól mentes az az út. 
S nemcsak az anyagiak hiánya és a hatóságok zaklatása miatt. 
A proletkult, majd a proletárírók mozgalma, illetve a húszas é-
vek kommunista pártjaiban jelentkező szaktarianizmus - különösen 
a gazdasági világválság idején - a szocialista eszmeiségű iroda
lommal szemben olyan leegyszerűsítő elvárásokat támasztott, ame
lyek nem szolgálták a művészet kibontakozásának ügyét. S ezúttal 
nemcsak az írás megkívánt közvetlen és nemegyszer erőszakolt po
litikai vonatkozására gondolunk, hanem azokra a komolyan hírde-
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tett tévhitekre, hogy a proletárirodalom igazi letéteményesei 
kizárólag a munkásszármazásűak lehetnek, hogy a polgárságból 
vagy kispolgárságból jöttek legfeljebb a forradalom "kísérői
ként" juthatnak szerephez. Különösen széles körökben hatottak 
ezek a nézetek Németországban, ahol 1926-tól Gábor Andor maga 
is részese volt a baloldali irodalompolitikai mozgalmaknak. 

A gyűrött selyeming jelképének megfelelően Gábor Andort itt 
is kötötte szerénysége és önként vállalt forradalmi szolgálata. 
Szinte messianisztikusnak mondható hittel csüngött a jövőn, né
ha már-már szégyellve a maga kispolgári származását, s azt ál
lítva fő feladatául, hogy saját írásai helyett az újonnan jött 
munkásírók művei fölött bábáskodjon. 

S jöttek a mozgalom még nehezebb évei. Amikor a meghirdetett 
népfrontpolitika távlatait beárnyékolták a személyi kultusz, a 
konstrukciós perek és a törvénytelenségek. Gábor Andor, aki 
1933. végétől a hatalomra jutó német fasizmus elől a Szovjetuni
óban keresett politikai menedéket, személyes szemtanúja volt a 
forradalom e példátlan önpusztításának. Embersége, szocialista 
meggyőződése azonban ekkor sem hagyta el. Számos kortársának 
visszaemlékezése szerint, közvetlenül is segített a veszélyben 
lévő vagy bajba jutott írótársain. Másrészt ekkor is megőrizte 
korábbi hitét és azt a politikai felismerést, hogy a tévedése
ket és borzalmakat - az Európára támadó fasizmus előretörése i-
dején - csak táboron belül lehet megoldani, hogy az adott világ
helyzetben a szocialista társadalmi és emberi ideálok jövőjét 
csak a Szovjetunió megvédésével s belső bajainak túlélésével, 
és majdani felszámolásával lehet biztosítani. 

Gondoljunk bele: milyen emberi helytállás kellett ahhoz, hogy 
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ilyen körülmények között továbbra is írni és alkotni tudjon, 
méghozzá nem is akármilyen szinten és posztokon! Hogy 1938-tól 
Új Hang címmel kitűnő folyóiratot szerkesszen, amely a nép
front-gondolat jegyében szolgálta a magyarországi antifasiszta 
erők tömörítését, felvéve a harcot azok népi-urbánus megosz-
lottsága ellen. S hogy 1941-től felszabadulásunkig állandó kom
mentátora legyen a moszkvai rádió magyar nyelvű adásainak. 

A centenáriumoknak az írói teljesítmények megítélése tekin
tetében is más az optikájuk, mint a korábbi "kerek" évforduló
ké. Az ünnepeltek munkásságát már nem részletekben, hanem egé
szében láttatják. Az elmúlt évtizedekben nemegyszer némileg le
becsültük Gábor Andor pályakezdését, munkásságának polgári sza
kaszát; s ugyanakkor túlhangsúlyoztuk alkotásainak szocialista 
körét. Ma már becsülni tudjuk korai műveit is, amelyekkel azok 
általános művészi értéke köt össze bennünket, s egyben az esz
mevilágunkat kifejező alkotásai értékelését a jogos művészi i-
gényekhez igazítjuk. 

Mindezen szempontok korrekt előrebocsátása után is ki kell 
azonban mondanunk feltételezésünket, hogy az ünnepelt, aki a 
napokban töltené be századik évét, minden bizonnyal vegyes ér
zelmekkel foglalna helyet e tiszteletére rendezett ülésszak 
díszelnökségében. 

Ismert szerénysége és minden komolykodást nélkülöző arány
érzéke bizonyára berzenkedne a sokszor csak szárazon értékelő 
tudományos megközelítés ellen, mondván: mindig a lüktető, sok-, 
színű és teljes életet éltem, a maga örömeivel, derűjével, har
caival, szenvedéseivel és hites távlataival. Amit tettem és ír
tam, rendszerint a mindenkori jelenbe ágyazódott, lett-légyen 
az vezércikk, műfordítás vagy tréfás jelenet. Elsősorban a je-



lenhez, saját kortársaimhoz szóltam. Hogyan lehetne mindennek 
olyan "hozadéka" is, ami az időben egyre jobban előrerohanó 
utókort érdekli ? Méghozzá egy kissé bizony elvontan, a törté
nettudományok kategóriáiba szorítottan! 

Nem kétséges azonban, hogy énjének egy másik része jóleső 
megelégedést is érezne. S ne kerteljünk kimondani; elégtételt 
is, hiszen életében nem sok elismerésben részesült. S különös 
megelégedésére szolgálna, hogy e munkásságát méltató tanácsko
zás éppen itt és ebben a formában ült össze; szülőföldjén, a-
honnan küzdelmes, hányattatásokkal teli életútja elindult. 

S ha már magunk elé képzeltük a jubiláns alakját, hadd ad
junk szájába még egy kétkedő megjegyzést: hogyan is tekinthet
né át ténykedését az utókor, mikor munkásságának közel kilenc
ven százalékát a legromlandóbb dokumentum-hordozó, az újságpa
pír őrzi, s nem is egy vagy két lapé, hanem a legkülönbözőbb 
sajtótermékek tucatjaié, amelyek közül nem is egynek csupán hi
ányosan vagy unikálisan maradtak ránk példányai. Az első világ
háború előtti újságok, hetilapok még csak-csak hozzáférhetők, 
de ha valaki az emigráció sajtóját kívánná ilyen célból apró
lékos gonddal feldolgozni, már nem találna meg mindent hazánk
ban. Bécs, Berlin, Prága, Párizs és Moszkva nemzeti könyvtárai
ban kellene eddigi kutatásait kiegészítenie. 

A magyar könyvkiadás természetesen már nem keveset tett e 
hatalmas életmű összegyűjtése és a bárki által hozzáférhető 
könyvalakban való közzététele érdekében. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó még Gábor Andor életében megkezdte 
az u.n. életmű-kiadást, amely nem kevesebb, mint tizennégy kö
tetben foglalta össze az író esszéit, novelláit, regényeit,szín-
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műveit, műfordításait és publicisztikáját - azokból a forrá
sokból, amelyek viszonylag egyszerűen hozzáférhetők.' 

Tegyük hozzá: hála Diószegi András fáradhatatlan kutatásai
nak, aki életéből kerek másfél évtizedet szentelt e szövegek 
felderítésének, sajtó alá rendezésének és az ebből kibontakozó 
pályakép megrajzolásának. 1966-ban közzétett kismonográfiaja 
máig is "alapmű": a legtöbbet nyújtja Gábor Andor sokműfajú 
és rendkívül termékeny alkotómunkásságáról. Egyszerre vázolva 
fel az író életútjának társadalmi és eszmei hátterét s a művek 
értő kézzel kibontott belső világát. Mai kutatásaink is az б 
kezdeményezéseiből és összefoglalójából indulnak ki, hogy meg
kíséreljék tovább árnyalni, teljesebbé tenni irodalmunk e so
káig mellőzött alakjának vonásait és nemegyszer méltatlanul 
elfeledett műveinek egész sorát. 

S hogy végül befejezzük feltételezéseink sorát, hadd adjak 
annak a reményemnek kifejezést, hogy - áttekintve a jelzett 
ellentmondásokat, a kutatási eredményeket és nehézségeket - az 
ünnepelt bizonyára egyetértett volna azzal az elképzelésünkkel, 
hogy jubileumi tanácskozásunkat ne a már eddig ismert adatok 
és felismerések ismétlésével töltsük; használjuk fel ezt az al
kalmat új szempntok felvetésére, új adatok nyilvánossságra ho
zására; hogy Gábor Andor ne merev szoborként, hanem élő ember
ként álljon előttünk, s művei ne kötelező olvasmányul, hanem 
vidám felüdülésül és testvéri tanulságul szolgáljanak egy új 
kor új olvasó nemzedékének. 
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Szekeres József 

GÁBOR ANDOR PÁLYAKEZDÉSE 

1. Bevezető 

Észrevétlenül távozott el 1953. január hó 20-án, s csupán 
halála után kapta meg életművéért a Kossuth-díjat. A felszaba
dulás utáni időszakban műveit csak kevesen ismerték, alig pub
likálták, az iskolás könyvekben egyáltalán nem szerepelt írása. 

Halála után hirtelen sorjázni kezdtek életművének kötetei; 
ma már tudjuk, hogy Gábor Andor művészete korábban is nagyobb 
figyelmet érdemelt volna. Goda Gábor mondotta 1960 januárjában, 
a Gábor Andor emlékezetére alapított díj első odaítélésekor: 

"Gábor Andor nagy utat tett meg a halála óta. De még nagyob
bat tehetett volna meg, ha nem lennének néha még mindig irodal
mi ízlés-világunkban gyakran olyan kicsinyesre hangolt nézetek, 
ha nem őriznék itt még sokan a maguk fékezhetetlen polgári 
sznobságát, melyet nem átallanak haladónak, vagy akár szocia
listának feltüntetni...Csak rövid néhány esztendővel ezelőtt 
tanúi voltunk annak, hogy azok, akik a társadalmi és politikai 
valóság jelszavainak igényét hirdették, mennyire elkeveredtek 
annak a propagandának útvesztőiben, mely elmosta előttük a már 
tudományosan tisztázott alapfogalmakat. Átmeneti jelenségek kö
döt varázsolnak tekintetük elé és ezt a ködöt aztán ugyancsak 
átmenetileg jóízűen megeszik. 

Gábor Andor szatíráiban, a Bécsi levelekben és a többiekben 
nem bizonyult ködevőnek. írásaiban benne van a nagy prófécia is, 
mely előre megírja tökéletes természetrajzát minden alávaló jel-
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szónak, amellyel a tömeget félre akarják vezetni..." 
Mikszáth Kálmán írja a századforduló utáni években, hogy ha 

a pesti "újságfaló" egy kis vérbeli polémiát akar élvezni, ak
kor az Egyenlőséget olvassa. Ennek az újságnak 1904-től egyik 
leggyakoribb vezércikk-írója Gábor Andor. Teóriák című cikké
ben éles hangon leplezi le a Zichy-féle keresztény-szocializ
mus újabb zászlóbontását. Rámutat, hogy a hazai grófi (és bur
zsoá) reakciósainak jó egyetértésben egymással "nemzeti" vagy 
"szocialista" stb. jelszavakkal ugyanazt a maszlagot adják be 
a tömegeknek, mint teszik azt az osztrák vagy a spanyol jobb
oldaliak. .Végül így foglalja össze a tanulságokat: 

"Summa: mindebből az tűnik ki, hogy némi ellentmondás álla
pítható meg a keresztény-szocializmus teóriája és reális képe 
közt. Mivel azonban az éhségtől elhullott és az utcán agyon
lőtt emberek kézzelfogható érvei a reális képnek, reálisan kö
vetkezik nemcsak az, hogy a teória egy hajítófát sem ér, hanem 
hogy hazug és káros? 

Somogy vármegyében Új-Nép község a szülőhelye (ma Rinyaúj-
nép) az írónak, sorsa hányatott. Apja a kishivatalnok megélhe
tés után járja az országot. Mire a fiú gimnazista korba jut, 
már Pestlőrincen laknak, s onnan jár be testvérével, Ferkóval 
együtt a Zerge utcai reálba. Tanárai közül szívesen emlékezik 
Péterfy Jenőre, a művelt esztétára, kinek alakját a Hét pillan
gó című regényében Sámson László néven mintázta meg nagy meleg
séggel. 

Iskoláit nem végezte polgári jólétben és kényelemben. Tizen
három éves, amikor a tanulás mellett már munkába áll, ez azon
ban nincs hatással iskolai eredményeire. Tizennyolc esztendős 

. 
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korára alaposan megtanul németül, angolul, franciául, héberül 
és olaszul. Még nincs tizenkilenc éves, amikor a Kisfaludy Tár
saság pályázatára provençal nyelvből sikerrel fordítja le 
Mistral Mireio-ját. Érettségi bizonyítványán még alig száradt 
meg a tinta, mikor rendszeresen verseket fordít a korszak te
kintélyes irodalmi folyóiratának kérésére. Hamarosan megjele
nik a Polgár, a Pesti Napló, a Világ, a Vasárnapi Újság című 
fővárosi lapokban. 

A nagyobb lélegzetű fordítások között a Mireio volt a nyi
tány, ezt követte a világirodalom sok más verses és prózai al
kotása, Verne és Molière művei; Byron, Heine, Verlaine, Ver-
haeran költeményei. 

Az első világháború előtti években részt vesz Nagy Endre 
Modern Színpadának munkájában - jómódú értelmiségivé válik, a 
Tátrában nyaral, villát bérel a Svábhegyen. Munkássága kétirá
nyú: újságoknak dolgozik és színpadi szerzőként ismerik. Rövid 
ideig vállalja a Fidibusz című humoros újság szerkesztését. A 
Károlyi-féle forradalom időszakában a Nemzeti Tanácsban munkál
kodik. Erről az időszakról írja Krúdy Gyula visszaemlékezései
ben, hogy az írók "Letették az esküt Gábor Andor hírlapíró ke
zéhez." A Tanácsköztársaság kikiáltása után a Kulturális Nép
biztosságon működve, színházi és sajtóügyeket intéz. Kapcsolat
ba kerül a forradalom vezetőivel - így pld. Kun'Bélával -, meg
ismeri a marxizmus klasszikusait. 

A Tanácsköztársaság leverése után hamarosan letartóztatják. 
Két jónapi raboskodás után szabadul - vád híján -, de írói mun
kát nem folytathat. 

"A börtön után négy hónapot vártam a lakásomon békességben, 
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és csak akkor jöttem el, mikor kezdett a dolog úgy kinézni, 
hogy a hatóság ugyan ezután sem bánt, de egyéni akciókra el 
lehetek készülve." 

1920 januárjában érkezik Bécsbe és bekapcsolódik a Bécsi Ma
gyar Újság munkájába. 1923-ban új helyzet áll elő. Gábor lelep
lező szatírái miatt a Horthy-féle kurzus nyomást gyakorol a 
Seipel vezette osztrák keresztény-demokrata kormányra s végül 
is Gábor Andort kiutasítják Ausztriából. Bécsből Párizsba, majd 
Berlinbe teszi át székhelyét, onnen a Hitler-kormány uralomra 
jutása után illegális úton Moszkvába távozik. 1938-ban megszer
vezik a magyar nyelvű Új Hang-ot, szerkesztőnek Gábor Andort 
kérik fel. Később bekapcsolódik a moszkvai magyar Kossuth-adó 
munkájába. 

Boldogan tér haza 1945-ben, mint következetes munkájának, 
állásfoglalásának győzelmét megérő művész. Hamarosan tapasztal
hatta, hogy szókimondása nem mindenütt talál megértésre. Több 
kicsinyes gáncsoskodás éri; agyonhallgatják, cenzúrázzák, elte
metik legjobb írásait. A személyi kultusz nyomasztó légkörében 
- mint volt barátai vallották - sokszor nem érezte' jól magát 
mint ember és mint író. Néhány versének hangjában ezidőtájt re
zignáció és fájdalom érezhető: 

"De mióta koros lettem, 
Nem kedvelnek semmiképpen. 
Nem szívesen látják képem, 
Hangom sem szívesen hallják, 
Rámaggatják rangok alját." (Mikor még én). 

Gábor Andor munkásságát elemző Bóka László hasonló gondolatok
kal jelzi félreállítását 1949-ben: 
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"Kicsit fanyarul azt kell írnom: elölről kezdte pályáját; 
kicsit meghatottan azt kell írnom: visszakérte azt, amit már 
tizennyolc éves korában megkapott, egy íróasztalt és az újság
írás mindennapos robotját." 

Centenáriumának időszakában akad elgondolkodni valónk Gá
bor Andor példáján - munkásságának, életművének fényében. Ko
runk, társadalmunk mai érettsége lehetőséget ad a magyar szatí
ra e mestere tehetségének, emberi és művészi helytállásának va
lós értékeléséhez. 
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2. Világképe, kezdeti írásai 

A kezdeti évek számbavétele ma még nincs meg átfogóan iro
dalomtörténetünkben, alig terjed túl a kiadott művek előszava
inál. Az elmondottak okozzák, hogy műveiről még újabban írt 
kritikákban, ismertetésekben is kettétörik az életmű - nem ér
tik Gábor Andor, a polgári író "pálfordulását". írói útjában 
nincsenek "csodák", nincsenek homályos pontok - az ritka pél
dája a töretlen előrehaladásnak, akár politikai magatartását, 
állásfoglalásait nézzük a század elején és később, illetve ka
barében írt tréfáit, kis dalait és jelentős szatíráit vizsgál
juk. A változatos műfajok egy gyökérből származnak: a valóság 
szenvedélyes kutatása, a köz szolgálata. 

Nem állíthatjuk, hogy Gábor Andor útjában nincsenek ellent
mondások. A kor, amelyben élt, nagy történelmi ellentmondáso
kat hordozott: egyre jobban ragadozóvá vált kapitalizmus és a 
társadalom méhében növekvő szocializmus vívja európai méretű 
harcát. Ebben a harcban a "polgár" Gábor Andor a barikádnak 
mindig csak az egyik oldalán áll: azon az oldalon, mely fölött 
a forradalmi haladás, a humanizmus, az egyenlő jogok és a több
ség jólétének zászlaja lengett. 

Gábor Andor többször hangsúlyozza újságíróságát, annak tart
ja kabarémunkáját is: újságírás a színpadon. Pedig nem volt 
"csak" újságíró; igaz, művei nagyrészt újságokban jelentek meg, 
s csak később önálló kötetekben. Nem volt ez ritka a század el
ső éveiben, így alkotott szinte az egész ifjabb írónemzedék: 
Kosztolányi, Krúdy, Molnár Ferenc, Heltai Jenő; de Móricz Zsig
mond és Ady művei is leginkább újságokban láttak napvilágot, 
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amig a Nyugat első számai meg nem jelentek (1908). Az ifjú 
(és idősebb) írók élete megoszlott az irodalmi kávéház és a 
"redakció" között. A szokásos riporteri kvalitásoknál jóval 
nagyobb felkészültséggel és képességekkel rendelkezhetett,per
sze mint szerkesztőségi munkatárs kötött volt a lap irányához. 
Kiss József lapja - melynek először munkatársa volt - a mérsé
kelt liberális burzsoázia lapja, az Egyenlőség pedig - későbbi 
munkahelye - a vallásosán is gondolkodó, de radikálisabb, bal
oldali burzsoázia szócsöve. Voltak vitái már ekkor is a szer
kesztőségekkel, s úgy látszik, gyakran húzta a rövidebbet. 

Gábor Andor írói indulásának kezdetén a polgári forradalom 
erőinek mozgolódását, a munkásmozgalom élénkülését tapasztal
juk. A szakszervezetek taglétszáma 1901 és 1903 között tízezer
ről negyvenezerre növekszik, ez a növekedés együtt jár a mun
kásság bérmozgalmának, sztrájkjainak nagyfokú növekedésével. 
1904-ben hazánkban kimondják az általános vasutas sztrájkot, 
a vasutak az egész országban leállnak. Az érlelődő elégedetlen
ség egy esztendő múltán Tisza István kormányát is elsöpri. A 
polgári forradalom ügye hazánkban is úgyszolva napirendre ke
rült. 

Ebben a kiélezett helyzetben mint újságíró, mint ellenzéki 
lapjának munkatársa, Gábor Andor túl a polgárság álláspontján, 
a népi ellenzék oldalára áll. Novellát ír arról, hogy a gyáros 
utcára dobja a sztrájkoló munkást; meleg színekkel ábrázolja a 
fiát-leányát taníttató kisparasztot; szenvedélyesen tiltakozik 
az ellen, hogy a bíróság más mértékkel méri a szegényt, mint a 
gazdagot. Éles szemmel figyeli a belső és külországi munkás-
és parasztmozgalmakat, leleplezi a velük szembehelyezkedő reak-
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ciót. Ösztöne a tudományos szocializmus irányába vonzza. 
A marxizmust - bár ezidőben olvasott, hallott felőle - még nem 
tudja megkülönböztetni más opportunista, reformista elméletek
től, 1904-ben írja az Egyenlőségben: 

"Valószínű, hogyha Marx és Lassalle megmutathatták volna azt 
a világot, melyet kontempláltak a maga kialakult teljességében, 
nem értekeztek, bölcselkedtek volna, hanem egyszerűen felhívták 
volna a bámuló emberiség figyelmét azon kiváló előnyökre, me
lyek az б képzeletben felépített államukban a halandót kecseg
tetik. •". .Mely valamikor talán valóra váltja az ő szép álmukat." 

Rokonszenvet érez a szocializmus marxista és lassaleanista 
tanításai iránt. Kétségtelen, hogy ez Gábor Andornál a polgári 
intellektüel ösztönös baloldalisága, azé, ki a tömegek hangula
ta alapján megérzi a forradalom közeledtét. Gábor álláspontja 
korántsem marxista, hiszen nem vesz tudomást arról a lényeges 
különbségről, mely a Lassalle által hirdetett, osztálybékében 
fogant "szabad népállam" és a marxizmus tudományos elmélete sze
rinti rendszer között mutatkozik. Mint író, egyértelműen a népi 
mozgalom mellett foglal állást, és ez nem volt kevés. 

Komlós Aladár, a 19. századi kispolgári irodalomról közölt 
művében szellemes magyarázatát adja egyes írók álforradalmisá
gának. Míg a szocializmus csupán távoli horizont volt, a kis
polgári "szocialista" írók szívesen és nyakra-főre írtak a szo
cializmusról. Amikor azután a szocializmus a 20. század elején 
úgyszólva programmá lett, és a tömegek ennek érdekében harcba 
indultak, a kispolgári írók menekülni kezdtek az irodalomnak e-
me területéről. Gábor Andor akkor kezdett a nép mozgalmával, 
helyzetével, sorsa változtatásával foglalkozni, mikor a libera-



lis, polgári "szocialista" írók - megrettenve a népforradalom
tól - a magánélet ábrázolásának vizeire eveztek. 

Gábor Andornak a századforduló társadalmáról erősen ellenzé
ki véleménye volt. Elveti a dualizmust; szembeszegül a munkás
ság jogainak csorbítóival; jogi egyenlőséget követel vallási, 
faji, nemzetiségi tekintet nélkül. A főveszély, melyre ismétel
ten felhívja a figyelmet: a Darányi és Zichy-féle faji alapon 
szervezettt "szocializmus"; hadakozik ellene újságírói és írói 
eszközökkel. A katolikus nemzeti politikánál többre tartja a 
nemzetközi szocializmust, "...mely a nemzetköziség zsákjában 
mégiscsak életrevalóbb dolgokat hoz nekünk, akiknek a szabad
ságra szükségünk van!" - írja. A nemzetközi politikában élesen 
elvállasztja egymástól a haladó népmozgalmakat (oroszországi 
polgári forradalom, spanyol sztrájkharcok, osztrák, francia 
munkásmegmozdulások, stb) és a már akkor is azok jelszavait 
megtévesztésül felhasználó hangoskodó .konzervativizmust. 

Munkásságában az indulás: sokféle műfaj, még többféle té
ma. Fordítások versben és prózában; tárca elbeszélések; versek; 
politikai cikkek és polémiák; irodalmi tanulmányok; lírai és 
szatirikus novellák; operett-lbrettók és népszerű dalszövegek; 
humoros sanzonok és végül, ami a későbbi Gábort ébresztgeti: 
a Pesti sirámok tárcasorozata. 

Világképe - mint a korábbiakból kitűnik - nem mentes az el
lentmondásoktól, írói munkásságára némileg még hatással van a 
vallásoso gondolkodás is. Nincs még egységes írói módszere. 
Stílusban, megformálásban keresi az önállóságot.' Költészetének 
dalszerű komponáltsága, iróniája Heine hatásáról árulkodik, de 
megtalálható e művekben a parnasszisták stilizáltsága is. 
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A később szatírákban bemutatott személyekkel ezidöben még új
ságcikkekben és helyzetmagyarázatokban polemizál. Lassan mint
ha érezni kezdené, hogy a lírai vers és novella nem igazán ke
nyere; 1904- és 1908 között ritkulni kezedének ilyen művei s 
1906-tól az Egyenlőségben szépirodalmi alkotásait felváltják 
az irodalmi igénnyel készült politikai cikkek. Érezhető az ér-
lelődés, az erőgyűjtés, hogy nem is nagyon sokára mint a pesti 
fonákságok bírálója jelentkezzék. 

Gábor Andor korai időszakának példái azt igazolják - ami a 
későbbiekben méginkább nyilvánvalóvá lesz -, hogy elsősorban 
mint szatíraíró veendő figyelembe; ezzel az alkotási módszer
rel érte el legnagyobb -,és a modern magyar irodalomban mind
máig egyedülálló eredményeit. Mindinkább megfigyelhetjük század 
eleji munkáiban, ha szatirikus téma, ilyen személy kerül eléje, 
tolla felizzik, hogy leleplezze, ízzé-porrá zúzza mindazt, ami 
idejétmúlt, rendellenes és akadályozza a világ haladását. A lí
rai költő érzékeny szívét már ezidöben is sokszor megkeményíti 
a szatirikus lélek, árulkodva rról, mekkora erők szunnyadnak a 
mosoly alatt, mely "felgyújtani készül a világot." 

Ismeretes, hogy Gábor Andor 1908-ban bekapcsolódott Nagy End
re kabarészínpadának munkájába. Ezt megelőzően is.dolgozott már 
a vidám műfajnak: operett-librettókat fordított, dalszövegeket 
írt. Tekintettel arra, hogy kabaréköltészete szervesen beletar
tozik életművébe, fontos, hogy e műveiről is reális képet al
kothassunk. 

Nagy Endre mesteri módon szervezte kabaréját, a korabeli í-
rók szine-javát gyűjtötte a Modern Színpad köré. Ezidöben a 
kabarénak dolgozott: Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Karinthy Fri
gyes, Szép Ernő, Gárdonyi Géza; ott találjuk időnként Móricz 
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Zsigmondot és Ady Endrét is, aki - mint Nagy Endre említi visz-

szaemlékezéseiben - tréfás komolyan fogadkozott neki egy alka

lommal: "Fog о még olyan sanzont írni a kabarénak, mint Gábor 
Andor." A zeneszerzők között ott szerepelt Szirmai Albert (Gá
bor állandó szerzőtársa) és a kitűnő Reinitz Béla, Az írókat a 
kabaréba annak újszerűsége, elevensége, publicitása, bátor szó
kimondása, irodalmi nívója, politikai jelentősége csábította. 
Gábor Andor ezidőben a kabaré egyik legfáradhatatlanabb, or
szágos hírnévre is jutó szerzője volt, dalainak leginkább si
keres darabjait nyomtatásban is kiadták. 

A versgyűjtemény előszavában az alábbiakban összegzi prog
ramját: 

"Ezt a magyar kabarét röviden és találóan úgy lehetne jelle
mezni: újságírás a színpadon. Versben és prózában, zenével és 
zene nélkül. A közönség mulattatására mindannak a persziflázsá-
val, ami ferdén és rosszul történik, holott jól és okosan is 
történhetnék...nevetés, mely a fogcsikorgatás helyét foglalja 
el...A többiről, az ízetlen és kócos füsttanyákról, ahol rossz
hiszemű és rosszulkezelt szabadszájúsággal botránkoztatják meg 
az épizlésű hallgatóságot, ha volna ilyen - a többiről ne is 
beszéljünk." 

Polgári ellenzéki hang és megfelel a költő akkori felfogásá
nak. A kabaré világa költészetében a továbblépés, az átmenet 
területe a komor hangulatú ellenzéki cikkek és tárcák mellett 
és után az ironikus, gúnyos, végül élesen szatirikus művekhez. 

Kabaréköltészete gazdagítja verstechnikai eszközeit. A szín
padon állandóan mérhető hatást érhet el az összecsengő rímek
kel, szójátékokkal, a versek dalszerűségének fokozásával. Hang
ja egyre közvetlenebbé, keresetlenebbé válik, tudatosul a szer-
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zőben, hogy a mindennapok nyelvi eszközei megférnek, sőt szük
ségesek a költészetben, a tartalom jobb kifejezése érdekében. 
A versek szigorú arányait, klasszikus tömörségét emeli ki a 
kabaréban szükséges csattanó alkalmazása. Kifejlődött formai 
eszközei ismeretében érthetjük meg igazán későbbi, az ellen
forradalmat leleplező, nagy hatású versei bravúros vers- és 
szótechnikáját (Orgovány, Tiszt urak, Megvertek egy sszonyt, 
Esik a hó, stb.). 

Kabaréköltészete még inkább vonzza figyelmét a kínálkozó 
szatirikus témák irányába, s önmagában is figyelemreméltó igaz 
humanizmusával, formai szépségeivel, líraiságával, kitűnő 
nyelvtechnikájával: 

"A parkett még sehogyse kész, 
A falakról lemász a mész; 
A falakról a mész lemász, 

Nincs kész a házunk toronya 
Lakbér tízezer koronya. 
A lépcsőből nincs kész a lép, 
Az ember csak a csőre lép." (Az új lakó). 

Gábor Andor tartalmas írói munkát végzett a század eleji ka-
bariban. Ottani termeiének legjava - a kabaré főleg napi aktu
alitása ellenére sem - évült el; érdemes figyelembe venni ered
ményeit a vidám műfaj igényessége, tartalmassága növelésének 
érdekében is. 

Jelentős fejlődésről tesz tanúságot az előzőleg írt és 
1912-ben közreadott Pesti sirámok című tárcagyűjtemény. Többi 
korabeli művéhez képest a Pesti sirámokban kiemelkedőt alkot -
elmondhatjuk, hogy ez az ,első, igazán szatirikus tett művésze
tében. Hiszen egy irodalmilag modern prózai műfajt visz előre; 
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hangja, tendenciája túlmutat néhány kortárs prózaíró, s maga 
a szerző akkori világnézetén. Gábor Andor e sorozatban látha
tóan szakít a pesti tárca hagyományos modorával. Szándékát ön
maga mondja ki könyve előszavában: 

"Budapestet a legutóbbi időkig csak dicsérni volt szokás. 
Állandóan elájultunk a gyönyörtől, ha városunkra néztünk. írók 
és újságírók úgy ültek a kávéházak köpőládái fölött, mint 
Pythia a maga parazsas serpenyője fölött. Folyton révületben 
voltak és a város dicsőségét dadogták, nem vették észre, hogy 
közben az idők megváltoztak s a menetjegyiroda nemcsak a köpő-
ládák köré ad ki menetjegyet, hanem messzebb világtájakra is. 
Én viszont abból fogok kiindulni, hogy magam és velem együtt 
még félmillió felnőtt magyar olcsón, jól és kellemesen akarunk 
élni Budapesten... De nem élhetünk itt sem jól,.sem kellemesen, 
mert valami és valaki összessége, a senkik tömege, ennek a mi 
jó, olcsó és kellemes életünknek útját állja." 

Akadnak olyan vélemények kritikáinkban, hogy a Pesti sirá
mok "nem centrális kérdésekről" szólnak, nem a nép valódi gond
jait tárják elénk. Ez nyilván a városi lakosság akkori, valódi 
gondjainak tagadásához vezet. A pesti polgár mellett a fővá
rosban élt a munkásság több százezres tömege, s éppen úgy ré
szese volt, kárvallotja a közhelytelenségeknek, a bürokráciá
nak, a bizonytalan közlekedésnek, a közbiztonság hiányának stb. 
stb. 

Gábor Andor a Pesti sirámokban mindennapi tények közlését 
igéri. Nos, ennél jóval több történik, nemcsak azzal, hogy a 
bőven fellelhető tényeket csoportosítja, válogatja, ami már 
szemlélet dolga, s végül értékeli, kommentálja. A tények egy-
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szerű felvillantása mellett az írói munka fontos része a dol
gok összekapcsolása. A század első évtizedének társadalmát éle
sen ellenzéki oldalról bírálja. A Ház, házbér, házmester című 
fejezetben írja: 

"A főváros ellenőrizze a lakásokat. Hogy ez a szabad ipar 
elvébe ütközik ? Tiszteltetem a szabad ipart. Minden hatósági 
beavatkozás van olyan jogtalan, mint amilyen jogos ez lenne." 

Tudjuk, hogy a házbéruzsorát sehol, semmiféle polgári tár
sadalomban nem törik le, éppen ellenkezőleg, a lakókat korlá
tozzák. Később folytatja a háziurakkal kapcsolatos elemzést: 

"A város nem fog segíteni lakóin. A város nem a lakók váro
sa, hanem a háziuraké. A város tisztelei a közszabadságokat, 
ha a háziurakról van szó; és nem tiszteli az istent sem, ha a 
lakó forog szóban...Mert ez is lehet, hiszen a háztulajdonosok 
olyan hatalmasok. Övék a város, mert ők a városatyák, övék a 
nyúzás, és övék emellett még a sírás joga is." 

Ösztönös antikapitalizmusa a valóságból vett példákra tá
maszkodik. Az állapotok láttán tovább forrósodva: 

"Ezek (a városi) gyerekek lichthofban nőnek fel, a zöldet 
csak képeskönyvekből ismerik, sárgák és cingárak, s ha majd 
fölnőnek, beverik, nagyon helyesen, azokat a fejeket, amik 6- -
ket nyomorúságos gyermekévekre kényszerítették." 

Szerkesztési összképe frappáns: helyzetismertetése a pálya
udvarok leírásával kezdődik; úgy mutatja be a várost, mintha 
valaki külföldről érkezne oda. A módszer ugyan ismeretes a tár
ca hercege, Ágay Adolf (Porzó) Utazás Pestről Budapestre című 
sorozatában, azonban Gábor Andor ezt az utazást nem a romanti
kus múltban, a "megszépítő messzeség" függönye mögött, hanem 
a komor jelenben valósítja meg. Bírálja az akkor fölös nemzeti 
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büszkeséggel emlegetett földalatti vasutat, mert az alagút gya
kori kilyukadásával akadályozza az Andrássy út közlekedését. 
Nem kerülheti el leleplező tollát a vasút, a villamos, a taxi, 
konflis, omnibusz, világítás, élelmezés, játszótér, sétaterek, 
kirándulóhelyek, fürdők, épületek stb. stb. "Mindenütt seb van, 
ahová csak nyúlok !" - kiáltja elkeseredetten és a tények neki 
adnak igazat. 

Gábor Andor és a korábbi tárcaírók között leginkább a sza
tirikus szenvedély intenzitásában mutatkozik különbség. Mik
száth Kálmán úgy mutatja be a bürokratát, hogy az ugyan bürok
rata, de egyben igazi magyar úr is, afféle patópál - Gábor An
dor pőrére vetkőzteti és az ostoba, kártékony fővárosi vezető
embert ábrázolja. Igaz, közben a helyzet megváltozott: a kis 
helytelenségekből nagy helytelenségek lettek, a kis korrupciók
ból nagy panamák. Éppen abban mutatkozik meg a Gábor Andor-féle 
bírálat jelentősége, hogy szenvedélye, hangja, modora arányban 
van azzal, ami történik. 

Tárcáiban nem a humorra helyezi a fősúlyt, nem viccpatrono
kat gyárt (mint a kabaréban szokás), hanem sokkolja az olvasót, 
felháborodására apellál. Hangja nem a polgárságot csipkedő lo
jális író stílusa, hanem a kívülálló , a destruktív bírálata. 
A polgári állam intézményeit kikezdő hang különbözteti meg a 
Pesti sirámokat kortársainak liberális hangvételű tárcáitól, 
humoreszkjeitől. Kora állapotainak forradalmi változásait lát-
noki pontossággal jósolja meg könyve végszavában: 

"Igen, benézünk ebbe a szellőzetlen Walhallába és borbély
hoz visszük az istenek szakállát, s azt hiszem, tíz esztendőn 
belül valamennyien elfeledve fognak pihenni...s maguk megsza
vazta díszsírhelyeikre nem a köztisztelet állítja majd a fák-
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.lyát, hanem a közmegelégedés viszi ki azokat a repceolaj-mécse
seket, amikkel ők e várost ezerkilencszáztizenkettőben fénybe 
borítani igyekeztek." 

Elgondolkodtató, hogy Gábor Andor kabarénak írt műveit: 
sanzonokat, kuplékat, jeleneteket - a felszabadulás után nem 
kapta fel úgy a pesti és vidéki könnyű műfaj, mint Karinthy, 
Heltai, Szép Ernő, Molnár Ferenc hasonló alkotásait. Ha Gábor 
Andortól játszottak is valamit az elmúlt évtizedekben, az kivé
telszámba ment, csak ritkán fordult elő. Ennek többféle oka is 
lehetett. A felszabadulás előtt művei terjesztéséért börtönbün
tetés járt, így huszonöt esztendő alatt háttérbe szorult, elfe
lejtették. De nem ez a főok. Inkább arra gondolhatunk, hogy a 
felszabadulás utáni kabaré, vidám műfajú színházak könnyedebb 
humort kerestek a polgári hagyományban, mint mélyebb, elgondol-
kodtatóbb, igényesebb tartalmat. Hasonlóképpen járt még néhány 
"nehéz" kabaréíró, mint pl. Móricz Zsigmond vagy Barta Lajos. 
Igaz, hogy a tartalmasabb humor, a szatíra nagyobb elmélyülést 
kíván meg színházvezetőtől, rendezőtől, közönségtől egyaránt, 
hiszen a kabaré keretein belül is az életigazságot keresi vicc-
poenok helyett. Kabarék számára írt szatirikus jelenetei olvas
tán érthető meg jobban az összefüggés ilyen munkássága és egyéb 
művei között. A szatíra mindig realista módszer - s mivel Gábor 
Andor módszere mindig a realizmus - a kabaréban is nagyrészt 
megmaradt szatíraírónak. 

Az első világháború kitörése minden tekintetben radikalizá-
lódást jelent írói munkásságában. Erre utalnak az 1915-ben kez
dett, a háborúval foglalkozó dalok, valamint az a jelenet-soro
zat, melynek első darabja a Jön a gyűjtőkocsi. A téma később 
Kávéházi Konrád s végül Hacsek és Sajó néven vonul be a kabaré-
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irodalomba, s a pletykás pesti kispolgár szemléletes alakját 
teremtette meg. Nagy erkölcsi bátorságra mutat az Új adók című 
szatíra, valamint a cenzúrát támadó Mi nincs című keserű tréfa. 
Ez az éleshangú háborúellenesség hozta össze Gábor Andort a 
Szabó Ervin által szervezettt mozgalommal 1916-ban, hogy - mint 
Lukács György írja - "tegyenek valamit a szörnyű világháború 
ellen !" 

A kabarénak írt kis jelenetek sikere után, a tízes évek ele
jén színdarabírásba kezd. Művei között némelyik dramaturgiai 
szempontból kísérletnek látszik, erőpróbálgatásnak, előzmény
nek. Az eredmény később jelentkezik: egy erőteljes társadalmi 
szatíra képében (Dollárpapa). 

Téma, írói eszközök, nézőpont jó találkozása a Koltay János 
vidéki latintanárról szóló történet, valóban olyan mű, melyre 
élete végéig büszkeséggel gondolt Gábor Andor. Kiemelkedő al
kotás az életműben, a magyar feudál-kapitalizmus jólsikerült 
társadalmi keresztmetszete. A téma bő lehetőséget kínál a sza
tirikus alakok egész csoportjának felvonultatására: valakiről 
azt hiszik, hogy odaát Amerikában milliomos nagybácsija van 
(Koltay János). A nagybácsi váratlanul hazatér - igaz - koldus-
§zegányeri. •% Azonban a milliomos legendáját kamatoztatni lehet, 
eltitkoljak hát a világ előtt szegénységét, s a pénz szaga ma
ga után vonz dzsentrit és nagypolgárt, megyei vezetőt és pol
gármestert. Egyszerre mindenki barátja lesz a fülig eladósodott 
családnak, sorsuk "jóra" fordul. Amit Koltay, a szürke gimnázi
umi latintanár nem tud elérni két évtized alatt (igazgatói ki
nevezését), azt egycsapásra"elintézik". Kapható lesz a dzsent
ri kérő (A mama álma); a fényes élet (a nagyravágyó leány álma). 
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Féltve őrzött páncélszekrények ajtajai nyílnak, kölcsönt köl
csönre, panamát panamára halmoznak. A csalás végül is kiderül, 
viszont annyian szerepelnek már benne a "márkás" nevek közül, 
hogy gondosan eltussolják a lopást, meggyőzik egymást, hogy tu
lajdonképpen nem is történt semmi. 

A darab színpadi építése, drámaisága, szigorú anyagkezelése 
arra mutat, hogy Gábor Andor levonta a tanulságot korábbi szín
padi műveinek fogyatékosságairól. A drámai elemek itt szorosan 
a helyükön vannak, az expozíció tiszta és félreérthetetlen. Vi
lágos képet rajzol a szereplőkről: lent az adósságokba kevere
dett nagyravágyó kispolgári család, fent a főispán, polgármes
ter, rendőrkapitány, bank- és takarék igazgató; háttérben a 
velük egy húron pendülő hivatali bürokrácia. Teljes társadalmi 
körkép. A cselekmény igazolja, hogy csupán egy dolog számít: 
a pénz; jog, emberség, barátság, szerelem egyaránt háttérbe 
szorul vele szemben. 

A Dollárpapa a magyar polgári szatíra értékes eredménye, s 
bemutatása alkalmából (1917-ben) akkor ritka szériában egymás 
után hetvenszer adták elő. Joggal állapíthatjuk meg, hogy nem
zeti drámatermésünk klasszikus darabját a színházak méltatla
nul mellőzik repertoárjaikból. 

Gábor Andor személyes magatartása az első világháború kez
detétől pacifista. Erre sok bizonyítékot találunk az életműben: 
jeleneteket, verseket, tárcákat, novellákat, sőt első regénye 
(Untauglich úr) is a háború pacifista bírálatát mutatja. A há
borút betegségnek tartja, az emberiség veszedelmes kórságának, 
aminek meg kell találni az ellenszerét, mint a pestisnek. A 
reakciós politika és a háború közötti összefüggést nem ismeri 
fel. Hangulata pesszimista ezidőben; látja az egyéni tragédia-
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kat, látja az emberek nyomorát és mély szánakozást érez a szen
vedők iránt. Felismeri, hogy a háborúnak nemcsak szenvedői, ha
nem haszonélvezői is vannak. Lassan arra ébred, hogy tenni kel
lene valamit a háború ellen. E magatartásának ad hangot a Cél
tábla című novellaje, hőse Károly Mária Jeromos francia tiszt 
a frontra kerülve lőni akar a németekre, de egyik katonája fél
retolja a puskáját. 

"Vigyázz, ott emberek vannak !" - figyelmezteti a tisztet. 
"Németek" - mondja az. 
"Emberek",- Hangzik ismét, nyomatékosan a figyelmeztető vá

lasz. 
A kisprózában és drámában jelzett radikalizálódás megmutat

kozik 1917-ben írott szatirikus regénye, a Doktor Senki című 
mű cselekményében is. 

Hiteles társadalomkép, könnyed hang, fordulatos szerkesztés 
jellemzi. Karrier-szatíra, s bár az éles gúnyt időnként felvált
ja még a könnyedebb irónia, s nem nélkülözi a burleszk-elemeket 
sem, kétségtelen előttünk az írói irányzat. 

Senki János, a főhős némileg emlékeztet Maupassant Bel Anni
jára, a hasonlóság azonban csak a személyben és nem a korképben 
mutatkozik, Senkinek is nők egyengetik a karrierjét, kapcsola
tai azonban sajátosan magyarok, a pesti élet felső rétegeinek 
világát idézik. Mikor a legmagasabbra emelkedik, s pénz, bárói 
rang, képviselőség egyaránt a lábai elé hullik, akkor bukik a 
mélybe, s annak a világnak a törvényei szerint, mely felemelte 
(Szerelmi párbajban leszúrják). 

A regény következetesen szatirikus vonala egy ponton megtö
rik és szentimentalizmusba hajlik. Adélt, Doktor Senki szerel
mét és támaszát az író mindvégig túlzott engedékenységgel, fi-
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gyelemmel, rokonszenvvel ábrázolja, pedig Adél a Gábor szerin
ti erkölcsi törvények ellen súlyosan vét. Tudomásul veszi,hogy 
férje szeretőnek engedi át - egy jó állásért - a miniszternek; 
hosszú éveken át feslett, titkos életet él. Adél pontosan ér
tesül Senki összes zsaroló ügyeiről, hűtlenségéről, minden hit-
ványságáról, miközben a'kapcsolat közöttük állandóan mélyül. 
Úgy látszik, Adél alakja közvetlenül mutat reá Gábor Andor 
szemléletében ez időben meglévő tisztázatlanságokra. Egy szó
val sem ítéli el Adél magatartását, megbocsátja tetteit. A 
század második évtizede vége felé az író még nem számolt le a 
polgári életforma morális oldalaival a magánéletben - csupán 
a közéletben levő bűneit leplezi le szenvedélyesen. A Doktor 
Senki azonban előrelépés Gábor Andor prózaíró művészetében. 
Könnyed, mégis mélyenszántó írás, indokolt, hogy első kiadása 
óta negyedszer jelenik meg, s több idegen nyelvre fordították. 

1918-ban a Károlyi-féle polgári forradalom időszakában részt 
vesz a Nemzeti Tanács munkájában. Szemléletében a polgári sza
badságjogok iránti vágy erősödik tovább: szólásszabadság, em
beri jogok, a szabad cselekvés joga. "Párthoz nem tartozom, 
egyéb programom nincs, csak ezek: szeretnék boldogan élni, s 
szeretnék minden embert olyan boldoggá tenni, amilyen én magam 
lenni kívánok." 

Az első világháború utolsó esztendejében és a Tanácsköztár
saság évében Gábor Andor írói munkássága továbbra is igen nagy 
változatosságot mutat. Két esztendőt három novelláskötet, két 
háromfelvonásos színdarab, egy regény, jelenetek, versek, pub
licisztikai írások jelzik. 

Ezidőben keletkezett prózáiban nyomon követhetjük azt a fej-
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lődést, mely a polgári intellektuel humanizmusától, a kommunis
ta eszméket nyíltan vállaló művészig szárnyal. Ez a változás 
csakis az átélt forradalom alapján történhetett, alapja a szo
cialista eszmékbe vetett rendíthetetlen bizalom, akkor, amikor 
más polgári szemléletű írók ,művészek, kisebb-nagyobb vívódás 
után lényegében megtagadták korábbi szavaikat, s mi több, mű
veiket. 

Versköltészetében, mely ezidőben ismét bőséges termést hoz, 
visszatérést figyelhetünk meg a politikai témákhoz, megformálá
suk lényege a dalszerűség, sőt a népdalforma. 

"Állok itt a parton 
és kezembe tartom 
kis hajóm spagátját; 
víz dagad, víz árad 
víz szakítja gátját." (1919. VIII.5.) 

A börtönben szerzett költeményeiben tovább csiszolódik, egy
szerűsödik lírája. Mintha egy középkori vár börtönpincéjéből 
hangzana fel: 

"Mégis, mégis ó 
nincsen arra szó: 
napvilágon, szabadságon 
élni milyen gú*" (Nápdil тидотгшЮ 

Az ellenforradalom leleplezésére - sajnos - nem kellett so
kat várnia. Az események rohanva követték egymást; bár az újsá
gok semmit sem közölnek, szerte az országban felszínre törnek 
a hírek kegyetlenségekről, gyilkosságokról. A szaporodó rémtet
tek napjaiban írja: 

"Kinek kezétől árad ő, • 
kinek kezére szárad ő, 
utolsóbb, mint az állat:, 
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Nincs háború s vért ontanak, 
embert, jövőt megrontanak, 
ó szégyen, ó gyalázat !" 

(Dal a vérről 1919.XII.) 

Bár 1919 októberében Gábor Andort kiengedték a börtönből (vád 
híján), azonban írnia nem volt szabad. Elvették kenyérkereseti 
lehetőségét. Az események - különösen Horthy novemberi Pestre 
érkezése utáni időben - egyre fenyegetőbbé váltak. Lassan meg
érlelődik Gábor Andorban a felismerés: el kell hagynia az orszá
got. 
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3. Az emigráció kezdetén keletkezett müvei 

Gábor Andor 1920. januárjában Bécsbe érkezik. Az emigráció 
mindenképpen újat hoz munkásságába, bár ottani tevékenysége 
szervesen kapcsolódik a korábbiakhoz. Bécsben és később Párizs
ban főképp publicisztikai munkát végez, köztük legnagyobb szám
ban polémiákat, szatirikus prózát és pamfletteket találunk. Ez-
időben valamennyi írása külföldi emigráns lapokban jelenik meg 
(Bécsi Magyar Újság, Proletár, Párizsi Magyar Munkás, Kanadai 
Magyar Munkás, Új Előre stb.). Ritkábban találunk művei között 
novellát (Fenyőháza, Iskolám a Zerge); egyfelvonásos színdara
bot a magyarországi internáló táborok életéből,s megpróbálko
zik a bécsi kabaréban is. 

A húszas évek elején lírai költészete új virágzásnak indul. 
Témái: az 1919-es magyarországi események, a forradalom buká
sa feletti keserűség, a bujdosás sok nehéz élménye. A versek 
másik csoportja arról vall, mi is történik e korban Magyaror
szágon a proletárokkal. 

Három kötetet ad ki három esztendő alatt: Az én hazám (1920), 
Világomlás (1922), Mert szégyen élni és nem kiáltani (1923). 
M első kötetből lírai mélységével kiemelkedik Az én hazam cí
mű fájdalmas elégia, s a Tiszt urak, a sorozat legélesebb sza
tírája. Az otthoni írók magatartása indítja a nagy drámaiságú 
Über allen Gipfeln с. vers megírására, mely az írástudók fele
lősségét emeli ki nagy felindulással. 

"Ti nem daloltok, nem! Ti csak pihegtek, 
madárfiókák vércsekarmokon, 
ó jaj, nem is sokára már tinektek 
örökre csend ül minden ormokon !" 

(Über allen Gipfeln). 
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A Világomlás kötetet tartalma továbbfúzi az előbbiekben meg
kezdett utat. Ott szaporodnak az emigráns-sors keserűségeit jel
ző sorok, de az otthoniakért érzett aggodalom vallomásai is. 
Legsikerültebb darabja a megrázó Proletárka, egy kisfiú balla
dája, kinek szülei az ellenforradalom áldozatai lettek. 

A Mert szégyen élni és nem kiáltani kötet új ars poétikával 
jelentkezik: 

"Mindent meglátni tisztán, 
mindent nevezni néven: 
új, s új veszélybe visz tán 
közelgő negyven évem. 
És nem törődve vésszel, 
és vértől nem riadtan, 
magam világos ésszel 
a páriáknak adtam." (Ajánlás) 

Kemény, férfias költészet Gábor Andoré. A dalok sokszínűek, 
a munkás hétköznapjainak, szavának ízét érzékeltetik, máskor a 
bujdosó kurucok antik pátoszával zengenek: 

"Pajtás ne lógasd a fejed, 
pajtás, ne hagyd el a helyed, 
pajtás, kezedbül el ne dobd 
szép fegyvered, jó fegyvered. 
Célt ér, ki ösvényt törni tud, 
vasat acéllá verni tud, 
ki vágyni, vágni, vívni mer, 
ki mindig újra merni tud !" (Vereség után) 

Az ellenforradalom parlamentjében szóba kerül Gábor Andor 
munkássága. Bírói eljárást sürgetnek ellene, aki - úgymond -
megírta, hogy Magyarországon a tavasz börtönbe került. A Bécsi 
Magyar Újságban válaszol a támadásra: 

"...ha már mindenemet elvették, akkor is nálam ma-
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rad az a hegedű,1 amivel én a megölt tavaszról muzsikálok... 
A zengő Magyar Ige vagyok én, aki szabadon száll a magyar er
dők, vizek, völgyek és dombok felett, s önök a magyar kocsma
gőz, mely széttisztué, mihelyt kocsmájuk ablakát kinyitják 
vagy beverik." 

Prózai munkásságát ezidőn teljes egészében a mozgalom szol
gálatába állítja. Fő műfaja a tárca, a politikai arckép, szati
rikus hangvételű pamflet. Novellát csal elvétve ír, s csak a 
húszas évek vége felé jelennek meg nagyobb számban novellái. 

A bécsi emigrációban első időben a Bécsi Magyar Újságban 
nyílik alkalma írásai kiadásához. Maga az újság ezidőben hát
térbe szorul, szerepe alig mutatkozik a politikai életben; 
óvatos cikkecskék, tudósítások jellemzik. Gábor Andor 1920. 
február 28-án jelentkezik a szerkesztőségben egy Horthy Miklós
ról írott szatírával (Horthy Mihály). Tolla nyomán kiszélesedik 
az ellenforradalmi keresztény-kurzus leleplezése, nemzetközi 
érdeklődést kelt, több európai ország munkásai szolidaritási 
mozgalmat kezdenek. A lap tulajdonosa megijed a leleplezések 
okozta visszhangtól, Horthyék fenyegetőzéseitől és cenzúrázni 
kezdi Gábor írásait. Néha teljesen elhallgattatják. Még nehe
zebbé válik helyzete mikor bekapcsolódik a Proletár címö kom
munista pártlap munkájába, mivel a polgári ellenzék nem nézi 
jó szemmel kommunista eszméit. Ezért írásait a Proletár részé
re leginkább álnéven írja (Robogó Máté). 

A Bécsi Magyar újságban megjelent tárcáit 1945-ben, a fel
szabadulás után kötetbe rendezi és kiadja Bécsi levelek címmel. 
A sorozat hatását tekintve messze túlnő a korabelileleplezése
ken; politikai, publicisztikai jelentősége a magyar szatírairo-
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dalom szempontjából is alapvető fontosságú. Ez a sorozat a 
legtöbbször emlegetett, talán legjobban ismert műve. Megjele
nését tekintve három részre tagolódik: a Horthyról, otthon ma
radt írókról, a nemzetgyűlésről, a jogrendről és sajtóról szó
ló rész Ezt izenem címmel (1920); más politikusokról, papokról, 
egyéb írókról szóló Halottak arcai (1922); és végül a bécsi ma
gyar követséget kiraboló ellenforradalmárokról szóló sorozat 
Bank utca címmel (1923). 

A Bécsi levelek folytatása a tízes évek elején írt tárcaso
rozatnak (Pesti sirámok, stb); célja ,hogy teljes összképet ad
jon a Tanácshatalom utáni időkről Magyarországon. Keresztmet
szet, de súlyos tanulságokkal. A Halottak arcai részben revízió 
alá veszi saját korábbi nézeteit is, ahol szükséges, bírálja, 
így a Herceg Ferencről szóló arcképben. 

A Bécsi levelek tárcasorozatát irodalmi, politikai, törté
nelmi szempontból egyaránt nehéz túlbecsülni. Nincs a korban 
hasonló próza, mely hozzásegíti az olvasót a fasizmus történel
mi gyökereinek megértéséhez. A Gábor Andor felvázolta körkép 
minden kétséget kizáróan bizonyítja a keresztény-kurzus és a . 
fasizmus közös jegyeit: a faji üldözést, szűk, militarista cso
portra támaszkodó diktatúrát, antiszemitizmust, a legelemibb 
szabadságjogok lábbal tiprását, sovinizmust és irredentizmust, 
kommunistaellenességet, stb. 

Politikai arcképek sorozatát találjuk legnagyobb számban e 
sorozatban, s felvetődik a gondolat, hogy nem kerülnek-e túl
súlyba a másodlagos, lényegtelen vonások ? Nem torzképeket ka
punk-e ? Az élet későbbi folyamata igazolta a tárcák történelmi 
igazságát, morális és politikai szempontból egyaránt. Annyiban 
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látjuk leszűkítettnek, hogy kevésbé foglalkozik a kurzus gazda
ság- és parasztpolitikájával, nem ábrázolja a magyar ellenfor
radalom gazdasági mozgását. Gábor Andor polgári korlátai még 
ezek, melyeket a harmincas években lép túl munkásságában. 

A társadalmi keresztmetszet legfontosabb területei: az ál
lamvezetés, a parlament munkája, a hadsereg, a jogrend- és bí
ráskodás, az irodalom helyzete, a sajtó állásfoglalása, az u-
ralkodó dzsentri- és katonatiszti rétegek köz- és magánerköl
cse, kisebb mértékben a külpolitika. 

Politikusok arcképei között legtöbbször Horthyt ábrázolja: 
Horthy Mihályt, az első számú főhóhért (Bali Mihály, az állami 
ítéletvégrehajtó csak a második!). A tárgy nagyon alkalmas sza
tirikus ábrázolásra: olyan ez a figura, mintha egy rossz ope
rettből vágták volna ki: tengerész és lovon jár; az elsüllyedt 
Osztrák-Magyar Monarchia avatag eszméit vallja; ellene van a 
legitimizmusnak és király szeretne lenni; "fővezér", de vakon 
engedekmeskedik a tiszti különítmények kapitányainak, főhad
nagyainak; udvari vonaton jár, hárommiliót szavaztat meg magá
nak udvari kiadásokra és alig van befolyása a dolgok menetére, 
hiszen azt a Britannia szállóban intézik két dáridó között 
H^jjasék, Prőnayék, 

"A jelentéktelen osztrák tiszt, akit Nikolaus von Horthynak 
hívtak, akkor valóban tengerész volt. De miért tengerész most? 
Mi teszi a tengerészt benne? Az a tenger ész, aminek mindnek 
hiányozni kell belőle ahhoz, hogy tengerészmaskarába bújva pap
rika- jancsizza végig az egész országot, amelynek annyi tenger
vize sincs, amennyivel a Horthy nevére száradt vért lemoshatná? 
Istenem, milyen iszonyú komédia ez ! "A sírt, hol nemzet süly-
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lyed el" - egy monoklis fregoli veszi körül, egy fővezér, aki 
kormányzó, aki bár király szeretne lenni, egyszerű altengernagy 
csupán. Nem tengernagy - emlékszem a József kir-herceg kineve
zési okmányára - csak altengernagy. Nem tengernagy, mert a ten
ger nagy s Magyarországnak nincsen az. Csak altengernagy. De 
hol az altenger ? (Mint tengerész). 

Minden újabb tárca egy-egy új vonását mutatja be a kormány
zónak. Bemutatja a külföld ele TI szűkülő gyilkost (A. gyáva gyil
kos); a különleges üdvözlést kuvetelő despotát (Hogy üdvözlöm 
őt); a magát még mindig az osztrák tengernagyi hivatalban képze
lő bürokratát (A fregatt); a nyilatkozó diktátort (Beszélgeté
sek vele) stb. Az osztrák katonatiszt és a Werbőczy megálmodta 
magyar nemes vonásait fedezi fel a kormányzóban harsányan, mu
latságosan, de elszomorodva a romláson, amit okoz. "Igazi ma
gyar úr" - kiált fel gúnyos elkeseredetten: 

"... most olyan a magyar államélet, amilyennek a magyar ural
kodó osztály őstulajdonságai alapján lennie kell. Akik ezer év 
óta uralkodnak Magyarországon: most futják ki az igazi formáju
kat. Kifutják és beledöglenek, ez kétségtelen, csupán az időpont 
bizonytalan még. De, hogy ami a mai Magyarországon történik, az 
hamiiítatlanul magyar, arról csak annak lehet kétsége, aki ш 
Árpád-korabeli történelmet nem ismeri. Mindaz a rossz...most öm
lik széjjel a megmaradt Magyarországon olyan mocsárrá, amelybe 
a régi Magyarországnak akkor is bele kell fulladnia, ha a világ
válság kívülről nem fojtogatná." (Ezt izenem). 

A Horthyval elkezdett arcképfestést, leleplezést folytatja 
más vezető politikai tényezőkkel is. Ilyen a József főhercegről 
írt két szatíra (József apánk odaad; Isten atyánk és József 
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apánk); Andrássy Gyula portréi (Körkérdés, Igaza van, stb); 
találunk szatírákat a politikussá vedlett írókról (Pékár Gyula, 
Herceg Ferenc, stb.); s a leleplezést változatossá teszi a li
berális polgárság gúnyrajza (Vázsonyi Vilmos, Jászi Oszkár). 

Hiteles szatírákat készít a kurzus íróiról, de a közéjük 
keveredett gyenge jellemQeket is keményen bírálja (Hajó Sándor, 
Kosztolányi Dezső). 

Herczeg Ferenccel kapcsolatosan van saját magának is helyre-
igazítanivalója - a tízes években egyetértett Herczeg kultusz-
miniszteri kinevezésének gondolatával. 

"Minden íróra jellemző, hogy mikor érzi jól magát... 
Herczeg Ferenc folyton jól érzi magát. És most a legjobban. 
Herczeg Ferenc az egyetlen magyar író, akit a kommün lecsukott, 
s ez most valahogy úgy magyarázödik, hogy Herczeg Ferenc az e-
gyetlen magyar író. Herczeg Ferenc valamikor meghalt mint ma
gyar író, és tovább élt, mint politikus. Aztán mint politikus 
is meghalt, s akkor hűlt tetemét Miklós (Klein) Andor találta 
fel. A politikus konzervativizmusban konzervált tagjait Fried
rich István adta elénk. Nézz a szakácsokra és ítéld meg az é-
telt... S minél rosszabb magyarsággal írt - mert Herczeg Ferenc 
egyike a legrosszabbul író magyar íróknak - annál hazafiasabbá 
válik. Az ember már-már azt hiszi Herczeg írásaiból, hogy a ma
gyar csak akkor magyar - ha sváb!" (Herczeg Ferenc). 

A Bécsi levelekben csípős írásokat olvashatunk a kurzus jel
legzetes figuráiról, hallunk Ostenburg, Bibó, Héjjas, Prónay 
Francia-Kiss viselt dolgairól, akikről Horthy egy alkalommal meg
jegyezte "legderekabb katonáim" - Gábor igazagt ad a fővezérnek. 
Időben a világ szeme elé tárta, hogy Horthy előbb teremtett ha-
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zánkban koncentrációs táborokat, mint az olasz és a német fa
sizmus. 

Hosszabb naplószerű prózát is találunk a kötetben (Bank ut
ca). Olyan, mint egy rossz detektívregény - sajnos az élet ír
ta és szórói-szóra valóság. Az olvasó nem érti, hogy ennyire 
gyáva, saját ügyeikben is kétbalkezes arisztokraták, dzsentrik 
miképpen uralkodhattak huszonöt éven keresztül az országban. 
Magyarázatot erre a Bécsi levelekben csak részben kapunk, iga
zán Gábor Andor későbbi művei elemzik bőségesen, kielégítően. 

Külön önálló rész a sorozatban a Jászi Oszkár és polgári el
mélete ellen írt pamflet. A szerző mintái a marxizmus klasszi
kusainak vitairatai (Anti-Dühring, Anti-Proudhon), s a magyar 
irodalomban alig mutatkozó, szinte elfeledett műfajt újt fel -
sikerrel. 

A Bécsi levelek egésze érett szocialista szatírákból áll, 
összképet teremt. Az író eszköze a maró gúny, a típusteremtés 
és sűrítés, kismértékben humor, nagyobb mértékben a leleplezés
adta olvasói megrendülés. Az életműben újabb csúcs, komoly fi
gyelmet érdemel irodalomtörténetünk XX. századi értékelésében. 

Gábor Andor fehérterror ellen írt szatírái mellett nagy 
ezámban Jelentek meg 1920-26 között politikai cikkei a Kommu
nista Párt bécsi orgánumának, a Proletárnak, majd később a 
Párizsi Magyar Munkás című lapnak hasábjain. Véres augusztus 
címmel adta közre e műveket a Szépirodalmi Könyvkiadó 1959-ben. 
Figyelemre számot tartó írások, mert bár témában és stílusban 
sokban hasonlítanak a Bécsi levelekre, sok újat találunk ben
nük; szókimondóak, számos eredeti nyelvi sajátosságot hoznak, 
s az olvasóra elementáris hatással vannak. A magyar napisajtó 
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tudósításai alapján megrázó és elgondolkodtató prózákban hal
lunk a keresztény kurzus első éveinek véres-zavaros hétköznap
jairól, s a lehetetlen közállapotról, nagy emberi szenvedések
ről. Érdemes és szükséges is volna külön és részletesen foglal
kozni e művekkel, mivel természetrajzát adják mindannak, mely 
a magyar Tanácsköztársaság leverése utáni fájdalmas hónapokban 
fent és lent lejátszódott ebben az országban. 

A Véres augusztus tárcái, irodalmi cikkei tovább hitelesítik 
Gábor Andor tollát; mintegy hátterét jelentik a nagyobb össze
függésekben kidolgozott Bécsi leveleknek. A kettő együtt érzék
letesen kommentálja a történelmi eseményeket brilliánsan, nagy 
érzelmi töltésű irodalom segítségével. 

Az elmondottakból kitűnően Gábor Andor lényegében sajátos i-
rodalmi irány - a szatíra - jelentős képviselője, mestere ha
zánkban. Maga az irányzat a világirodalomban jelentős hagyomá
nyokkal rendelkezik (Juvenalis, Rabelais, Gogol, Szaltikov, 
Scsedrin, Heine, Caragiale, Hasek, Anatole France, Mark Twain, 
stb.), nálunk azonban szerényebben mutatkozik az irodalomtörté
netben, inkább úgy, mint egyes íróink életművéhez tartozó írás. 
Szatirikus irányú munka Csokonai Karnyóné, Dorottya, Méla Tem-
pefoi e. alkotása; Fazekas Mihály Ludas Matyi c. elbeszélő köl
teménye; Petőfi nagy hatású szatirikus versei (Pató Pál úr, Ma
gyar nemes, stb.); Tolnai Lajos regényeinek java; Mikszáth, Ady, 
Nagy Lajos néhány kiemelkedő, gúnyos-humoros alkotása. E család
hoz tartozónak érezzük Gábor Andort, anélkül, hogy említett í-
rókhoz, költőkhöz mérnénk tehetségét. 

Gábor Andor régebbi irodalomtörténetekben humoristaként sze
repel. Vicc-szerzőségének politikai magyarázata van. Isemretes 
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az irodalomban, hogy Mikszáth Kálmán hosszú időn keresztül u-
gyancsak humoristaként szerepelt; nem akarták tudomásul venni, 
mint a társadalmi szatíra képviselőjét azok, akik találva é-
rezték magukat műveiben. Nem ismerte el Mikszáth műveinek rea
lizmusát saját dzsentri osztálya sem, mert akkor el kellett 
volna ismerniük bűneiket azoknak, kiket regényeiben szatiriku
sán ábrázolt. 

Más történelmi, irodalomtörténeti periódusban hasonló a hely
zet Gábor Andor írói működésével is. Jó volt a humorista kaba
részerző cimkét ragasztani munkáira, s ezzel feledtetni kemény 
bírálatait. Csörgősipkát tettek fejére kérlelhetetlen ellensé
gei. 

Természetesen más jellegű író Gábor Andor, mint Mikszáth 
Kálmán; más volt a társadalomról alkotott szemléletük, megfor
málási stílusuk, eltérőek témáik; mégis azonos bennük a szati
rikus szenvedély, a társadalom valódi gondjainak követlezetes 
kutatása és feltárása, segíteni akarásuk. 

Gábor Andor egyik fő képviselője annak, hogy valaki a polgá
ri radikalizmus talajáról indulva eljut a szocializmus felisme
réséhez, s annak tehetséges, következetes hirdetőjévé válik mű
veiben. Gábor Andor írói útja egyenes; nézetei, gondolkodása 
tisztázott 1919. előtt: humanizmus, jogegyenlőség, a dualizmus 
tagadása, a Duna menti népek baráti együttműködése. Az első ma
gyar Tanácsköztársaság új horizontot tárt fel előtte, a tudomá
nyos szocializmus útját. Ennek felismerése után harcosává válik 
gyakran nehéz időszakokban, reménytelennek látszó helyzetekben, 
jóban és rosszban élete végéig. 

Gábor Andor tudott újat mondani magyar íróknak és olvasóknak 



egyaránt: korszerű látásra tanított világunkban, kemény, jól 
megformált hatásos művekkel. írásainak ismerete, felhasználása 
jogunk és kötelességünk is e napokban; hozzásegít a bonyolult 
társadalmi jelenségek jobb megismeréséhez, végső soron a helyes 
eligazodáshoz. Nem utolsó sorban szellemi felfrissülést, nemes 
szórakozást jelent e bölcs forradalmár-író műveiből világító 
mosolya. 
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Lichtmann Tamás 

GÁBOR ANDOR ÍRÁSAI EGY ELFELEDETT ÚJSÁGBAN 
- RENDKÍVÜLI ÚJSÁG, 1913 -

1. Mint gondolatolvasó 

És ahogy megyek-mendegélek az utcán, egyszerre csak úgy ér
zem, hogy egy új tehetséggel gyarapodtam meg. Mindjárt az első 
pillanatban nem örültem ennek az új tehetségemnek. 

- A fene egye meg - gondoltam magmban - egy tehetséggel töb
bem van, eggyel többet fognak ezentúl kétségbevonni a barátaim. 

De aztán, ahogy közelebbről megnéztem a lelki szemeimmel, 
mégis csak jól esett ez a tehetség. A gondolatolvasásra szólt. 
Hogy én belátok az emberek fejébe és látom, hogy mit gondolnak. 
Azonnal nézni kezdtem. Bár forgalmas volt az ucca: jó időbe 
telt, amig egyik fejemben csakugyan megláttam valamit. A többi 
emberek csak jártak-keltek, kalap volt a fejükre illesztve, e-
setleg cvikker is volt eléje téve, de a kalap alatt, a cvikker 
mögött semmit se lehetett látni. A fej csak éppen alátámasztot
ta a kalapot és lehetségessé tette a cvikker viselését. De, mon
dom, egy embernek a fejében végül mégis megpillantottam valamit. 
Egész pici, zöld volt, éretlen kis gondolatot és ahogy elolvas
tam, hát ez volt: "Itt a tavasz, örülhetünk, hozott sok szép 
mindent nekünk." Na tessék, szóltam magamhoz, ez is helytelen 
gondolat. Nem is az övé, de ha már nem az övé, legalább helye
sen gondolná, mert az eredeti úgy szól, hogy itt van az ősz és 
így tovább. 

Tovább mentem, kissé csalódottan. Jött egy bankigazgató. Be
lenéztem: 
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- Ojojojoj - ezt gondolta. Megtekintettem közelebbről, de 
azután is csak ez következett: ojojojoj, roppant sokszor egy
másután. Öt percig nem is volt egyéb gondolata, csak öt perc 
múlva következett ez: - Rettenetes pénzviszonyok, úgyszólván 
rettenetes pénzviszonyok. 

Otthagytam. Egy fővárosi tanácsos következett. 
- Konflis - gondolta - egyfogatú kocsi, talyiga, talicska, 

kordé, batár, szekér, biga, triga, kvadriga, csiga-biga, fiak-
ker... 

Láttam, hogy mindenre gondol, csak az autótaxira nem. Hátat 
fordítottam neki. 

Egy író mélázott el mellettem: 
- Első felvonás - gondolta - ide valami szép, hatásos kell 

a végire, revolverrel lehetne csinálni, nagy csend, a függöny 
nagyon halkan megy le, ezer korona a színháztól, kétezer a vi
dékért, a külföldért is föl kellene venni valamit... 

Nagyon néztem a fejébe, hogy ott van-e a téma, de az nem 
volt ott. Ellenben a sarokban két szó feküdt: "Irodalmi szem
pontok." Ez azonban be volt takarva mindenféle rongydarabokkal, 
idegen írók rongyfoszlányaival. 

Egy munkapárti képviselő baktatott az író mögött. 
- Só, - gondolta - só... - Aztán ezt: az ördög bújjék bele, 

úgy vagyok vele, mint az aranycsináló zsidó a rinocérosszal. 
Muszáj rágondolni, pedig nem szabad: só, só, só... 

Láttam azonban, hogy baj nem lesz. Annyi víz volt a derék 
ember fejében, hogy a só biztosan feloldódik benne. 

Egy sarkon huszonhét ember állt. Különösképpen mind ezt gon
dolta: 
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- A nyavaja törje ki. 
Ezek a villamost szidták. 
Tisza István sétált felém. Ezt gondolta: 
- Sarokkő. 
Csak ezt, semmi egyebet. Mert neki kemény gondolatai vannak. 

Egy kutyuska fordult ki a kapu alól. Ránevetett Tisza Istvánra. 
Ami azután történt, csak egy pillanat műve volt, de megdöbben
ve tántorodtam hátra. 

Az egyszerű állat szintén elolvasta a kegyelmes úr gondola
tát. 

2. Beszéd nyárspolgártársamhoz 

- Ide hallgasson, citoyen, polgártársam a nyárson, a kávé
házban, a villamoson, a szemétdombon, mindenütt. Ön nekem hiá
ba mondja, hogy Molnár Ferenc egészen hosszú nyilatkozatot tesz 
arról, hogy nem veszi nőül Fedák Sárit, noha vidéki lapok meg
írták, hogy igenis nőül veszi, sőt azt is megírták, hogy mikor 
veszi nőül. Ön nekem hiába mondja, hogy Molnár Ferenc nagy rész-
letességgel elmagyarázta a nyilvánosságnak, hogy ez a pletyka 
hogy támadt. Molnár Ferenc ezt nem tehette, mert ha valaki, ak
kor ő érezhette a legjobban, hogy ez neki magánügye, amihez e  
nyilvánosságnak semmi, semmi, de semmi köze nem lehet. 

- De a nyilvánosság beavatkozott. A nyilvánosság azt mondta, 
hogy nőül veszi. 

- Úgy van. Ezzel a nyilvánosság ismét orcátlan volt, amint 
mindig orcátlan, ha olyasmikbe dugja az orrát, amiből a közre 
nézve semmi sem következik, tehát erről a nyilvánosság egyálta
lán nem informálandó. Arról sem, hogy igen, arról még kevésbé, 
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hogy nem. Ha tehát a nyilvánosság beavatkozott, egyetlen tenni
valója van: felvilágosítani a nyilvánosságot arról, hogy olyan 
ajtót nyitott ki, amely kulccsal volt bezárva, de hogy mi van 
az ajtó mögött, azt semmiesetre sem szabad megmondani. A nyi
latkozat tehát, amit ilyen esetben a magánember tehet (mert 
mint házasuló fél az író is magánember) csak így hangozhatik: 

"Lapok azt írják, hogy nőül vettem X. kisasszonyt. A lapok
nak nincs közük ehhez, legalább addig nincs, amig föl nem ké
rem őket hasonló közlésre, amikor pedig azt akarom, hogy e köz
lésnek társadalmi és szokásjogi következményei legyenek." 

Ezt a nyilatkozatot is sokkal rövidebben lehet megtenni,úgy, 
hogy: sehogy. Mert amilyen megtisztelő lehet valakire, ha nyil
vánosan nőül veszem, s amilyen közömbös, hogy nem veszem nőül, 
olyan megalázó, ha nyilvánosan kijelentem, hogy igenis nem ve
szem nőül. És ha kínos, hogy más emberek a magánügyemről be
szélnek, duplán kínos, ha én magam is beszélek róla. Gyötrel
mes. S ebbe a magam is beszélek című állapotba csak akkor mehe
tek bele, hogyha az más emberek beszéde, ha megfelelne a való
ságnak, engem a közmegvetésnek tenne ki. Ellenkező esetben, aki 
magánembernek érzi magát, s aki nem érzi magát annak, az nem em
ber, nem nyitja ki a magánéletét, hogy, minden kereskedő-ifjú, 
minden hordár és minden kávéfőzőlegény bepillanthasson és meg
tárgyalhassa. Mert ez halásos érzés. A közszereplőt a köz ál
landóan közszereplőnek érezheti, de aki magát is folyton köz
szereplőnek érzi, annak vége van. Az nem külön ember, csak ki
sugárzása a tömegnek. Semmi. Ha a tömeg megszűnt kisugározni 
őt, ő megszűnt a világon lenni. Ezért mondom magának, édes 
nyárspolgártársam, hogy Molnár Ferenc nem nyilatkozhatott. 
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A művész tudja, hogy б külön ember s e különbségét ö nem keve
ri el kávéházak dohányfüstjévé, emberek rossz szájú beszélgeté
sévé. Belehalna, ha megtenné. 

3. Zene 

Meggyőződésem, hogy e város valamely elemi csapás által fog -
nem is sok időn belül - elpusztulni a föld színéről. A kénköves 
eső, amely megilletné, már nem divat. Csak valamely tornádó és 
a földrengés között lehet választanunk. Persze nem kell annak a 
tornádónak, vagy annak a földrengésnek valami igazán nagyszabá
súnak lennie. E sárból és szappanbuborékból épült városnak egy 
kisebbfajta szélvész s egy kis földmegmozdulás is elegendő lesz 
arra, hogy lecsússzon a föld területéről, melyet jelenlétével 
elundokít. 

Hogy miből merítem ezt a meggyőződésemet ? Azt, hogy Buda
pestnek záros határidőn belül muszáj elpusztulnia ? 

A zenéből, kérem. 
A cigányzenéből, amely már megkezdte működését városunkban. 

Tegnap este kinntjártam az uccán. Több sarkon mentem át. Több 
olyan sarkon, melynek két, három, esetleg négy oldalán egy-egy 
kévápalota ékeskedik. És mind a kettőből, vagy háromból, vagy 
négyből kicincogott, kivinnyogott, kisikonyált a cigánymuzsika. 
Ott, az uuca közepén, ahol én álltam, összefolyt mind a négy 
zene, valami aljas, híg, korcs hangzavarrá, amiből egy-egy tak
tus hacacáré, sokszor-úgy-szeretnék, Smuncili és egyéb gyaláza
tosságok voltak kivehetők. És ölték egymást. A hacosmunca a cin
cicárért, az uncihaca a macaculit. Iszonyú volt. E keverékben 
fölismertem városomat, a cigányvárost, a fölkötött bajuszok vá-
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rosát, ugyanazt, amelyben a korházak rosszak, a kövezetek gyat
rák, a levegők galádak. Négy sarkon négy különböző cigányprímás 
hajlongott redves smokingjában, átizzadt ingmellében, rücskös 
nyirettyűvel babonázva a hájas asszonyokat, akik ott ültek egy-
egy asztal mellett és a szemükkel paráználkodtak a cigányzene
kar tagjai ellen. 

Maguk a férjek is ott ülzek az asztalok mellett és sörrel it
ták a füstöt, s bárgyúan dadogták utána a zenének, hogy mucucá-
ré. 

Ne mondja senki, hogy másutt is van északai élet. Budapest 
azonban semmi egyéb, mint ez az édes északa. Az egész város tes
tére szét vannak szórva e helyiségek, mint a bujakór plakkjai s 

' ••'.3/0 

ha akármerre még , a szemedbe feccsen ezeknek a sebeknek a go
nosz váladéka. Képzeld el, hogy milyen nyomor lehet ebben a vá
rosban, melyben pénzügyi-krízis és Balkán háború előtt is csak 
nyomorúság volt. De milyen lehet most ! S a pesti féreg mégis 
elmászik valahova "egy kis zenét hallgatni". 

A prímás hajlong, a vimbalmos cifrázza, s mikor elhúzták azt 
a szemetet, amit zenének csúfolnak, akkor a hájas nők és a so
vány ügynökök tapsra verik össze piszkos tenyerüket. Nekik ez 
tetszik. Nekik ez gyönyörű. Ök élnek most, sőt mulatsággá fokoz
ták nyavalyás életüket. De valahol, nem tudni hol, mozdul már a 
levegő és mozdul a föld bélé. Annak a végső légváltozásnak, an
nak a talajcsuszamlásnak el kell következnie. Ártatlan és ren
des helyek pusztulnak el esztendőnként. Oly helyek, amelyeken 
kótából játszák a zenét, szép csendesen, ha már pusztulni muszáj 
az embernek. Olyan helyek, amelyeken a cimbalmot nem ismerik s 
amelyeken a pikulás nem társadalmi tényező. 
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Meggyőződésem, hogy e város valamely elemi csapás által fog -
nem is sok időn belül - elpusztulni a föld színéről. 

4. Talpbőr 

Barátom, barátom,simogasd meg az arcodat. Nézd meg a tapintó 
érzékeddel, hogy mi van rajta ? Vájjon igaz-e, hogy mindnyájunk 
arcán talpbőr van, kizárólag az ? Eddig nem hittem, most már 
kezdem elhinni. Tudod, mit olvastam a lapokban egy fővárosi köz
gyűlésről ? Látom, hogy nem tudod. Hát majd én elmondom. Azt ol
vastam, hogy az urak ott hosszabb ideig a legkomolyabban vitat
koztak arról, vájjon megépíteni a Sárosfürdőt és a büdzsét több 
millióval túllépni, s ugyanakkor városatyának lenni: összeférős 
vagy összeférhetetlen dolog. 

Ezen vitatkoztak a fiúk. 
Harsány éljent zendítek feléjük, nemcsak torkom szakadtából, 

hanem szívem repedtéből is. Hogy ez összeférhető-e ? Nézd csak, 
mért ne volna összeférhető ? Egyáltalán ne legyünk összeférhe
tetlenek, uraim, mert aki összeférhetetlen, az házsártos. És a 
házsártos ember: utálatos.Az a tény tehát, hogy az emberek nem 
összeférhetetlenek, soha és semminő körülmények közt nem össze
férhetetlenek, filozófiára áttéve csak annyit jelent, hogy az 
emberek itt, ebben a városban szeretik egymást. Szeressük egy
mást, emberek, ahogy egy kiváló költőtársam ezelőtt esztendők
kel énekelte. Szeressük egymást, férjünk össze, ne legyünk ösz-
szeférhetetlenek. És mi van azon, hogy valaki városatya ? Vá
rosatyának lenni jó. És mi van azon, hogy valaki a Sárosfürdőt 
építi ? A Sárosfürdőt építeni szintén jó. Nem vesznek egymással 
össze a jó dolgok: két jó dolog megfér ugyanabban a zsákban. 
Persze, bolond emberek beszélnek a közélet erkölcséről. De akik 
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ilyenről beszélnek, azok, mondom, bolond emberek. Tébolyodot-
tak, arról regélnek, hogy a törvény paragrafusán kívül, nem 
megírva, csak úgy, van az emberben, belül, némi érzék arra, 
hogy mit szabad, s ennek következtében mit lehet cselekedni. 
De ezek viszont tébolyodottak, akik életüket egészen rosszul 
a Svarcerben fogják befejezni. Aki a tál mellett ül, az egyék 
belőle, s aki nem ül a tál mellett, az menjen a tál mellé és 
egyék belőle annyit, amennyi beléje fér. 

Hogy még ezen vitatkoztak is az urak ? Volt köztük olyan em
ber, aki úgy vélte, hogy városatya nem építhet a városnak für
dőt. Mire a másik elsápadt s égnek állt a haja ilyen vakmerő 
állítástól. S az elsápadó embernek volt igaza. Mi az ? Mi van 
itt ? Majd újdonságokat kezdünk ! Majd arra nézünk, hogy mi il
lik, mi nem ? Mi tisztességes, mi gyanús ? Hol tartunk ? Lement 
az emberek képéről a talpbőr ? Az istenért ! Finnyáskodni akar
nak ? Válogatni ? Hisz akkor itt nem lehet élni ! Hisz vége az 
élet kényelmességének ! Az emberek arcuk verejtékével fogják 
megkeresni a kenyerüket s minden disznó nem fekhetik bele a leg
első pocsolyába, ahonnan édesen átröfögheti az életét. 

Hohó ! kiáltunk, segítség ! Friss levegőt akarnak beereszte
ni bizonyos gazemberek ! Söpörni akarnak némely akasztóiárava-
lók ! Rendet csinálni egy és más megkövezendők ! Vigyázzunk ! 
Vegyünk bunkót a kezünkbe és üssük le ezeket a zavaros eleme
ket, mert ha mi le nem ütjük őket, még ők ütnek le bennünket. 
És elviszik a pénzt és ahelyett, hogy magukba tömnék az egészet, 
még a köznek is juttatnak belőle ! Világvége következik, ítélet
napja, szörnyűségek szörnyűsége. 

Nézzünk körül, kolléga urak, izgága emberek vannak közöttünk, 
a suszteripar tönkretevői, akik a talpbőr használatát csak a 
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cipőre akarják szorítani. Jaj, mi lesz ! Jönnek a szájasok, fut
nak a hájasok. 

5. Tudom mit akar ! 

Ezen a héten három-négy embernek a nyilatkozatát olvastam, 
olyan vádakról, amik ellenük egyik vagy másik lapban megjelen
tek. Mindegyik nyilatkozatban benne volt ez a mondat: 

- Tudom, mit akar az az újság. Meg kell-e mondani, hogy ez a 
tudom-mit-akar ennyit jelent: - Az az újság zsarolni akar. 

Ámbár, ha rólam írna valaki valamit zsaroló szándékkal, én 
sohasem mondanám azt, hogy tudom mit akar, hanem azonnal és e-
gyenesen elárulnám, hogy zsarolni akar. Miért ne ? Miért kímél
jem én azt, aki nem kímél engem ? 

Ellenben baj van ezzel a dologgal. 
Szilárd meggyőződésem, hogy csak olyan embert lehet megzsa

rolni, akinek vaj van a fején. Mert ha valaki olyanról írna kí
nosokat, aki e kínosakban valóban ártatlan, - nem tehetek róla, 
ez az érzésem - az rögtön elégtételt vesz magának, ököllel,kor
báccsal, revolverrel, esetleg egy jó, meleg szóval. Ez egyike 
a legjobb sajtótörvényeknek. Kevés paragrafusa van s az a kevés 
is. nagyon érthető fogalmazása. S mégis, csodálatos módon, az 
ember olyan kevés pofonról és egyéb testi retorzióról hall és 
olyan kevés meleg szót olvashat. Hogy van ez ? 

Ez úgy van, hogy a legtöbb megzsarolt ember, a legtöbb zsa
rolási kísérletnek kitett ember valóban megzsarolható, mert el
követett olyasmit, aminek a nyilvánosságra jutása félelmes sz 
ő számára. 

Erős a gyanúm, hogy csak az ilyen emberek mondják, hogy tu
dom, mit akar. S ez azután kicsit jogtalan. Tételezzük fel,hogy 

52 



én közpénzeket loptam el. Megtudja a zsaroló és jön hozzám és 
zsarolni akar. De én nem adok pénzt, mert egyenlőre azt hiszem, 
hogy nem muszáj adnom, hátha titok marad a titok. Azonban nem 
marad az. A zsaroló kiírja. Na most: azért, mert a zsaroló zsa
rolni akart vele, azért az igazság kevesebb-értékűvé válik ? 

Szó sem lehet róla. 
Mert a lényeges nem az, hogy zsaroló-manőverrel állok szem

ben, hanem az, hogy loptam-e én közpénzeket, igen vagy nem ? 
Ha loptam, akkor semmi fölényem nincs a zsarolóval szemben, még 
akkor sem, ha ő a legbebizonyítottabban zsaroló, ellenben az én 
tolvajságom egyenlőre nincs bebizonyítva. Mert zsarolóvá a zsa
roló mindig csak azáltal válik, hogy én tolvaj vagyok. Ha én 
lopok, ő nem zsarol. A bűn tehát belőlem indul ki, nincs jogom 
rá, hogy mint bűnt lenézzem, vagy hogy a magam bűnét ne tartsam 
bűnnek, mert íme, egy másik embert is bűnbe taszított. 

Ha törvényt szerkesztetnének velem, akkor a zsarolás fogal
mát egyáltalán csak a magánélettel kapcsolatban.vezetném be a 
törvénykönyvbe. Viszont a magánéletre abszolút tiltó paragra
fust állítanék s így ez a zsarolás is elesnék magától. 

Agónia című betegség nincs s a halál sincs semminő orvosi 
könyvben a betegségek közt felsorolva. Mindkettő csak következ
mény és orvosságot egyik ellen sem ír a doktor. így van a zsa
rolással is. Aki elhordja a szemétdombot, beszünteti a szemét
domb egész élősködő állatvilágát. Aki feltölti a Margitsziget 
partjait, végét veti a szunyoghadnak. S ha a törvény csakugyan 
megtisztítja a közéletet, akkor elpusztította a zsarolást. De 
nem tisztítja meg, sőt nem is akarja megtisztítani. Nem látom 
tehát semminő jogát a zsarolóval szemben. Ök egy (fertőzött) 
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anyaméhnek a szülöttei. 
Szeressék egymást s ne tegyenek úgy, mintha undorodnának egy
mástól. 

6. Pünkösdi királyság 

Mivelhogy senki sem kérdezte tőlem, megmondom hogyan kép
zeltem én a pünkösdi királyságot a Margitszigeten. Legelőször, 
legeslegelőször, még annál is legelsőbben: nincs belépődíj a 
Margitszigetre. Polgári egyén nem fizet sem huszonöt fillért 
(hétköznapokon), sem ötven fillért (vasár- és ünnepnapon) s 
a katonák - ennek következtében - nem fizetik ennek az összeg
nek a felét. Ez már nagy Pünkösd, kérem szépen, egy ilyen sze
gény városban, amelyben igen sok milliomosnak nincsen ötven 
fillér igazi vagyona. Aztán jönnek a többi Pünkösdök. A híd
ról a szigetre levezető töltésen szélesebb gyalogjárót csinál
tatok, sőt, mert ez sem boszorkányság, ezt a gyalogjárót asz
falttal vonom be, hogy undok port ne verjen, mikor az emberek 
tömege végigvonul rajta. De ezzel még nincsen vége a Pünkösdök 
nek. A töltés után következő kerek virágágyat, amelyet jobbról 
és balról meg kell kerülnie a gyalogosnak, szépen, keskenyen 
ettöretem, hogy @ fgditt оаагпек шХе egysnassn laheaaari §lĵui> 
ni. További Pünkösd: ezt a fedett csarnokot gyatra és tirnyes-

tornyos deszkabódéból átalakítom egészen magas, üvegtetejű 
csarnokká, igazi csarnokká, amelyet este nem nyavalyás fémszá
las izzólámpák, hanem valamely egyéb, igazán világító lámpák 
megvilágítanak. Itt még nincs vége a Pünkösdnek. A lóvasutat, 
egész mélaságával és poézisével eltávolítom, mert nem muszáj 
éppen a lóban meglennie a poézisnek. Helyette nagyon csendes, 
nagyon kedves, csappet sem csikorgó, világért sem csöngető 
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villamos vasutacskát teszek, amely gyakran és jól közlekedik. 
Még egy kis Pünkösd: a tej-ivó ízét becsületes üzeművé teszem, 
talán olyanná, amilyen a Városligetben a Körönd mellett már 
van is egy, s az összes helyiségekből, vendéglőkből, kávéhá
zakból eltávolítom a zenét, pléhbandát csakúgy, mint cigány
muzsikust. Aki zenét akar, az menjen zenés helyekre, például 
az ángya térgyébe. Azután, hogy teljes legyen a Pünkösd, Arany 
János szobráról levakartatom azokat a verssorokat, amik rajta 
állanak: 

A tölgyek alatt 
Vágyom lenyugodni, 
Ha csontjaimat 
Meg kelletik adni. 6/a 

Mert ez, tisztelt tudósok, arra vonatkozik, hogy Arany Já
nos tölgyek alá kíván temetkezni. Ez meg is történt, hiszen a 
költő sírja fölé, a kerepesi temetőben, csakugyan tölgyek van
nak ültetve. A Margitszigeten ellenben nem nyugodott le Arany 
János, mikor csontjait meg kelleték adnia,/mert ezen a he/lyen, 
ugyanazon versnek a kezdő négy sora való: 

A tölgyek alatt 
Szeretik pihenni, 
Hova el nem hat 
Város zaja semmi. 

Ez csak világos ! Bár a négy sor még így sem fedné a való
ságot. Mert a város zajától igenis elhallatszik ma már nagyon 
sok a tölgyek alá. Mindenekelőtt a sok hajó-tülkölés és sípo
lás. Beszüntetendő a pesti villamosok kenetlen fékeinek rémes 
lármája. A fékek megkenendők. Ha egyébért nem: a sziget csend
jének kedvéért. És a legeslegfőbb Pünkösd, a Pünkösdök Pünkösd-
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je: Semminő népünnepet, sem most, sem soha, a szigeten tartani 
nem szabad, sem ökörsütéssel, sem anélkül. Az ökrök tovább is 
üljenek a város intézőségében és hagyjanak élni bennünket, ami
nek fejében mi is élni hagyjuk s nem sütjük meg őket. Rakétának 
a szigeten elpattannia halálbüntetés terhe alatt tilos. Aki 
csak gondol is arra, hogy a Margitszigetből valamely üzleti 
hasznot csikarjon ki, azonnal lefejezendő. 

Hogy ezekután a tömeg még jobban el fogja önteni a szigetet: 
Ne tessék attól félni. Mennél diszkrétebb, csendesebb, mennél 
jobb valamely hely, annál inkább kerüli a publikum. De az nem 
baj. Ha mindössze három psti ember számára tartják fenn a szi
getet, egész kényelemmel, s akár milliós befektetésekkel, ez is 
szép.Akkor is jobban megéri a pénzt, mint a mostani állapotában. 

7. Javadalmi illeték 

Vázsonyi Vilmost sokszor és erősen megbántottam, most azon
ban tartozom néki azzal a kijelentéssel, hogy mindazt, amit 
vagy egy félesztendő óta cselekszik, megint helyes, okos és e-
gész dolog. S most, amikor nem haragszom rá, nagyon-nagyon saj
nálom szegényt, derék párthívei miatt. Hogy hogyan kell vigyáz
nia i ĵiŝ aimőNfretákra ! Mindig ей mahäihütt ggÉmëlyëstn $ЕШГ\ 

kell lennie, mert ha kiteszi valahonnan a lábát, a jó demokra
ták azonnal kalapáccsal verik fejbe azt a demokrata programot, 

amit б adott nékik. Néha Mózesnek látszik 6, aki fölmegy a Si-
náj hegyére, hogy a jó istennel tárgyalásokat folytasson bizo
nyos sürgős folyó ügyekben. A demokraták pedig lent maradnak a 
hegy lábánál, elunják a várakozást, nem látják Mózest és mert -
a bokor mögé - odalopakodik közéjük egy-egy illemhely-bérlő, 
vagy helypénz-szedő, s cincogni kezd a maga hegedűjén: a demok-
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rátáknak megbizzsen a talpuk, elfelejtik a programot, el Vázso-
nyit, s negyed óra múlva vígan táncolnak az aranyborjú körül. 
Leszavazzák a nyilvános árlejtést, leszavazzák az istent az 
égről, leszavaznak mindent Ötér'. 7/a 

És mikor Vázsonyi lejön a hegyről, nem tehet egyebet, csak 
a fejükhöz vághatja a tízparancsolatot, amire a demokraták tör
vényei vannak felírva. A demokraták azonban nem törődnek a fe
jükkel, mert ők már régen nem a fejükkel, hanem a hasukkal gon
dolkodnak s alig várják az újabb alkalmat, hogy Vázsonyi újra 
fölmenjen a hegyre, a jó istennel tanácskozandó, van már nekik 
eldugva egy eltörhetetlen aranyborjújuk, azt előveszik és kez
dődik megint a tánc. 

Ez alkalommal a javadalmi illetéket táncolták körül, amit a 
főváros hivatalos nyelvén ezért hívnak javadalmi illetéknek, 
hogy senki meg ne tudja, hogy itt a helypénzről van szó, azok
ról a tíz-húsz krajcárokról, amiket a piaci árusoktól szed be 
a főváros. Nem is szed, hanem szedet. Már ez maga egy darab a-
vas középkor. A főváros szedhet helypénzt, de hogy e helypénz
szedésen privát-vállalkozó nyerekedhessen, az csak nem lehetsé
ges. Akkor menjünk egy lépéssel tovább és adjuk bérbe a főváro
si adókat is. Bizonyára lesz rá vállalkozó, különösen, ha kéz 
alatt adják ki e publikánusi tisztet. Adjuk bérbe a hídpénzt, 
adjuk bérbe mindazokat a nyúzásokat, amiket csak a közösség 
tesz elviselhetővé. A köz még valahogy' megnyúzhatja az egyes-
embert, mert jogcímeket tud felmutatni. De hogy a nyúzás üzlet
té váljon, azt voltaképpen még akkor sem nézhetjük el, ha a nyú
zás jogát a legtöbbet ígérőnek adják oda. Hát még mikor a legke
vesebb-ígérőé lesz, mert e legkevesebb ígérő a legjobban kenő ? 
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A helypénzt tehát csak a város szedheti be, de ha már megtörté
nik az a gyalázatosság, hogy bérbeadják, akkor ez a gyalázatos
ság nem tetézhető azzal, hogy suttyomban ajándékozzák el vala
kinek. Nem is kell üzletembernek lenni ahhoz, hogy az ember 
blindre még ötvenezer koronával többet kínáljon érte és öt per
centtel nagyobb nyereményrészesedést, mint az a vállalkozó, a-
kinek tegnap a bizottság olyan nagyon oda akarta adni ezt a jo
got. Tessék elhinni, hogy még így is nagyszerű üzlethez, s hogy 
öt év alatt milliomos lesz belőle az ember. Mért nem akar a vá
ros milliomos lenni ? A város, amely holnap talán hozzám jön el 
öt forintot kölcsön kérni, feltéve, hogy hajlandó vagyok a tör
vényes kamatlábnak a duplájáért adni a kölcsönpénzt. 

Mindezt szegény Vázsonyi most magyarázhatja híveinek. De hi
ába magyarázza. Ö és a demokráciája úgy hódították meg Budapes
tet, ahogy' Napóleon Európát. Napóleon hódítani akart, mert hó
dítani gyönyörű, de akik körülötte voltak, Murát és a többiek, 
székálló-legényekből lettek hadvezérekké, s mihelyt tehették, 
piros rámás csizmát húztak a fejükre, bajuszpedrőt' ettek ebéd
re s még a nadrággombokat is elharácsolták az öreg Európa tes
téről. Napóleon nem tehetett róla és utóbb már nem tehetett el
lene. Ugyanígy van Vázsonyi is. Ö tudja, hogy mi van a publiká-
nusokkal, б kikergetné a kufárokat a templom előcsarnokából. 
De mögötte a tanítványok sullognak, s noha ő nem erre tanítot
ta őket, szép csendesen helypénzt szednek el mindenkitől, aki 
a templom oszlopai alatt akar ülni. 

Eladják a Rabbit, de nem húsz ezüstpénzért, mert az idők vál
toztak. Ötér'. 
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8. Ulánusok szeretője 

Az egész Redl-ügyben sok szép és sok csúnya dolog van. 
Legszebb talán a Redl halála, hiába kiabálnak akármit, a kivég
zésnek gyönyörű módja az, hogy az embert egyedül hagyják egy 
revolverrel és megmondják neki, hogy a revolvertol kérjen taná
csot. Biztos, hogy e módszerrel igazságtalanság nem történik, 
mert az ártatlan ember semmiesetre sem lövi agyon magát, s ha 
a bűnös sem lövi agyon magát, ahogy Hofrichter nem tette meg, 
akkor rendben van, hogy fölakasszák, vagy becsukják egész éle
tére. Viszont rémes, hogy Redl homoszexualitásával is dolgoz
tak, mint érvvel. Szinte úgy, mintha e homoszexualitás volna 
a Redl bűnének okozója. Akik e hírt terjesztették, maguk tud
ták legbizosabban, hogy e homoszexualításnak semmi köze a Redl 
üzleteihez. Ahogy nagyszerű katonai karrierjéhez sem volt köze. 
Pedig tudták róla, hogy nem a nőket, hanem a férfiakat szereti. 
Mindamellett, ha ki nem derült volna, ami kiderült, nyugodtan 
léptették volna elő, akár hadseregfelügyelővé is, mert - igen 
helyesen - úgy vélték, hogy mindegy, kivel ölelkezik valaki 
éjszaka, ha nappal jól teljesíti a kötelességét. Addig tehát, 
amíg Redl nem volt spien» iUatvs nam tudtik rőla, hogy aplpn, 
addig szó nélkül oldalbarúgták a roBsz .polgári közfelfogáet és 
a még rosszabb törvénykönyvet, s csak a Redl tehetségét nézték. 

Utólag ellenben úgy tesznek, mintha fel volnának háborodva 
és gyorsan letartóztatják a fiatal ulánustisztet, aki Redl ez
redesnek a szeretője volt. És pedig nem azért, mert fölmerült 
a yganú, hogy az ulánus együtt-kémkedett Redllel, hanem csak 
azért, mert szeretője volt neki, s mert ezt a paragrafus meg
tiltja. Az ulánust tehát gyorsan szabadon kell bocsátani és 
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hamar hivatalos kommünikét kell Íratni a legfőbb katonai irodá
ban arról, hogy tanúk vannak rá, hogy Redl csak nőkkel vonult 
vissza hálószobába, ott szabályosan csókolta őket s nem tért 
el azoktól a tételes törvényektől, amiket a szerelmi kettősben 
törvényhozók előírni jónak láttak. Ha egy ilyen kommüniké meg
jelennék, ez, ugyebár, undok dolog volna és azt mondaná minden 
ember:'Pfuj, mi közük a katonáknak a felbontott ágyhoz ?' 
Azonban e kérdést rnár előbb föl lehetett volna vetni; Az ágy
hoz, a felbontotthoz, a katonáknak akkor sincs közük, ha egy 
ulánustiszt fiatal teste gőzölög benne. Sem azzal nem lett bű
nössé Redl, hogy ulánusokkal aludt, sem azzal nem lett volna 
bűnössé, ha kizárólag sült szitakötőket evett volna ebédre. 
Ezek a legmagánabb magánügyei, s hogy most a nyilvánosság elé 
rángatják őket, ez azt mutatja, hogy a katonai bíráskodás olyan 
rossz, hogy még akkor sem bízik a maga igazában, amikor csaknem 
biztosan igaza van. Szépítgetni akarják kifelé azt, ami, (fél
nek tőle), esetleg csúnyának látszik. Noha nem is csúnya, ha
nem szép, s amivel ők szépítgetni akarnák, az nagyon csúnya. 
Van egy francia közmondás arról, hogy az ember nem elégíthet 
ki mindenkit és a bátyját. Ha katonáéknak van bátorságuk rög
tönitekké átalakulni § űgy ülni, hogy öngyilkosságnak látóik, 
akkor legyen bátorságuk arra is, hogy elviseljék a kegyetlenség 
vádját. Könnyebben viselhető, mint az ízléstelenségé. Inkább 
ölök meg egy embert, semhogy a levetett fehérneműje között tur
kálnék. 
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Э. Siker 

Rövid egy-heti forgalomban-lét után megállapítható az autó
taxi sikere. Szédületes ez a siker, nem várt, óriási. Ez az 
intézmény, amely nagyszerű mindenütt, ahol van. Budapesten 
csakugyan nem vált be. Uraim, akik csinálták e dolgot, meghaj
tom önök előtt lobogómat és nemcsak a kalapomat, hanem a cipő
met is leteszem. Önök valóban megmutatták. A lovagias magyar 
nemzet csakúgy nem alkalmas az autó-taxikra, ahogy a titkos 
szavazásra sem alkalmas. Nem lehet ez ellen tenni. Néplélektan 
ez, mi ? 

Az autó-taxi megbukott, Budapesten nincs szükség rá, Buda
pest megmaradhat a lovak városa, esetleg - szamarak városa. 
Indítványozom, hogy minden uccasarkon álljanak paripák (példá
ul hordárokhoz kötve) és aki gyorsan el akar menni valahová, 
az vesse magát a paripák egyikének a hátára és délcegen lova
goljon el célja felé. Ez látványnak is szebb, s talán olcsóbb 
is, mint az autó. Mert az drága. Tudja isten: drágán sikerült. 
No igen: mindenütt a világon olcsó, de nálunk nem lehetett ol
csó, a mi speciális viszonyaink miatt. Másutt például jól fize 
tik a soffőrt, nálunk rosszul, tehát a mi autó-közlekedésünk 
drágább. Másutt jó-gyártmányú kocsik az autó-taxik, nálunk 
rosszak, tehát a mi autó-közlekedésünk drágább. Másutt minden
féle késeket tett a hatóság az autó-vállalatok torkára, nálunk 
szabadjára eresztette őket, tehát a mi autó-közlekedésünk drá
gább. Másutt egymással konkurrálnak a cégek, nálunk monopolizá 
biztos üzlet a taxi, tehát a mi autó-közlekedésünk drágább. 

Nem érthető mindez ? Nem nagyon egyszerű dolgok ezek ? De 
igen. Érthetők és egyszerűek. 
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Biztos volt már eleve, hogy ez így lesz és hogy Budapesten 
nem is lehet másképp. Ha másképp lenne, akkor ezt a várost nem 
hívnák Budapestnek és nem volna a világ legutolsó szemétdomb
ja, amit hiába prédikálunk egynéhányan. Akik ugyanis a szemét
dombból élnek, azok nemcsakhogy nem akarják elhinni, hogy sze
métdomb, hanem másokkal, a szemétdomb alatt heverőkkel és lé
legzeni nem-tudókkal is el akarják hitetni, hogy virágoskert
tel állunk szemben s hogy virágos-kertnek is e város legelső 
Európában. 

Szaladgál az uccán a 25 kocsi és az emberek (leszámítva az 
első napok heccet) nemigen fogják használni, mert megfizethe
tetlenül drága, mert privátcégtől is kaphatok ugyanannyiért 
autót, amennyiért az autó-taxi rendelkezésemre áll, ellenben 
a hivatalos nem köteles a városvonalon túl vinni. Ami túl van 
a vámvonalon, az már nem város. 

Hát mondok valamit: ami innen van a vámvonalon, az sem vá
ros, hanem egy elcigányosodott rendetlen és lehetetlen népség 
putriinak és sikátorainak összessége. Nincs itt város és még 
nagyon sokáig nem lesz. A várost tudniillil - ez egy alaptétel -
nem a tégla tesz, hanem az ember, S a tégla itt akármilyen drá
ga, az ember a legérdektelenebb és leghitványabb anyag, ami el
képzelhető. 

10. Főparancsnok Úr ! 

Az alábbiakban nem a tűzoltó-főparancsnokról lesz szó, hanem 
a cserkészek főparancsnokáról. Mert van ilyen. Egy idősebb fiú 
6, valószínűleg hatodista, vagy hetedista, akit a kisebb fiúk 
főparancsnok úrnak szólítanak. Nekem nem tetszik ez a címzés. 
Nekem nem tetszik a többi formaság sem, ami a cserkészet nevű 
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új intézmény köré csoportosul. Nem helyeslem a fantasztikus 
búr-kalapot, amelynek álladzója van, a nyakkendőt sem, amely 
egyszersmind (azt hiszem) kötélhágcsóul is szolgálhat. Mindezt 
nagyképűnek és ennek következtében ostobának ítélem. Ahhoz, 
hogy a gyerekeket kivigyük a Hűvösvölgybe, nem tartom szükséges
nek az egyenruhát, amely költség a szülőknek, hiúság a gyerekek
nek, de egyebekben haszontalanság. A cserkész mindennapi jóté
teményét is szamárságnak van szerencsém ítélhetni. Mindezek e-
rőszakos és fölösleges dolgok, s nagyon ártanak magának a lé
nyegnek, amely pedig jó és pártolandó. Minek az, hogy a gyere
kek, mikor kedves kis nyájuk megjelenik valahol, katonai vezény
szóra együtt-lépnek és kürtjelekre mozognak. A rend és a fegye
lem érzékét valóban bele kell nevelni a gyerekbe, de nem a ka
tonait, hanem a civilt. Ne felejtsék el az ifjúság nevelői,hogy 
a katonaság csak szükséges, de nem ideális intézmény. Nincs ben
ne semmi követendő. Sőt köztudomású, hogy a katonaság arra a 
félintelligenciára, amely önkéntesi gárda néven vesz részt ben
ne, nagyon sötéten, mert határozottan butítóan hat. Csak a pa
rasztságra lehet jó hatása a katonaságnak, amennyiben írásra-ol-
vasásra, erős kötelesség-tudásra neveli. Aki azonban írni és ol
vasni tud, ás ski amúgy is - elméletből - tudja, hogy a társa
dalmi és állami rend érdekében szükség van arra^ hogy egyik em
ber a másiknak alája rendelje magát: annak a katonaság semmit 
sem ad, sőt inkább, elvesz belőle, mert hozzászoktatja a fele
lőtlen tömegélethez. Ez nem jó. S ugyanez a veszedelem van meg 
a cserkészetben is, hozzátéve még a nagyképűség veszedelmét, a-
mely gyilkos hatású. Tömeget, ó pedagógusok, nem kell nevelni, 
mert a tömeg kialakul minden nevelés nélkül, s mert a tömegben 
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az egyes-emberek értékes tulajdonságai, valamely különös tör
vény következtében elvesznek, éppen megfordítva kell cseleked
ni: távol kell tartani az embereket s még inkább a gyerekeket 
a tömegtől, az együttesektől. Egyéneket kell nevelni. Ha lehet. 
De mert nem lehet, legalább hagyni kell, hogy az egyének ala
kulhassanak. A rossz középiskolai oktatás ennyiben jó. Megenge
di, sőt néha rászorítja a gyereket arra, hogy menjen a maga e-
gyénisége után, mert aligha van gyerek, akit a középiskolai ok
tatás kielégítene. A ki-nem-elégítetség adja meg mindig a tanú-, 
lás és fejlődés ösztökejét. Ha ellenben ráneveljük a gyereket, 
hogy a cserkészet katonásdijában kielégülést nyerjen, elvettük 
tőle az ösztökét. Álladzós katona-majmocskákat kapunk, tétova, 
bizonytalan, tehát valami kereső és valamit akaró gyerekek he
lyett. És én jobban szeretem azt a gyereket, amelyik az iskolán 
kívül egyre fürkészi, külön, a többitől elváltán, a saját kinyí
ló eszének irányát (ez rendesen tilos olvasmányokkal szokott tör
tinni), mint a sípjeleket és dobjeleket kitűnően ismerő cser
készt, aki mint közkatona él, szalutál a parncsnok és főparancs
nok úrnak. 

A katonáskodás, mint gyermekes dolog, amúgy is vonzza a gye
reket, Tehát a ngveláe irányának nem szabad ezt a vonzalmat még 
táplálnia, mert e vonzalom értéktelen. Az ellenkezőjének kelle
ne történnie. Viszont a cserkészet katonás diját 10/a. csak eb
ből a szempontból hiába enyhítik azzal a beteg szamaritanizmussal, 
ami benne van. Ezt a gyerek még nem érti, tehát ne is gyakorol
ja, mert ezzel is majomság felé sodorják. Nem értem ezt az egész 
antidarwinizmust. Jobbnak tartom, ha az embert a majomtól szár
maztatják, mert ez senkinek sem árt, mint hogy az emberből újra 
majmot csinálnak. Ez veszedelmes. 
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11. Női munka 

Előrebocsátva, hogy nem feminizmus és antifeminizmus, ami
ről szó van, s nem a rendes telefon-panasz, ami olyankor szo
kott erélyesebben kiugrani belőlünk, amikor telefon-zavarok mi
att valamely katasztrófa történik, meg kellene végre, nagy-vég
re állapítani, hogy a budapesti telefon nem azért rossz, mert 
a rendszere rossz, mert e rossz rendszer mellett még szuperál-
hatna igen tisztességesen a telefon, hanem azért olyan gyatra, 
amilyen, mert nők kezelik. Senkinek a kenyerét nem akarom el
venni, bár ez is csak álhumanizmus, mert tudvalevően a silá
nyabb női munka egyszersmind olcsóbb is, és ezzel gazdasági 
kárt okoz, de tény, hogy ha a telefon-központokban férfiak ül
nének, akkor feleannyi baj nem volna a telefonnal. Nem mintha 
a nők nem akarnának figyelmesek, szolgálatkészek és minden e-
gyebek lenni. De nem lehetnek, ha mégúgy akarnak is. Nem tehet
nek róla. Ami nincs bennük, azt nem nyújthatják. Mindabból ami 
a telefonszolgálathoz kell, a nőkben, csak a gyorskezűség van 
meg, a többi mind hiányzik. A nő nem tud türelmes, nem tud fi
gyelmes, nem tud fegyelmes lenni. Az átlag-nő persze. Mert hi
szen vannak kiváló női egészek is, ahogy vannak nagyon okos ku
tyák és egyéb háziállatok. Ezek 8 kiváló nők azonban többnyire 
nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy mint telefonkisasszonyok vi
gyék előbbre az emberiség ügyét. A kiváló nők még írógép mellé 
is ritkán jutnak s ha jutnak is, hamar elkerülnek onnan. A ki
váló nőből nem filozopter és nem medika válik. Nem. Mindeme pá
lyákon a nőknek csak igen rossz átlaga mozog, amit mindenki tud, 
aki telefonkisasszonyokkal, irodahölgyekkel, egyetemi hallgató-
nőkkel érintkezett. A kiváló nő, csaknem kizárólag, szerelmi 
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pályára megy, tehát vagy színésznő lesz belőle, vagy kokott. 
Mert a nő kiválóságához hozzátartozik az is, hogy fölismerje 
a nő helyzetét a mai - s tán mindenkori - társadalomban és lás
sa, hogy hová kell indulnia, ha gazdag, hatalmas, nagyszerű a-
kar lenni. A kiváló nő tehát nem havonként ötven forintjával 
keresi meg a kenyerét, s egyáltalán nem keres kenyeret. A te
lefonnál, az irodákban, az egyetemen a közép-nők verejtékeznek, 
s mert a női átlag sokkal, de sokkal rosszabb a férfi-átlag
nál (pedig ez sem valami nagyszerű), a legkönnyebb, legbanáli-
sabb munkát is igen tökéletlenül végzik el azok a nők, akiknek 
elvégezniük kötelességük volna. Nem kell anatómiai adatok után 
szaladgálni, nem kell statisztikát nézni, nem kell nőkongresz-
szus szónoklatait meghallgatni, csak élni kell ezen a világon 
ahhoz, hogy megtudja az ember, hogy a nő nem való azokra a mun
kákra, amikben valóban van valami fontosságuk. Ezzel szemben 
azt fogják mondani, hogy a háztartási munkára miért való ? Mert 
azt régen végzi már. De nem igaz, nem is kell válaszolni a kér
désre, mert a kérdés föl sem tehető. 

A nők a háztartási munkára sem valók: a férfi, ha ráadja ma
gát, azt is tökéletesebben tudja és főként tudná végezni. Hogy 
e nö mág ©ETS s,@m való, ennek nincs jobb bizonyíték! annál,hogy 
a mindenféle ipart és foglalkozást űző férfiaknak csak igen cse
kély percentje bolondul meg az ipara és foglalkozása következ
tében, ellenben a háztartást vezető nők ötven percentje (lega
lább, esetleg több is) háztartási mániában, konyha-pszichózis
ban szenved. Ami pedig jó és megfelelő mestersége az embernek, 
abban nem billen föl a lelke egyensúlya. Ha a telefonközpont
ban is úgy folynék a munka, hogy a nők mindig, minden erejük 
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megfeszítésével dolgoznának, akkor szegény nők, föltéve, hogy 
valóban meg tudnák feszíteni az erejüket, tönkremennének ebben 
a munkában. Úgy, ahogy dolgoznak, normál-erővel, úgy nagyon 
rosszul végzik el a rájuk bízottat, s kívánni senkitől nem sza
bad többet a rendes mukaerejénél. Nem azért rossz tehát a te
lefon, mert a mostani kisasszonyai rosszak, hanem mert a kis
asszonyok egyáltalán nem valók erre a munkára. Azt hiszem, más
milyenre sem. A gyermekszülést ne emlegessék, mert régóta lap
pang bennem a gyanú, hogy a férfiak azt is jobban csinálnák, 
ha egyszer rászánnák magukat. 

12. Siófok 
- Rémes ! -

Siófokon voltam hétfőn, bocsánatot kérek, Siófokon voltam. 
Véletlenül kerültem oda, bár azt hittem, soha életemben nem 
fogok ottjárni. Jól tettem, hogy azt hittem, jól tettem, hogy 

j odakerültem. 0, mily hosszú az emberélet s én mily soká szán
dékozom élni, de egy bizonyos: én és ő többé sohasem találko
zunk. Én nem megyek Siófokhoz s ha Siófok eljönne hozzám, már 
most szólok a cselédnek, hogy dobja le a lépcsőn úgy-annyira, 
hogy a nyaka kitöretlenül ne maradjon. Kérem. A félművelt ma
gyar középosztálynak egészen elment az esze, mikor azt talál
ta ki, hogy Siófokra jár. Kérem. Nyilván nagyon sokan próbál
tak már egy nagyon rossz helyet nagyon rosszul elképzelni. 
Az még nem Siófok. Mert Siófok a következő: egy darab elron
tott Balaton, sok, sok...De nem részletezem. Siófok semmi, nem
létező hely, a térképről letörlendő. Ha a balkáni háború csak
ugyan revideálja Európa térképét, akkor nagyon kérem a négy 
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szövetkezett hatalmakat, hogy használják fel az alkalmat és 
Siófokot távolítsák el a mappáról. 

Siófok már a XVII. század elején is...Nem! Siófok még a 
XXII. század végén is. Siófok soha. Nagysád, miért megy ön Sió
fokra ? Hiszen ha csak félannyi puccot vesz magára, mint ameny-
nyivel a tóparti spódiumot Siófokon taposni kénytelen, ha csak 
félannyi puccot vesz magára például Saint-Sébastienben, Sant-
Moritzban, Sinaiában, ha csak félannyi puccot, mint amennyivel 
nem tudja ugratni Zöldnét, mert az kétszerannyit vesz magára, 
ha mondom félannyi puccot hord össze testén, akkor a fentebb 
elsorolt helyek mindegyikén orosz hercegnőnek, magyar bojárnő
nek, oláh hungarának nézik, s az összes pincérek lábainál heve
résznek. De nézze, Rebeka, Siófokon hiába erőlködik. Siófokon 
nincs impónia, ott a jóisten még piros-csizmában sem keltene a 
legcsekélyebb feltűnést sem. Siófok nem az a hely. Siófok az a 
hely, amely a magyar Paris, a kálvinista Róma, a pöceparti Ba
bilon. Siófok! Brr! 

Maga megszédült bolond. Muszáj magának napi harminc koroná
ért okvetlenül nádfödeles kis házikómban lekni, melynek rendel
tetéséhez, mielőtt a nyaralást fölfedezték, semmi kétség nem 
fart ? Muszáj önnek disznókkal lefeküdni ? Tudja ön'mivel kel 
föl, aki nevezettekkel fekszik le ? És ha port akar, ha már 
port akar, a patikában akármelyik port sokkal olcsóbban kapja. 
Miért nem irat hát magának ? És ha nem akar semmit se látni a 
Balatonból, nem bérelhet Pesten egy lichthofot ? S ha csak. ar
ra van rászorulva, hogy a vonat mindig befütyüljön, bedöbörög-
jön, betűzokádózzon képednek, miért nem lakja a nyugati pálya
udvar érkezési oldalán a második vágányt ? 
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Valóban lehet egy szelet tejeskenyérért tizenkét krajcárt 
kérni hétköznapon, s vájjon miért ne lehetne ? Ám szükségessé 
válik a hatósági beavatkozás s a szolgabírónak el kell tekinte
nie a népgyűlések feloszlatásától: karhatalommak Siófokot kell 
feloszlatni s ha másként nem lehet, emberáldozatok árán is. 
Mert láttam egy nőhódítót is Siófokon, azt is láttam én ott, fe
hér teniszruhája volt, sárga cipője, karcsú dereka, oroszlánva
dászi inggallérja és epekedő szemtekintete. Ült a kávéházban s 
hódította a nőket. Egy ültő-helyéből mind a nőket hódította, 
villogó tekintetével, nadrágja búgjával, egész lényegének való
jával verte, bilincselte, nyűgözte a nőszívet. Látnivaló volt, 
nem lehetett nézni. És jött egy nő, fekete-selyem aljas, egy 
aljas fekete-selyem nő, mindkét lábán egy-egy slicc volt, a 
sliccen egy karbunkulus, a karbunkuluson egy kelés, egyedül 
jött be a kávéházba, férje, a cipőfelsőrész ügynök csak hódo
lattal nézett utána, reszketeg szerelemmel. S ahogy a nőhódító 
és a démon szemükkel egymás felé süstörögtek... igen, az undo
rító volt, ettől szódabikarbónát kellett bevenni. 

Lehet, hogy tévedek, midőn a fenyőerdőt szemétdonbbal hason
lítom össze, lehet, hogy ismét a hazaárulás bűnébe esem, midőn 
nyomatékkal figyelmeztetek mindenkit arra, hogy ha Siófokra a-
kar menni , akkor mindjárt hagyja el az országot s a határon 
túl bármely fürdő vagy nemfürdő helyen telepedjék le, ott szór
ja szét a pénzt esze nélkül, s az utolsó öt forintján vegyen 
egy körutazási jegyet, amellyel Siófokot elkerülheti, lehet, 
mondom, de azért én mégis ragaszkodom a hasonlathoz is, a fi
gyelmeztetéshez is, és haló poromban is azt fogom suttogni gyer
mekeimnek, hogy inkább fűrödjenek haló poromban, semhogy a Sió 
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porába hajtsák fejüket, melynek orrnyílásába a Hekla, a Baross 
és a Kisfaludy nevű gőzösök bocsátanak be együtt epekék, de 
kaporszagú füstöt, naponként mindössze két fejfájásnyit, a har
madik és negyedik fejfájásról amúgy is jutányosán gondoskodva 
lesz. 

Ha Széchenyi István élne, б ki merné mondani, hogy előbb 
tönkre kell tenni a magyar fürdőket, csak azután lehet belőlük 
valami, de mert nem él, most olyan valami lesz belőlük, ami 
tönkremegy. Szerencsés utat. 

Jegyzetek 

A Rendkívüli Újság, Pesta Frigyes lapja, 1913. áprilisában 
indult, és az első három hónapban heti két számmal jelentkezett 
(vasárnap este és hétfő reggel). 1913. júliusától már csak va
sárnap este jelent meg. A lap felelős szerkesztője, Pesta Fri
gyes az első szám vezércikkében a lap tárgyilagos pártatlanság
ra törekvését hangsúlyozta fő célként. "Aki pártember - nem fog
juk kielégíteni. Mert mi nem pártoskodunk. Mi megírjuk a valósá
got, akárki rovására menjen. Mi elmondjuk, hogy mi történik, és. 
ügy, ahogyan történik - fűzze hozzá ki-ki a maga véleményét, a-
hogyan elve, érdeke, ízlése diktálja...Nem osztjuk meg a közön
séget, osztályok ellen nem harcolunk - végezzék ezt el ők maguk 
közt. De harcba szállunk egyenkint mindenkivel, aki a másik el
len vét. És itt különösen nem kíméljük azt, aki hatalmas és ere
jével visszaél." (1913. április 13. I.évf.l.sz.) 

Az első szám és az ezt követő tizenegy hét Vasárnapi tárcáját 
Gábor Andor írta. Ezek az írások azóta egyetlen kötetben sem je
lentek meg, és gyakorlatilag hozzáférhetetlenek, mivel a Rendkí-
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vüli Újságnak az Országos Széchényi Könyvtárban található egyet
len példánya rendkívül rossz állapotban van. (Jelz. 4172). 
A cikksorozat kézirata sem bukkant eddig elő. A cikkek mostani 
közlése tehát forrásértékűnek tekinthető. Kézirat híján a meg
lehetősen sok sajtóhibát csak kirívó értelemzavar esetén volt 
módomban javítani, vagy egyes régies helyesírású alakoknál 
(pld. épén). 

A cikksorozat tartalmát nem feladatom elemezni, csupán uta
lok rá, hogy Gábor Andor szatirikus vénája, metsző iróniája, hu
mora és társadalmi felelősségérzete ezeket a nem örökéletűnek 
szánt írásokat is jellemzi. Gábor kétségkívül a korszak egyik 
legnagyobb publicistája volt, akinek talán épp a tárcaírás, az 
újságírás, ez a gyorsan halandó műfaj volt a legmaradandóbb ki
fejezésmódja. Akár a közéleti korrupcióról, akár a női emanci
pációról, akár az Egon Erwin Kisch által is megörökített Redl-
ügyről, akár a cserkészmozgalomról ír, a lényeglátó radikális 
polgári demokrata szólal meg soraiban. 

1. Megj. 1913. ápr. 13. - I.évf. l.sz. 
(Valamennyi cikk a rendkívüli Újság Vasárnap esti számában. 
Az első hét cikk az 1.lapon, a 8-12. a 2.lapon található.) 

2. Megj. 1913. ápr. 20. - I.évf. 3.sz. '. 
3. Megj. 1913. ápr. 27. - I.évf. 5.sz. 

3/a. Nyomtatva: akármerre még (nyilvánvaló sajtóhiba) 
4. Megj. 1913. máj. 4. - I.évf. 7.sz. 
5. Megj. 1913. máj. 11. - I.évf. 9.sz. 
6. Megj. 1913. máj. 18. - I.évf. 11.sz. 

6/a. A vers második sora helyesen: Vágynám lenyugodni. 
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6/b. A zárójeles szövegrész kényszerű értelmi kiegészítés, 
mert a cikkben értelemzavaró sajtóhiba, idegen sorbe
toldás található a cikk más részéből. A nyelvtanilag 
hibás rag már a helyesen nyomott sorban van, ezért 
csak így lehetett kiegészíteni. 

7. Megj. 1913. máj. 25. - I.évf. 13.sz. 
7/a. Nyomtatva: minden Ölér' (értelemzavaró sajtóhiba) 

8. Megj. 1913. jún. 1. - I.évf. 15.sz. 
9. Megj. 1913. jún. 8. - I.évf. 17.sz. 

10. Megj. 1913. jún."15. - I.évf. 19.sz. 
10/a. Nyomtatva: katonás diját 

11. Megj. 1913. jún. 22. - I.évf. 21.sz. 
11/a. Nyomtatva: nő 

12. Megj. 1913. jún. 29. - I.évf. 23.sz. 

Végezetül köszönet illeti Lakatos Évát, akinek bibliográfusi 
kutatásai hozták napvilágra ezt a tartalmában eddig feltáratlan 
újságot, és aki felhívta a figyelmet Gábor Andor cikkeire. 
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Nemes G. Zsuzsanna 

"ÉS ÉLES PENGE LETTEM" 
PÁRHUZAMOS FEJLŐDÉSI TENDENCIÁK A MAGYAR KABARÉ TÖRTÉ

NETÉBEN ÉS GÁBOR ANDOR PÁLYÁJÁN 

1913-ban Nagy Endre Párizsba utazott. Ez a magyar kabaré 
születésének és élete első öt évének határozott befejezését je
lentette. Egy olyan korszak záróakkordját, melynek művészi, iro
dalmi eredményei, stílus- és műfajteremtő sokoldalúsága a ma
gyar kabaré történetében azóta mindig és mindenkor tiszta for
rásként, előre mutató példaként hatottak és hatnak. 

A fiatal költő, műfordító Gábor Andor számára a találkozás 
Nagy Endrével, a Modern Színpaddal, a kabaré műfajával a publi
cisztika lehetőségeinek és határainak kitágítását jelentették. 
Ö maga így fogalmazta ezt még néhány évvel később, 1911-ben, a 
Fehér Kabarédalok előszavában: 

"Ha nem volna törvény, hogy bele kell nyugodni a nyelvszokás
ba, akkor új szót kellene keresni ennek a sajátságos, sehol má
sutt meg-nem-lévő, különös ízű és nagyon jóízű színháznak és 
mégse-színháznak a megjelölésére. Ezt a magyar kabarét röviden 
és találóan így lehetne jellemezni: újságírás a színpadon. Vers
ben és prózában, zenével és zene nélkül. A közönség mulattatása 
mindannak a persziflázsával, ami ferdén és rosszul történik, ho
lott jól és okosan is történhetnék, vidám, de néha keserű csúfo
lódás közállapotok, helyesebben: közhelytelenségek fölött, füty-
tyentés ott, ahol szitkozódni is lehetne, nevetés, amely fogcsi
korgatás helyét foglalja el. 
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Látnivaló, hogy a francia szó, a cabaret, mikorban kabaré 
lett (szép gömbölyű magyar a betökkel a kiejtésében) már tel
jesen megkapta a maga átértékelését. Részben már nem az, ami 
lenni akart, másrészt nem is akar az lenni, ami az eredetiben 
volt..." 

Amikor 1915-ben Nádor Kálmán kiadóhivatala a "Nádor-féle 
kottás zsebkiadások" második sorozataként tíz kötetecskében 
kabaré-dalokat jelentet meg, Gábor Andor a Fehér Kabarédalok 
előszavához hozzáír néhány sort a dalok szövegíróiról és zene
szerzőiről: "E kurta biográfiához még hozzá kell tennem néhány 
adatot: a legszebb kabaréverseket Szép Ernő írta, a legvidá-
mabbakat Heltai Jenő és én is írtam néhányat, ami több eszten
deig meg tudott élni a maga emberségéből. A kabaré nálunk e-
gész zeneszerző-gárdát nevelt fel. Az úttörés érdeme Szirmai 
Alberté, aki elsőül adta meg a kabarédalnak azt a graciózus 
könnyedséget és a zenében is csattanó viccet, ami később sza
bállyá vált. Öt követték (a vidám műfajban) Nádor Mihály és 
Reinitz Béla. Külön érdemei vannak Hetényi-Heidlberg Albert
nek és Kálmán Imrének is. A kabaréversek íróinak serege: egész 
légió, csupa derék ember, aki tehetsége színét igyekezett egy-
egy kabaré-nótába beleírni Л 

Saját szerepét szerényen, fél mondatban említi Gábor Andor, 
de Nagy Endre segít nekünk "a maga emberségéből" "több eszten
deig" megélni tudó versek és jelenetek szerzőjének igazi he
lyét megtalálni. Idézek A kabaré regényéből: 

"Volt a kabarénak egy kistermetű, csinos, de igénytelen ar
cú, nagyon fiatal színésznője, Vidor Ferike. Itt, a kabaré szo
bai világításában, a díszlettelen közvetetlenségben, mindenfé-
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le hatástkeltő és megtévesztő beállítottság nélkül semmiféle 
lehetősége se lehetett, hogy önálló "szám"-má kiemelkedhessek. 
Direkt tüntetésből szerződtettem; folyton az ellen védekeztem, 
nehogy a kabarét a külső hasonlóságuk alapján a nőerőre beren
dezett lokálok közé sorozza a közvélemény. No, aki ezt a Vidor 
Ferikét megnézte, rögtön láthatta, hogy itt nem "arról" van 
szó. 

Szomorúan, kilátástalanul lézengett a próbákon, míg egyszer 
aztán megtaláltam az ő szerepkörét is. Mint mindenesleány, a 
kispolgári háztartások lompos rabszolgája állott esténkint a 
pódiumra cselédnótáival. Ezeket a nótákat Gábor Andor írta, 
és a régi nemesveretű népdalok ősköltészetét, humorát, líráját 
érte el bennök. A fogyatékosságból így lett erény, a gátlásból 
hajtóerő; ezekkel a cselédnótákkal Vidor Ferike a kabaré egyik 
legbiztosabb hatású vonzóerejévé vált." 

Arról a műfajról pedig, amelyben a filológus tudását és a 
publicista moralitását lopta be a kabaré pódiumára Gábor Andor, 
Nagy Endre a következőket írta: 

"...a kabaré legkiadósabb, legfáradhatatlanabb, legsikeresebb 
írója Gábor Andor volt. Szirmai Alberttel valami különös megértő 
közös munkában összeolvadva, б látta el Sajó Gézát és Kökény I-
lonát mindig friss kuplékkal, és б írta azokat a kis daljátéko
kat, amelyek a kabaré különleges műfajává váltak. Roppant filo-
zopteri tudásával fölszerelve - hogy úgy mondjam - a legtudomá-
nyosabb módszerekkel munkálta meg könnyűfajú költészetét. Ha 
egy-egy kupléjában föl kellett sorolnia, hogy mi minden van egy 
modern női kalapon, vagy hogy mi mindenből főzik a pesti kávé
sok a feketét, az ismeretei beláthatatlan területéről szedte 
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össze asszociációit, és rímeiben, asszonanciáiban, alliteráció-
iban káprázatos filológiai *tisiéá remekelt. Építési módszere 
mindig egy volt: valami egyszerű, hétköznapi fogalmat vékonyra 
kalapálva kinyújtani az irrealitások világába, és ott ez ellen
állás nélküli légüres térben a legtorzabb alakzatokban hajlít-
gatni." 

Ez rejlik hát a "néhány", "több esztendeig" "a maga ember
ségéből" megélni tudó "kabarévers" gáborandori megfogalmazása 
mögött. Vizsgáljuk meg közelebbről, milyenek ezek a "kis semmi" 
"kabaré-ügyek", mi történik a kabarépódiumon, a minden esti 
nyilvánosság, a színház hatására Gábor Andorral és írásaival ? 

A már egyetemistaként publikáló író jól ismeri azt a sajá
tos novellafajtát, melyet - színházi kifejezéssel élve - "ki-
szerepezve", vagyis párbeszédes formában írtak Molnár Ferenc, 
Ambrus Zoltán, Heltai Jenő és mások. Hozzájuk csatlakozik Gá
bor Andor, amikor rövid terjedekmű, dialógusokban írt novellá
it, jelentéseit, vagy miként б maga aposztrofálja ezeket az í-
rásokat: "megfigyeléseit" közreadja. Megfigyeli a körülötte é-
lő embereket, vagyis a .fővárosi polgárságot. Nincs az a társa
dalmi réteg - a leggazdagabb iparmágnástól a legnyomorultabb 
nyomorék koldusig -, melyről ne dalolnának kupléiban, melynek 
szószólóját ne állítaná elénk. 

A szereplők felvonultatása nem öncél Gábor Andor kabaréjá
ban. Nem egyszerűen arról van szó, hogy mindig és újra még egy 
friss színnel akarja gazdagítani a kispolgári gyülekezetet. 
Hiszen ha így volna, nem térne vissza többször egy-egy témához, 
egy-egy kiválasztott típshoz. Márpedig, ahogy monográfiázó 
Diószegi András mondja, "az erkölcsi felháborodás", mely "élet-
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re kelti valamennyi figuráját", "az indulat évről évre hevesebb 
lesz." Vagyis sok, egyre több, általa már egyszer megénekelt is
merőssel találkozhatunk dalaiban és jeleneteiben. A színek nem
csak gazdagodnak és sokasodnak palettáján, de - és ez már pub
licista intellektuális igényességének Gábor Andort mindenki más
tól megkülönböztető mércéje - egyre sűrűbbek, egyre tömörebbek 
lesznek ezek a színek, egyre nagyobb jelentőséget kapnak az e-
gyes színeken belüli árnyalatok, az árnyalatok közti átmenetek. 
Néhány példával, egyfajta téma- és típus-ikonográfia kiragadott 
momentumaival kívánjuk érzékeltetni, mire gondolunk. 
Egyik legnépszerűbb sanzonja, mely Filozófia, nem köztisztaság 
alcímmel 1911-ben íródott, az Erigy a gőzbe! Harmadik szakasza 
így hangzik: 

Egy masszőr szappanhabbal befed, 
5 harminchárom stüppöt ád neked, 
S öklével vadul gyomrodba sújtva, 
Életkedved' újra lángra gyújtja, 
Szikrákat látsz és zöld röpke fényt, 
S úgy szétken, mint egy túrós lepényt, 
S még csak most kezd egy iramba, bőszbe, 
Erigy a gőzbe, erigy a gőzbe ! 

A vendéggel és a masszőrrel legközelebb a Gőzben című jelenet
ben találkozunk, melynek végén a vendég fellázad, s maga kezdi 
gyúrni a megvadult masszőrlegényt. 

Amikor egy témát többször dolgoz fel Gábor Andor, a műfajok 
egymást váltásának sorrendje esetleges. A századelő újonnan 
felfedezett jelentős propagandaeszköze az utcai plakát. Ennek 
hatása, és e hatás mechanizmusának ironikus elemzése először 
prózában, A reklám ereje című írásban olvasható Gábor Andornál, 
"...fenn a kerítésen, a szemembe vigyorog egy úr, aki szmokin
got visel és egy kereveten van kéjesen elnyúlva. Ajkán pedig ez 
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a kérdés lebeg: - Hol vette töltőtollat?" Az író pedig malició
zusan figyeli, ahogy töltőtoll nélküli szegényemberből, az egy
folytában vigyorgó szmokingos úr hatására a boldog töltőtoll-
tulajdonosok táborába lép. 1917-ben A sarkon című dal már arról 
szól, hogy az utca embere életének minden pillanatát a reklám, 
a plakát szabályozza. És ekkor már nemcsak az író életéről van 
szó, hanem mindenkiéről, a társadalom manipulálhatóságáról: 

Hatóság, rendőrség, 
Lakosság, csendőrség, 
Hivatal, ravatal, 
Zivatar, nyavatal, 
Úgy teszi föl falra a plakátját, 
Mint más ember szögre a kabátját. 

Miről szólnak a plakátok ? Vagy inkább: miről nem szólnak ? 
Mit akarnak a reklám erejével visszaélő fölfedezők, miért nem 
hagynak ki egyetlen lehetőséget sem; kinek, kiknek és mire kel
lenek a reklámmal marionettként rángatható, idomítható, önálló
ságukat vesztett emberek ? Gábor Andor strófája erről így szól: 

Mit szabad szabadni? mit tilos tilolni? 
Mit tilos szabolni? mit szabos dalolni? 

Plakát! 
Mi kéne? ha vóna? mi nincsen? mi nem lesz? 
Mi nincsen: mért nincsen? s ha nem lesz: milyen lesz? 

Plakát! 
Mit hogyan? Mit merre? 
Mit muszáj egyszerre? 
Mit kitől? mit mivel? 
Ki hol? és ki kivel? 

A pesti kispolgár életének vannak olyan pillanatai, melyeket 
az évek múlásával Gábor Andor janusarcúan, kétfelől ír meg. 
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Ilyen például a Jaj, a feleségem! vagy röviden: A Kapocs és a 
Veszedelmes jelenet alcímet viselő A gallér. Mindkettő a ven
dégségbe készülődő házaspárt mutatja be, a korabeli öltözködés 
és divat fölösleges, embernyomorító, kényelmetlen apróságainak, 
a procc, parvenü, mindenki mást túllicitálni akaró életmódnak 
és felfogásnak groteszk komikumú leleplezésével. Ki hinné, hogy 
egy vendéghaj fürtjei, egy kapocs a blúzon, egy begornbolhatat-
lan keménygallér társadalmi jelképpé nőhet ? Gábor Andornál ez 
történik. 
Mennél újabb, mennél kényelmetlenebb, mennél szűkebb az a ruha
darab, annál biztosabb, hogy Őnagysága és Férje, az őket meghí
vó Bambergeréknél vagy Zivataroknál, alias Sturmék, a társaság 
központja lesznek, és minő társaságé, és hogy Bambergerék vagy 
Zivatarok, alias Sturmék és meghívott vendégeik megpukkadnak 
majd az irigységtől ! Az üresfejűség, fennhéjázás, törtető nagy
képűség könnyed, szellemes, ugyanakkor nyers és taszító rajzát 
mutatja Gábor Andor kabaréja... 

Az öltözködés egyébként, különösen a hölgyek pénztárcaürítő 
divatja "örökzöld" témája a kabarénak. Gábor Andor e hétközna
pinál hétköznapibb témában is rátalál arra, ami a társadalom e-
gészének állapotát, mint egy szeizmográf jelzi, például a ka
lapdivatban. A Tavaszi kalapvásár "hősnője" kis cselédlány. 
"A" Rézi, aki elhatározta, hogy tekintettel az elkövetkezett 
tavaszra, kimegy a Rákóczi-útra, és egy jobbfajta üzletben fe
dezni fogja tavaszi kalapszükségletét. Egy jobbfajta üzletig 
azonban nem juthat el, mert a Behúzó, aki egy rosszabbfajta üz
letnek az ajtajában áll, Rézit, mert az arcára valósággal rá 
van írva, hogy kalapot akar venni, szó nélkül bevonszolja. Rézi 
kalapvásárlásából nem lesz semmi, annál inkább a Boros Mihály 
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verse alapján írt dal, A hadi kalap gazdag vevőjének vételéből. 
A kalap, ami még a cselédlányoknál is divat, a módi követésé
nek, egyfajta szegényes eleganciának a jelképe, a háború évei
ben a mindent felejteni akarás, a semmiről tudomást nem vevés, 
a háború iszonyatából is divatot farigcsálás szimbólumává nö
vekszik: 

Az uram a fronton!... Csinosabb hogy legyek? 
Fejemre, fejemre, fejemre mit tegyek? 

A pesti nő nem csügged, kérem! 
Ezért jár neki hadi érem. 
A háborút б bírja szusszal, 
Magas sarokkal, karcsú slusszal. 

Az uram sebesült... Csinosabb hogy legyek? 
Fejemre, fejemre, fejemre mit tegyek? -
Verdőni vár-részlet fogazott lőrését? 
Torpedó-naszádnak páncélvágó kését? 
Doberdó szikláján széjjellőtt tornisztert? 
Varsóban zsákmányolt fél kiló rizslisztet? 

Á! á! á! 
Férfi a városban egyse marad! 

Tratatatá! Tratatatá! 
Mégis a fő egy jó hadikalap! 

A háború hatására az élet legegyszerűbb jelenségei is meg
változnak. Pillantsunk be egy kis trafikba, Gábor Andor szemé
vel, a háború előtt és után. A szereplők szinte ugyanazok: 
a trafikoslány és a mamája, az öreg trafikosné, meg a kuncsaf
tok. Csak míg A trafik című jelenetecskében a két nő életének 
fő célja, hogy minél silányabb árut minél drágábban adjanak el, 
miközben a mama folyton "gyanakszik, hogy minden vevő a leánya 
erényére tör", néhány évvel később, Az ügynök című jelenetben 
már a kis trafikoslány fronton szolgáló vőlegényéről, a Frici-
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ről beszélgetnek anya és lánya. És akkor megjelenik egy Öreg 
Úr, aki "tájképes ánzikcokat" kínál a hölgyeknek a fronton el
esett fia helyett. A fiatal ügynök, akit a trafikban jól is
mertek, élelmezési hadtestnél szolgált. A trafikoslány sír -
az б Fricije is egy ilyen egységnél van... 

A háború már 1913-ban megjelenik Gábor Andor kabaréírásai
ban, a tőzsdésekről, bankárokról írt kuplékban, és a rövidke, 
verses szatírában, a Háború-nap formájában... 
A költő azonban előre látja a nagy magyar népbetegség, a hábo
rúból hasznot húzó gyűjtés, jótékonykodás majdani elharapódzá-
sát, azt, hogy ebben a hazugságoktól hemzsegő társadalomban 
minden humánus szándék és tett eltorzul, a visszájára fordul. 
Egyre-másra születnek a jótékonyságot, adománygyűjtést, szegé
nyek, árvák, hadirokkantak megsegítését metsző gúnnyal, kímé
letlenül leleplező, groteszk éllel, fanyar szomorúsággal kipel
lengérező dalok és jelenetek. A jótékony című vers (1917) egyes 
szám első személyű énekese mindenre gyűjtött, de б maga egyet
len alkalommal sem adott egy vasat sem senkinek és semmire. 
A Jótékonyság című társa (1915) Jószív bácsija fél órán át ta
nulmányozza, hogyan reagálnak az utca járókelői a falnak támasz
kodó, kezét előrenyújtó koldusra. Látja, hogy a bakfis erszénye 
üres, a bundás úrnál csak ötkoronás van, amiből a koldus nem 
tud visszaadni, az újságíró fiatalember pedig mindössze udvari
asan érdeklődik a koldus hogyléte felől. És ekkor "Jószív bácsi, 
a nevezetes filantróp, elkomorodott. - Hallatlan! Kőből van en
nek a városnak a szíve! Miből él meg ez a koldus, ha egyrészt 
az ördög se törődik vele, másrészt aki törődik vele, az sem ád 
neki semmit? Össze fog dőlni ez a gonosz város, össze! 
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És Jószív bácsi fejcsóválva távozott. 
Ja igaz, a koldusnak Jószív bácsi sem adott egy kis rézkraj
cárt sem." 
A Jótékonyság című jelenet grófnéjának viszonylag könnyű dolga 
van, férje, a gróf nap mint nap gondoskodik róla, hogy a Döm-
biczeihez hasonló nagykereskedőktói legyesen elfogadott "ember
baráti célokra" "Önzetlenül adományozott" összegek elfogyjanak. 
A népsegítés című jelenetsorban a város négy, egymástól igen
csak távol eső pontján felállított segélyező irodák között egy
re árvábban, tanácstalanabbul vergődő asszony tragédiája a jó-
szándék elbürokratizálódásának keserű szatírája. A jótékony 
angyalok kávéházi dámái, a híres Zserbó-dal "művelt középosz
tályú szép nő"-je és barátnéi, Jószívné, Jólélekné és Jótékony-
né nem sokban különböznek az Akik itthonmaradtak keresztény, 
zsidó és méltóságos asszonyaitól. A nevetségesen műveletlen, át
látszóan képmutató, ingerszegény környezetben érzelemmentesen 
élő sznob polgári úriasszonyok különböző rétegei számára a jó
tékonykodás csak ürügy, lehetőség a nyilvános szereplésre, a 
"publicity" megteremtésére, vagy, ami még ennél is ocsmányabb 
ok, a jelen nem lévők kibeszélésére, potya kávéra, potya cukor
kára, egymás férjeinek elcsábítására. Az érem közmondásos másik 
oldalát, a frontkatona és az adomány "egymásra találásának"pil-
lanatát örökíti meg Gábor Andor a Karácsony a poszton című je
lenetben. Amikor a két baka végeérhetetlenül bontogatja a dobo
zokban faforgács közé dugott komikusan jelentéktelen és haszon
talan "ajándékokat": csokoládét, szivart, néhány szál cigarettát, 
kölnivizet, gyertyákat. Szívbemarkolóan groteszk a két szál gyer
tya mellett karácsonyi dalokat éneklő bakák hangját a lövészárok 
túloldaláról megakasztó fegyverropogás. 
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A kisszerűség, a pitiánerség szinte izmussá erősödik Gábor 
Andornál. Dr.Alkalmatlan, a Paradicsom című jelenet anti-hőse 
hatalmas térképre szurkált apró zászlócskákkal a sajtóból kö
veti nyomon a hadi helyzet alakulását, míg felesége legnagyobb 
gondja, hogy a piacon nem lehet paradicsomot kapni. Pufi, az 
egyik állandó Gábor Andor -hős, akivel oly sok minden történik 
a versekben, novellákban, jóelőre bebiztosítja magát, s minden 
eshetőségre számítva "fölszerelkezik" - huszonkét csomaggal -
a hadvonulásra. Neje őnagysága bizton arra épít, hogy hitvese 
untauglich leszen. 

Alkalmatlan bácsi a Magas-Tátrában telel feleségével, és • 
"nagyon-nagyon nem helyesli", hogy "nemcsak nők ülnek szánká-
kon, hanem férfiak is. S nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak 
is piros az arcuk, jó a kedvük, ragyog a szemük." És hát Alkal
matlan bácsi nem volna az, aki, ha nem szólna meg egy sudár, 
szélesvállú fiatalembert, aki éppen az orra előtt dül fel szán
kójával, bukfencezik egyet a hóban: "Kár, hogy nem ütötte meg 
magát. Aki a hóban fekszik befekhetne a lövészárokba is. Egy i-
lyen atléta!" Éa az atlétatermetű fiatalember feláll, megfordul 
és válaszol: "Kedves jó uram, ne tessék rám haragudni. In a Da» 
berdöról jöttem haza, két heti szabadságra. De voltam Valjevó-
ban is tavaly, és voltam Breszt-Litovszknál is. Van két sebem 
és három kitüntetésem. Tessék elnézni, hogy most így bolondozom." 
Az írón és Alkalmatlan bácsin kívül a ködben katonák is járkál
nak, síelni tanulnak a Magas Tátrában, szükség lesz még rá a há
borúban. Minderről az Egy siita naplójából című írásból értesü
lünk. 
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Gábor Andor maró gúnnyal nemcsak az alkalmatlanságban meg-
dicsőülőket leplezi le, de kíméletlenül elbánik a sorozási 
rendszer egészével, magával a K.u.K. dicsőséges hadseregével, 
a parancsuralomba beleszédült hadvezetéssel is. Hízelgőnek nem 
mondhatjuk azt a képet, melyet A sorozás, a Kiképzés, A ciga
retta című jelenetekben róluk fest. A katonaorvos, aki nem fel
tétlenül akar mindenkit besorozni, az őrnagy, aki viszont min
denkit be akar venni, a népfelkelő-kiképzésű valamikori untaug-
lich-gárda, a káplár, aki a kiképzésüket vezeti, vagy Civil 
János, aki meghallván, hogy a frontszolgálatos katonáknak napi 
negyven cigaretta a fejadagjuk, átszellemülten lemond az élet
benmaradást jelentő felmentésről - mindmegannyi portré a világ
égést lapítva megúszni, simán túlélni akarók, abból hasznot hú
zók népes táborából. 

Az untauglichság fogalomkörében Gábor Andornál a megmosolyog
tató kupiétól a szatirikus regényig minden irodalmi műfajnak 
fontos szerep jutott. Untauglich Úr, mint a véres verejtékkel, 
mindenáron kiharcolt alkalmatlanság állapotának kvintesszenciá-
ja, kalandos életének eseményeivel egyszerre idézi fel bennünk 
a mindenkori kisember chaplini képét, a népmesék szerencsepró
báló legkisebb királyfiját, és néhány esztendővel megelőzi vi
lágirodalmi ellenpéldáját, a botcsinálta katonát, a derék Svej-
ket. 

Az alkalmatlanság nemcsak Untauglich Úrra vonatkozik, hanem 
az egész korabeli Magyarországra. Ahogy Gogolnál Hlesztakov 
vagy Csicsikov sem egyszeri, véletlen jelenség, hanem az egész 
korrupt, hazug, amorális XIX. századi Oroszország jelképe a 
csontig hatoló félelemmel, a hatalom előtti meghunyászkodassal, 
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a hazátlan csigák nyálkás gerinctelenségével. Gábor Andor re
gényében a történelmi eseményeket pletykaszinten magyarázó, 
a felpörgetett ritmusú némafilmek burleszkjeleneteinek stílu
sában zajló cselekményekben résztvevő szereplők kivétel nélkül 
önmaguk, s a személyükben megtestesült társadalmi típus karika
túrái. Ezek a figurák tovább élnek, és efyre élesebb hangú,egy
re kevesebb elnéző mosollyal kisért megfogalmazás jut a szerző
től osztályrészükül. 

A szelíd hangú Gábor Andorból, a kis cselédek szomorúságá
ról, a vendéglői koszt silányságáról, a házastársi hűség vi
szonylagosságáról szellemes kuplékat, dalokat költő Gábor An
dorból, a magyar kabaré egyik legnépszerűbb, legsikeresebb szer
zőjéből - nem kizárólag a kabaré hatására, de attól nem is füg
getlenül, és nem is csak a líra és dráma műfajában, hanem a re
gény, a novellisztika és publicisztika területén úgyszintén -
baloldali, antimilitarista író lesz. A tizennyolc-tizenkilences 
forradalmak eszmei vállalása egyre közelebb viszik a kommunista 
mozgalomhoz, melynek a szó igazi értelmében harcosává az emig
rációban válik. A mosolyt és vidámságot fakasztó tréfás versek 
és verses tréfák szerzője a gúny, irónia, szatíra fegyverét kö-
vetkezetsen használva maga is "éles penge" lesz. 

Témánknak éppen kidolgozatlansága jelenti hibaforrásait, hi
szen mind az irodalom, mind a színháztörténet területén eddig 
még teljes egészében fel nem tárt, teljes mélységében még fel 
nem kutatott korszakának egy meghatározott periódusát vizsgál
tuk. Hely- és időhiány akadályoz bennünket abban, hogy Gábor 
Andornak a magyar kabaréban kifejtett tevékenységét nálánál nem 
jelentéktelenebb kortársainak hasonló mukásságával összevessük, 
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s ezáltal az б helyét és szerepét az eddigieknél pontosabban 
meghatározzuk. Valójában nem állt módunkban az sem, hogy az 
adott korszakban az író sokirányú műfaji- és stíluskisérletei-
nek összességét áttekintsük, s az írói életművön belül feltér
képezzük a kabaré, a szatíra jelentőségét. Végül pedig, ha a 
téma kidolgozásával kapcsolatban törekedhettünk volna a teljes
ségre, feltétlenül szólnunk kellett volna a magyar kabaré tör
ténetének további korszakairól, külön kiemelve mindazokat, akik 
a különböző kabaréműfajokban, előbb a húszas-harmincas évek so
rán, majd a felszabadulás után Gábor Andort, a magyar kabaré 
hőskorát példának tekintették. 

Vizsgálódásunk aspektusaival csupán jelezni kívántuk a pél
dátlanul gazdag életmű még fehér foltjait. 
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Czére Béla 

A MONARCHIA KÖZÉLETÉNEK SZATIRIKUS ÉS REALISTA 
TABLÓITÓL A LÉLEKTANI REGÉNYIG 

(A REGÉNYÍRÓ GÁBOR ANDOR) 

A Monarchia felépítményrendszerét, közéletét polgári radiká
lis álláspontról bíráló irodalom sodrában születtek és az utó
kor számára maradandónak bizonyultak Gábor Andor regényei is. 
Az első világháború éveiben keletkezett három regény - az 
Untauglich úr, a Doktor Senki és a Hét pillangó - figyelemre 
méltó művészi teljesítmények, mint amelyeket az író a forradal
mak előtt a publicisztika, a kabaré vagy a dráma műfajaiban ho
zott létre. 

Az 1915-ös keltezésű Untauglich úr szatirikus látlelet a 
Monarchia álhazafias frázisokba burkolódzó kispolgáráról, a na
cionalista háborús lázról. Ez az ábrázolásmód megkülönböztetett 
szerepet kapott Gábor Andor 1919 előtti művészetében: a szelí
debb, elegánsabb, cinikus pesties humorral átszőtt irónia és a 
gyilkosabb, lázadó Indulatok által táplált szatíra hangja ver
seiben, tárcáiban, sanzonjaiban, kabaréjeleneteiben és drámái
ban egyaránt markánsan jelen volt. Az Untauglich úr pesti kis-
polgár figurájának rajzából hiányzik a szubjektív indulat 
(amely például annyira felízzik majd Doktor Senki főhősének 
személyével kapcsolatosan). A szatirikus regény hangvételének 
egésze mértéktartóbb, elegánsabb, közel áll a mikszáthi ábrázo
lásmód anekdotizmusához, humorához. Az egyes szám első személy
ben bemutatkozó főhős - Gereben cégvezető - következetlenségé-
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nek és gyávaságának önmanipulációs trükkjeivel olyan parányi 
ponttá zsugorítja a regény folyamán önmagát, hogy mindenféle 
írói kommentálás fölöslegessé válik számunkra: a figura állan
dó, éles röntgenfényve állítja sajátmagát, társadalmi szerepé
nek és szemilyisége belső magjának konfliktusát. Untauglich úr 
társadalmi szerepe a Monarchia világháború alatti közéletének 
nacionalizmusát tükrözi. Nagyhatalmi, dagályos harci frázisok
ból összeálló sovinizmus ez, érvrendszerében lényegesen több a 
dinasztikus, mint a magyar elem. Jellemző, hogy a harcterekre 
gördülő vonatok katonáinak nótázását hallgatva, Gereben cégve
zető örömmel állapítja meg, hogy a "magyar néplélek" már sze
rencsésen elrugaszkodott a "merev negyvennyolcas alaptól". 
Miután Untauglich úr monarchikus keretekben gondolkodik, meg 
sem legyinti őt a tragédia előérzete. Gereben cégvezető számá
ra a háború az üzleti élet nyers törvényeinek kiterjesztése az 
államközi kapcsolatok területére, szerinte "szenvedés kell az 
embernek, hogy acélosabb legyen", s így majd jobban megállja a 
helyét a könyörtelen szabadversenyben. 

Ez a nacionalista szerep azonban minduntalan összeütközésbe 
kerül a kényelmes, önző pesti kispolgár valódi egyéniségének 
érdekeivel, az álhazafiság és az egoizmus konfliktusa szelle
mes helyzetek egész sorában feszül a regényben. A társadalmi 
szerep és az egyéniség ellentmondása következtében Untauglich 
úr ugyanis skizoid módon viszonyul önmaga személyiségéhez: gyá 
vasága, önzése, kényelmessége eleve alkalmatlanná teszi a hős-
szerepre, ez a társadalmi szerep azonban szüntelenül az érdeke 
i ellen dolgozik, kényszeríti arra, hohy kihívja maga ellen a 
sorsot. Az első világháború kitörésének híre a balatoni nyara-
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lójában tör rá Gereben cégvezetőre, aki magában emigyen nyug
tázza ezt: "Helyeslem a háborút és vágyom a vérzivatarba." 
A soha életében át nem gondolt, meg nem értett patriotizmus 
helyett terebélyesedik el lelkivilágában ez a frázisokban tob
zódó nacionalizmus, amelynek kihívása mindig tettre sarkallja 
gondolatban, s ugyanakkor magyarázkodásra is: állandóan meg 
kell indokolnia önmaga előtt, hogy miért is nem jelentkezik ő 
valójában frontszolgálatra. A háború kitörésekor édesanyját 
nem foszthatja meg a megérdemelt balatoni nyaralástól, amely 
során pedig ő úgy érzi, szenved, hiszen - ahelyett, hogy fe
jest ugrana a háború romantikus eseményeibe - "a gondtalan é-
let kelyhét hörpöli" ott. Visszautazva Pestre, azzal áltatja 
magát, hogy nem talál az utcákon önkéntesekre vonatkozó, út
mutató plakátot, később a születési anyakönyvi kivonatát nem 
leli sehogyan sem, amely pedig szükséges volna a jelentkezés
hez, majd a szerelem hívása miatt halogatja a bevonulást, s 
ez az önmanipuláció hosszan folytatódik a legváltozatosabb esz
közökkel. Munkahelyén, a Részvénybanknál jelentkezve azonban 
öncsalásaival rövidesen egy olyan ponthoz érkezik Untauglich 
úr, amikor ez a nacionalista szerep már nem olyan számára,mint 
egy minduntalan fölvett és letett kalap, hanem eggyé válik a 
személyiségével, erkölcsileg lehetetlenné téve azt. Kávéházi 
asztaltársaságának egyik tagja, Böte fogalmazza meg ezt vilá
gosan: egyszer életében valóban hős mert lenni, mert a munka 
helyén hivatalosan bejelentette, s így az egész város tudtára 
adta, hogy be akar vonulni, s utána volt bátorsága ahhoz, hogy 
mindezek dacára mégse jelentkezzék. A végzet szele - figyelmez
tetésként és megérdemelt büntetésként - így süvít el először 
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mellette: Untauglich úr sajátosan skizoid magatartásának és a 
kávéházi incidensnek a magyar társadalom konvenciói szerint a 
párbaj a logikus következménye. Gábor Andor szellemes helyzet
komikum-sorozatban világítja át és teszi nevetségessé ezt a 
sajátos, derűsen avitt és ugyanakkor mégis félelmetes becsület
reparáló magyar intézményt, a párbajszokást. Mert sz Untauglich 
úrhoz nőtt anakronisztikus társadalmi szerep akadályozza meg 
azt is, hogy ellenfelével békülést kezdeményezzen, s így a ha
lállal való felelőtlen kacérkodásai után a ténylegesen bekövet
kezhető megsemmisülés iszonyatát is kénytelen pesti polgárunk 
átérezni. A párbaj helyzetkomikumát fokozza, borzongatja, hogy 
a pár méter után szelíden földre pottyanó pisztolygolyók he
lyett valódi, élesre töltött revolverekkel kell az ostoba vé
letlen közbeszólása miatt az ellenfeleknek szembenéznie, olyan 
harci terepen, ahol ráadásul jogász és bölcsészhallgató várako
zik a sebek bekötözésére - orvosok helyett. 

A párbajban kivívott hősiesség nimbuszával - és annak a tény
nek a birtokában, hogy a félelem által kiváltott szívritmusza
var miatt a sorozáson végül is untauglichnak bizonyult - Gere
ben cégvezető már derűsen néz a háborús események elébe, kávé
házi asztaltársaságban a térkép fölé hajolva már б játsza a ha
ditudósító szerepét. Kényelmes, prakticista életét - úgy tűnik-, 
már semmi sem fenyegeti, még a házasság kelepcéjét is sikerült 
kikerülnie, miután megtudta, hogy az imádót t szőke nőcskének, 
Micikének nincs vagyona, csak adóssága. De nem sokáig tart a 
nosztalgikus érzés, amely annak szól, hogy nem lehet ott a "ha
lál tánctermében", mert közbeszól a véletlen. Az a véletlen, a-
mely valójában nem is olyan vak, hiszen a regényben az emberi 
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természet törvényei szerint működik. Untauglich úr ugyanis -
igaz, hogy az anyja unszolására - a középosztálybeli társadal
mi konvenciók miatt jelenti fel végül is a kidobott cselédjét, 
aki távozáskor egy pár zsebkendőt vitt magával emlékbe. A tár
sadalmi konvenciókhoz való ragaszkodás most már végzetesen meg
bosszulja magát: a cseléd is feljelenti őt szimulálásért, s a 
rögtönzött újrasorozáson megállapítják, hogy alkalmas a front
szolgálatra. A szatirikus regény cselekménye ettől kezdve fel
gyorsul s egyre több bohózati elemmel telítődve viszi hősünket 
a megérdemelt tragikomikus bűnhődés felé. Az az ember, aki szám
talanszor kinyilatkoztatta, hogy a Monarchiáért akar önként har
colni - mint láttuk - mindent megtett annak érdekében, hogy ezt 
a harcot elkerülje. Skizoid állapotából kigyógyulva, önmaga ma
nipulálását abbahagyva, ezen az úton megy most már tovább követ
kezetesen, a legnagyobb megaláztatást is vállalva. Feleségül ve
szi Micikét, hogy családos emberként felmentést kapjon, mit sem 
törődve azzal, hogy Micike anyja a szemébe vágja: a lánya egy 
csöppet sem szereti. A magát kényszerhelyzetbe hozó, kiszolgál
tatott Gerebennel szemben most már ragadozó módon léphet fel 
Micike és az anyja. Az Untauglich úr lakásába beköltöző duó -
anya és lánya - a századelő francia bohózatainak logikája sze
rint hajszolja az idegösszeroppanásba hősünket, még a hitvesi 
ágyból is kiüldözik, hogy oda egy igazi frontharcost telepítse
nek be. A szatirikus, humoros regény végső fordulata is jelleg
zetesen bohózati: Untauglich úr idegei fölmondják a szolgálatot, 
már nem bírja tovább az otthoni poklot, inkább önként jelentke
zik katonának, elmegy a galíciai harctérre "pihenni". 

Nagyobb igényű, realista ihletésű regénykompozíció az 1917-ben 
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publikált Doktor Senki. A Doktor Senki modelljének az olyan tí
pusú karrierregény tekinthető, mint amelyet Maupassant kompo-
п ^ a Bel Ami-val. Gábor Andor második regényének eszmei-poli
tikai spektruma - és uyganakkor lélektani színképe is - jóval 
szélesebb, mint az Untauglich úré; a századelő budapesti vilá
gának nagy tablóján a sajtó, a politikai és az üzleti élet re
alista módon megrajzolt figurái egyaránt szerepelnek. De a Dok
tor Senki nem csak a főhős gyors karrierjének fordulataival em
lékeztet a Bel-Ami-ra: a maupassant-i matéria színeiben villód
zik a regény nem egy, igazán sikerült fejezete is. 

Maupassant Szépfiújához hasonlóan a véletlen indítja el.a 
középszerű képességekkel megáldott takarékpénztári tisztviselő, 
Schenk I.János újságírói pályáját. Senk I.János - akinek a ne
véből az újságnál természetszerűleg csak Senki úr lesz -'azért 
megy föl a harcosan, valójában inkább demagóg módon ellenzéki, 
Függetlenség nevű politikai hetilap szerkesztőségébe, mert a 
Közönség Köréből című rovathoz akar a goromba főnöke ellen a-
datokat szolgáltatni. A Függetlenség szerkesztőségében csak a 
laptulajdonos Porgeszt találja, a derék bőrkereskedőt, aki azon
ban az újságírás műhelyében is zseniális biztonsággal mozog, s 
mivel szimpatikus neki a szerényen hallgató fiatalember, volon-
tőrnek nézi, s mindjárt rábízza a nemlétező meteorológiai rova
tot. Senki János lélekjelenléte ennél sokkal bonyolultabb hely
zetekben kulminál majd: Gábor Andor itt már nem bohózati, hanem 
pontosan kimunkált realista szituációkban bizonyítja, hogy a 
középszerűség és az elvtelenség a szellemi és politikai élet 
berkeiben mindig fel tudja találni magát, magas mélóságokkal 
szemben is csatát nyerhet, sőt végleg fölül is maradhat. 
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Senki János új munkahelyének, a Güggetlenség nevű dajtóorgá-
numnak szellemi arculatáról viszonylag keveset mond el az olva
sónak Gábor Andor, a lap inkább a karikaturisztikus vonásokkal 
jelzett vezércikkei, bombasztikus-retorikus mennydörgései nyo
mán marad meg emlékezetünkben. Nyilván szándékos szatirikus 
tendencia az, amely azt kívánja sugallni, hogy az uralmon levő 
Szabadelvű Párt programtalanságával szemben ugyanolyan elvsze
rűtlen és arctalan az ellenzék politikája is. Csakhogy a szati
rikus vonásait különben mindvégig megőrző regénynek már az ex
pozíciója is többet sejtet a szatíra és a bohózat szerkezeti 
elemeivel építkező Untauglich úrnál, s később még egyértelműb
bé válik az, hogy a magyar közélet erkölcsi-politikai arculatát 
remekbe szabott fugurákon keresztül mefrajzoló műnek a korabeli 
Magyarország szellemi áramlatairól világosabb képet kellett vol
na adnia, Mert a rövidesen főszerkesztővé avanzsáló Senki János 
erkölcsi nihilizmusát inkább csak a középszerű ember programta-
lansága sejteti velünk, de - a pamfletszerű finálét nem számít
va - senki sincs körülötte, akinek személyiségén, határozott e-
tikáján keresztül mérhetnénk le ezt a szellemi, erkölcsi hit
ványságot. A szellemes, cinikus Prokesch segédszerkesztőtől per
sze már volontőr korában szakmai leckéket vehet: megtudja, hogy 
az újságírásnak ugyanúgy a hit az alapja, mint a vallásnak, az 
emberek hite, amely a legostobább hazugságot is elhiszi, ha ü-
gyesen az igazmondások láncolatába rejtik el ezt a hazugságot. 
De programja, erkölcsi tartása épp úgy nincs Prokeschnek, mint 
a folyton a szenzációs vezércikk-sorozat megírására készülő -
dő, de valójában soha egy sort sem publikáló Csopaki Arthúrnak, 
a lap főszerkesztőjének. Az anyagilag és szakmailag csendesen 
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haladó lap vegetációjában azonban Senki János számára váratla
nul felragyog a szerencse csillaga. A magyar közélet amoralíta-
sa miatt virrad föl ez a szerencsés nap Senki számára: a lap 
egyik riportere intim helyzetben pillantja meg a becsületben 
megőszült kultuszminisztert, Füredy Fábiánt, egy olyan társa
ságbeli hölggyel, akinek a férjét - minden más jelölt mellőzé
sével - váratlanul nevezték ki a minisztérium tanügyi osztályá
nak élére. Az esetet elsimítandó, a kultuszminiszter személye
sen siet be a szerkesztőségbe - mintha az iskolák elegáns fény
képeiről szállt volna alá - a Senki János által felkínált fotel
be - és hősünk nagyon elegáns zsarolással alapozza meg szeren
cséjét. Mivel Porgesch éppen beszüntetni készül a lapot, a zsa
rolást szinte elvi alapon hajtja végre: nem az újság hallgatá
sát, hanem magát az újságot adja el Füredy Fábiánnak. Az ela
dás tényét szerződés persze nem rögzíti, a volontőrből - a ma
gyar közélet tisztátalansága folytán - így lesz egyszerre lap
tulajdonos és főszerkesztő. Egy zsarolás hullámain kapaszkodik 
János a magasba, de határozottabb főszerkesztői munkastílusa 
nyomán mégis felvirágzik, megbecsült ellenzéki orgánummá válik 
a lap; a regénynek eme pontján szinte már úgy érezzük, hogy Sen
ki Jánosból etikailag, szakmailag mégiscsak lett valaki. Persze 
az új főszerkesztő előbb-utóbb megérti, hogy az angol típusú 
parlamentáris demokrácia hiányában Magyarországon csak kormány
párti programmal lehet továbbjutni a magasabb pozíciók felé ve
zető úton. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Senki fő
szerkesztő azt a hatalmas űrt is érzi, amely a személyes képes
ségei és a magasabb pozíciók betöltéséhez szükséges tehetségek 
között tátong. S ahogy Maupassant Szépfiúját is a nők röpítik 
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egyre magasabbra, hősünknek is egy ambiciózus nő lesz a végze
te, aki a jó ideig egyáltalán nem kívánt karrier magaslatai fe
lé tolja. 

Egy téli tátrafüredi üdülés során ismeri meg annak a tanügyi 
osztályvezetőnek a híresen szép feleségét, akinek a szeretőjét 
annak idején megzsarolta. A hősünk érzékeit és szívét fogvatar-
tó asszony, Adél portréja, sorsa külön remeklése a regénynek. 
A színesebb élet iránti mohó, fiatal vágyával egy kisvárosi is
kola taposómalmából, sivárságából indázott ki ez a női sors, és 
hajtott ilyen szép, kecses, romlékony virágot. A minisztériumi 
tisztviselővel, a "férfirom" Cziller Balázzsal azért kötött A-
dél házasságot, hogy a kisvárosi tanítónő-sorsból kitörhessen, 
férje azonban ugyanúgy árulja őt, mint ahogy az asszony adta el 
magát neki, hogy a pályáján előbbre jusson. A kultuszminiszter, 
az öregedő Füredy Fábián lesz így a következő férfiállomás Adél 
életében, amelyben egyre inkább eluralkodik a szorongás, hogy 
jóvátehetetlenül lekésik a soha meg nem ismert szerelemről. Ezt 
a késői szerelmet véli felfedezni a főszerkesztő középszerű, de
rűs lényét megismerve; az asszony karcsú, elegáns szépsége és 
az önmagát nyers, keserű őszinteséggel feltáró, felkínáló bátor
sága uralja mindvégig ezt a kapcsolatot. Az asszony a főszerkesz 
tő sorsát is irányítja, enervált lényébe igyekszik minél több 
ambíciót csöpögtetni. Adél súlyos, gyógyíthatatlan betegsége 
csak felerősíti ezt a folyamatot: anyáskodó, de nagyon határo
zott gesztusaival a nő János útját a hatalom, a Szabadelvű Párt 
felé egyengeti. 

Senki János főszerkesztő személyiségének erkölcsi megítélé
séhez fontos adalék az a cinikus derű, amellyel a számára kije-

95 



lölt karrier ösvényén könnyedén végiglépdel. Csakhogy az az er
kölcsi értékelés mindjárt bonyolultabb lesz, ha a főhős szemé-
Ilyét, emberi, munkatársi relációban mérlegeljük. Senki János 
lapja, a Függetlenség ekkor már párton kívüli politikát foly
tat, nem csak a kormánypártot, hanem az ellenzéket is támadja, 
feltehetően az általános választójog programjának hiánya miatt. 
János szakmai tanácsadója, az éles szemű Prokesch szerint a lap 
főszerkesztője nyugodt lelkiismerettel beléphet a Szabadelvű 
Pártba, hiszen a meggyőződését ott is megőrizheti az ember. 
"A meggyőződés" - fejetegti Prokesch - "olyan, mint a szőnyeg. 
Kell, hogy az ember lakásán jó szőnyegek legyenek. De ablakba 
őket csak különösen ünnepélyes alkalmakkor teszi." Érdekesek 
Prokeschnek a választójoggal kapcsolatos fejtegetései is: 
"A választójog a legszebb személyes program egy olyan pártban, 
amelynek nem programja a választójog. Különben az utóbbit nem 
is lehet olyan határozottan kimondani. Hogy mi a szabadelvű 
párt programja, azt nemcsak én nem tudom, hanem maga a szabad
elvű párt sem tudja. Ott annyiféle ember van, annyiféle prog-
ramtalansággal, hogy a választójogos embert csak szívesen lát
hatják." 

Ebben az erősen karikírozott politikai mezőnyben mozog mind
végig Senki János, és másféle eszmei iránytű nem mutatkozik szá
mára. Attól kezdve, hogy belép a Szabadelvű Pártba, a realista 
karrierregénynek inkább a szatirikus, karikírozó tendenciái erő
södnek fel fokozatosan; a pamfletszerű végkifejletben domináló, 
az epés gúnyiratra emlékeztető vonások a mű eddigi szövetének 
vérbő, anyagszerű realizmusát átszövik, befonják, s maguk alá 
temetik teljesen. 
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Már ebbe az irányba mutat a Szabadelvű Párt házába tett el
ső látogatás szatirikus tablója is. A nyolcvan éves báró Fri-
deczky Tihamér amolyan pártüléseken bóbiskoló, s édes álmából 
felébredve riadtan csengettyűző díszelnök itt, szabadságharcos-
és emigráns múlttal, de tizenvalahány éves süketséggel a háta 
mögött, emiatt nem is tud semmiről, és semmit sem közölnek ve
le, következésképpen б sem szól bele soha az eseményekbe. 
Jánost - Füredy kultuszniniszter segítségével - tulajdonképpen 
Adél vitte be a képviselői mandátum megszerzésének reményében 
a Szabadelvű Pártba, de a regény szatirikus logikája szerint 
mégiscsak a főszerkesztő az, aki a sikert ott személyesen meg
alapozza. A sikert számítás nélkül, nagyon egyszerű eszközzel 
éri el, azzal, hogy le-leül a mellőzött süket pártelnökkel 
sakkozgatni. A regény szellemes humora a mandátumért folyó 
harcban még egyszer, utoljára felszikrázik. A közvélemény ugya
nis természetszerűleg tud a Cziller Balázs-Füredy Fábián-Adél 
háromszögről, amely most már Senki főszerkesztő személyével 
négyszöggé terebélyesedett, sőt, egyesek azt is tudni vélik, 
hogy ötödikként Frideczky báró is csatlakozott ehhez a négyes
fogathoz. S mikor a kultuszminiszter János képviselővé válasz
tását sürgeti, a pénzügyminiszter pedig a fia volt nevelőjét 
tolja előre, akkora közvélemény akarata inkább a pénzügyminisz
ter igénye felé hajlik, mert egy volt családi nevelő mégiscsak 
több, mint egy másik miniszter szeretőjének a szeretője. János 
képviselőségének sorsát végül is az öreg Frideczky báró dönti 
el, aki hosszú idő után először makacsolja meg magát, s végre 
egyszer akar valamit: nemcsak a mandátumot szerzi meg a főszer
kesztő számára, hanem még a fiává is adaptálja őt. Csípős iró-
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niával "tudósít" a választás helyi mozzanatairól is az író; 
a Somogy megyei, tófalusi kerületben Jánosnak eleve nyert ügye 
van, mert valódi programmal tudott fellépni: az a programja, 
hogy a Somogy megyei főispán barátja. 

A beteg, élettől búcsúzó Adél anyai gesztustárába az a terv 
is beletartozik, hogy Jánost egy jó házassági partyval megaján
dékozza, egy gazdag zsidó bankárcsalád okos, emancipált, szel
lemes ötletekkel villódzó lányával, Elzával összeházasítsa. 
A hazai viszonyokat kritikusan szemlélő, a századelő progresz-
szív eszméi iránt fogékony Elza és a középszerű, látványosan 
elvtelen Senki János persze tűz és víz, nyilvánvaló, hogy nem 
illenek össze. Ráadásul Elzához illő udvarló is jelentkezik a 
bankár Gotthelf család szalonjában: a kolozsvári egyetemen új
szerű jogelméletet tanító fiatal tanár, szemléletével a polgá
ri radikális mozgalomhoz kötődő Rózsa Rezső. Az a sajátos, per
vertált liaison és házasság azonban, amely Senki Jánost és El
zát mégis összekapcsolja, viszi el sajnos a pamfletszerű, bom
basztikus fordulatokkal építkező, indulati elemekkel telített / 
végkifejlet irányába az alapvetően realista regényt. Mert az 
még hihető, hogy János beleszeret ebbe az értékes, kívánatos, 
csípősnyelvű lányba, de az már nem, ami ezután következik. 
A szerelmes János ugyanis olyan mértékben veszíti el önkontroll-
ját a regényben, amely már valószínűtlen, irreális. Gotthelfék 
szalonjában ücsörögve számtalan alkalommal látja, hogy Elza és 
Rózsa Rezső kölcsönösen szerelmesek egymásba, azt is tapasztal
nia kell az újdonsült képviselőnek, hogy ővele viszont megvetés
sel bánik Elza, minden alkalommal megalázza. Persze, ha elfogad
juk a szerelmi bárgyúságnak azt a fokát, amelyben a férfi - az 
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őt gyűlölő Elza kezét végül mégis megkérve - féreggé alázza ma
gát, akkor persze elfogadhatjuk azt az amorális tényt is, hogy 
a nacionalista szólamokban jelentkező uszító hadjárathoz, ame
lyet Rózsa Rezső ellen a véletlen indított el lavinaszerűen, 
most már - bár eddig megismert jelleméhez nem éppen illik ez -
a legegresszívebb és legbecstelenebb eszközökkel Senki képvise
lő is csatlakozik. Ennek a "magyar Dreyfus-ügynek" az írói in
tonálása azonban szélsőségesen túlzó, karikírozó módszerrel tör
ténik - a józan realizmus helyett. Hűvös, ironikus ábrázolásmód
ját feladva, maga az író is közvetlenül megszólal itt, s bizony 
csak egy pamflettbe illő "igazság" az, amelyet a korabeli Ma
gyarországról megfogalmaz: "Egy egész kultúrától és elrugaszko
dott cigánynaturalista ország beteg barbárságának gyújtópontja 
lett a Rózsa-ügy." A józan realizmus megközelítésével ugyanis 
egészen más jellegű eszmei küzdelmet ábrázolhatna Gábor Andor, 
olyan politikai csatateret, amelynek légköre, párbajstílusa a-
dekvát lenne a Monarchia világával. Mert a századelő világára 
egyáltalán nem jellemző, hogy a jobboldal által megtámadott, 
hazafiatlansággal vádolt gondolkodó mellett ne sorakozzanak fel 
a magyar szellemi élet legjobbjai, s hogy maga a vádlott se le
gyen képes védekezni. Gondoljunk például csak arra, hogy Ady 
Endrére hányszor támadtak rá hazafiatlanság, magyartalanság vád
jával a jobboldali sajtó és politika prominens személyiségei, s 
maga a költő - széles eszmei tábort tudva maga mögött - milyen 
kemény hangon vágott vissza mindig. 

Senki Jánosnak a Rózsa-ügyben játszott szerepe Elza személyi
ségéből is patologikus reakciókat vált ki. Hozzámegy az újsüte
tű báró Frideczkyhez, de csak azért, hogy megkínozza, testét, 
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miközben egy fedél alatt él vele, a férfitól szadisztikus öröm

mel távoltartsa. Csak egy pamfletszerû ábrázolás szintjén fo

gadhatjuk el azt a tényt is, hogy a feleség szeretőjét, Rózsa 
Rezsőt a nyílt utcán dúvadként megtámadó Senki Jánosnak otthon, 
a négy fal között még arra sincs ereje, lehetősége, hogy erről 
a sajátos állapotról Elzával egyáltalán szót váltson. A mesei 
ihletésű írói igazságszolgáltatás utol is éri Senki Jánost: 
Rózsa Rezső kardjába rohan a sajátmaga által provokált párbaj
ban. 

Egészen más világba vezet bennünket, az emberi lélek és az 
ösztönvilág izgalmas pszichológiai elemzését mutatja az 1918-
ban megjelent Hét pillangó. A mólt század kilencvenes éveiben 
játszódó regény a régi Budapest művészéletének is tükre; főhő
se a magyar színházvilág csillaga, az operettszínésznő Takács 
Mica, de a többi szereplő is művész: színész, rendező, zeneszer
ző. A Hét Pillangó ugyanakkor egy tragikus szerelem története 
is, Takács Micáé és az esztéta Sámson Lászlóé, s az utóbbi re
gényszereplő személye azért is érdekes számunkra, mert alakjába 
Gábor Andor budapesti reáliskolai tanárának, a jelentős iroda
lomkritikusnak, Péterffy Jenőnek a személyiségét is belevetí
tette. 

"Mindez nagyon-nagyon régrn volt egy elsüllyedt világban, a-
mely talán soha nem emelkedik ki többé a vértenger hullámai a-
lói" - üti meg a regény kicsit nosztalgikus, kicsit érzelmes 
alaphangját a bevezetőben Gábor Andor. S valóban: a Hét Pillan
góban nyoma sincs a Monarchia szarkasztikus indulatú bírálatá
nak, lágyabb, líraibb itt a tónus, a szerelemnek kiszolgálta
tott és a nagy érzelmekben megtisztuló ember arcvonásai érdek-
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lik Gábor Andort, a test és # lélek öröme s gyötrelme, mint az 
emberi élet egyik lehetséges értelme. Az emberi lét olyan tar
tományai, melyeknek hívása értelmet, célt adhat ugyan az éelt-
nek, de ezekbe a tartományokba belépve leteszi a ráció fegyve
rét az ember, más törvényeknek engedelmeskedik, és ha mégis az 
értelem kristálytiszta rendjét hazudja ebbe a kaotikus, irraci
onális világba, akkor megbűnhődhet, s végleg átléphet a semmi
be, az irracionalitásba, mint a regény egyik hőse, Sámson Lász
ló. 

A Hét pillangó igazi főhőse azonban mégsem Sámson László, 
aki szkepszisét, kiábrándultságát úgy oldja föl, hogy az élet 
értelmét azonosítja a tiszta szerelemmel, és beleroppan ebbe a 
kísérletbe. A regény elsősorban a színésznő Takács Micáról szól, 
arról a nőről, aki nem filozófiai kísérlet tárgyává avatja, ha
nem éli az életet, kopár tisztaságban és szennyben, érzéki má
morban és az igazi szerelem elementáris erejű katarzisában. 

A sikeres operettcsillag, Takács Mica sorsának fordulatát 
akkor kezdi gomolyítani az író, amikor a nő már belefáradt a 
színházi munkába, a felszínes derűvel csillogó operettbe. Gra-
ciózus mozgásával, hangjának sokféle árnyalatával át tudta u-
gyan törni a műfaj szűk határait, de ez - egyre inkább érzi -
kevésnek bizonyul egy életre. Nagy ambícióval készült a szí
nésznői pályára, magánéletét hosszú ideig félre tette, felál
dozta érte, de most az érzékek és az érzelmek a jogaikat köve
telik: s Mica már szerelmes is lesz, egyelőre csak az ábrándok-
világába, magába a szerelembe. Az operettszínházban persze a 
férfiak vágyakozása már régóta a különleges szépségű színésznő 
felé fordult, Mica azonban eddig észre sem vette őket. A szín
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ház bonvivanja, a dzsentri ivadék Kuliffay azonban különös, 
hatásos vadásztaktikát alkalmaz vele szemben: rajongásának 
gesztusaival sosem veszi körül, mint a többi férfi, de a szín
padon, az operett egyik jelenetében egyszer markírozott csók 
helyett valódi csókot ad a nő szájára, hogy aztán a többi este 
folyamán megismételje ezt a csókot, amely rövidesen Micának 
már nem csak a száját, hanem az egész testét égeti. így kezdő
dik az a testi szerelem, amelynek merész, őszinte bemutatása -
gondoljunk arra, hogy 1918-ban jelent meg a könyv - külön ér
deme a regénynek, már csak azért is, mert a tomboló érzékiség 
leírása kitűnő lélektani megfigyelésekkel párosul. Az író sza
vaival "örvény, forróság, kín, gyönyörűség, szégyen, elalélás, 
gyilkosan édes íz" volt ez a testi kapcsolat a regény hősnője 
számára: a hosszú szunnyadozásukból felébredt érzékek barbár 
násztánca, amely azonban a szégyen és a kiszolgáltatottság ér
zését is minduntalan előhívta. Hiszen az üresfejű bonvivan min
den volt, csak nem méltó szerelmi partner Mica számára, és -
érezve, hogy az önmagát a méltatlan gyönyör máglyájára dobó 
női test nem akar szabadulni ebből a tűzből - testi, technikai 
fölénye birtokában ráadásul úgy bánt a férfi vele, mint egy 
tárggyal. 

A gyönyör utáni vágy és az ezt követő szégyenérzet leírásán 
túlmenően a "nem osztozó extázis" fogalma alighanem először je
lent meg a magyar regényirodalomban. Az erosz vagy még inkább 
a libidó történetiségének bizony egy új, modern korszakát jelzi 
ez a lecsupaszított szerelmi aktusra, a szerelem nélküli sze
relem magányos organizmusára utaló kifejezés. A "nem osztozó 
extázis" ténye azonban - a szégyenérzet hamar elcsituló hullám-

102 



verései után - valójában nem gyötri meg Micát: a vaskos natu-
rában hempergő testnek és a tiszta magasságokban szárnyaló lé
leknek a dualizmusa - úgy tűnik - nem minősíthető az ember ter
mészetellenes állapotának. Inkább olyan kétfajta állapot, irá
nyultság ez, amely egyszerre van jelen a tudatban és az ösztö
nökben, és az emberi psziché két szélső pólusán elhelyezkedve 
nem vív feltétlenül harcot egymással, hanem inkább kiegészíti 
egymást, előkészítve az emberi lelket a szintézisre, az igazi 
társban feloldódó szerelemre. Ez a szintézis azonban még egy 
kicsit odébb van Mica életében. Hogy a kiszolgáltatottságtól 
megszabaduljon, az újszerűbb, rafináltabb operettmuzsikát kom
ponáló zeneszerzővel, Lengyel Fricivel köt kapcsolatot. Valójá
ban Mica nem attól a kiszolgáltatottságtól akar megszabadulni, 
âmely a saját testének, érzékeinek hú alattvalójává teszi őt, 
hanem a színész Kuliffay nyomasztó és megalázó fölénye elől a-
kar menekülni. S ez sikerül is azzal, hogy a "ragaszkodó, szol
gálatkész, józan" fiú alakjára "fölgerjedésének trópusi indáit" 
most már következmény nélkül ráfonhatta, vagyis a zeneszerzőt -
az író metaforájával - "magába szívta, hogy hirtelen orvosság
nak használja föl." 

A regény másik szála az esztéta Sámson Lászlónak a művészet 
és a lét értelmét, az esztétikum lényegét kereső útja; a két 
szál - Mica és Sámson élete - csak lazán érintkezik kezdetben, 
a két életút majdnem elsiklik egymás mellett, hogy aztán ez az 
egymáshoz illő emberpár végül mégis rövid, tragikus szerelemben 
forrjon össze. A reáliskola bornirt légkörében tanító Sámsont 
már a regény kezdetén egyre több kétely keríti be. Látja, hogy 
a középiskolai tanítás, amely az ismeretek felesleges halmazát 
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zúdítja a tanulókra, és egyre inkább a diákok és a tanárok pár
viadalának terepévé formálja át az iskolát, nem adhat értelmet 
az életének. De a modern művészet és filozófia iránt rendkívül 
fogékony esztéta azt is kénytelen önmagától megkérdezni, hogy 
a kávéházi irodalmi beszélgetések vajon célt adhatnak-e az éle
tének? Az élet értelmét Sámson László a szépségben, az esztéti
kumban keresi, és ezt a szépséget véli felfedezni Mica varázsos 
lényében, a szerelemben. A színésznő lélekben megérett, felké
szült erre a szerelemre, úgy érzi, életének lázas, önemésztő i-
dőszakát maga mögött hagyta, megtisztult ebben az új, magasabb
rendű szenvedélyben, a hozzá méltó társ testi lelki érintésében. 
Hiszen végül is "az életünk olyan, amilyenné egy-egy adott perc 
hangulata az emlékeinket átfesti" - idézhetjük az írót. 

Ebben a szerelemben azonban eleve van valami nyugtalanító 
polarizáció, amely az érzelmi és intellektuális szövetségből 
száműzi, pontosabban alacsonyabb minőséggé degradálja, s így az 
erosz ellenpólusává feszíti a szexualitást, az érzéki mozzana
tokat. Azért nyugtalanító ez a polarizáció, mert a szerelembe 
Sámson László a tökéletesség utáni sóvárgását viszi valójában 
bele, s ezért Mica utólag megismert, megsejtett előélete felold
hatatlan tragikumot jelent számára. Mindenképpen hamis Sámson 
tragikum-érzékelése, a szerelem előli megfutamodása: s így nem 
érezzük eléggé súlyosnak, motiváltnak a férfi öngyilkosságát 
sem. Hiszen Sámson egy konvencionális erkölcs alapján mérlegeli 
a nő előéletét, még azt sem tudja megbocsátani, hogy Mica nem 
szüzén adta oda magát neki. Természetszerűleg nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy a múlt század kilencvenes éveiben játszódik a 
regény, de ha a vallásetikai alapú szexuálerkölcs kívánalmait 
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történetileg nézzük, akkor is elképesztő, hogy egy pályáján már 
jelentős sikereket elért színésznő szerelmi életéhez ilyen mér
cével közeledjen valaki. De áldilemmává minősíti ezt a problé
mát egy filozófiai-lélektani aspektusú kérdés is: vajon az em
beri tudat titkait eredményesen fürkésző Sámson a testnek és a 
léleknek ezt az egyszerű dualizmusát sem képes megérteni, elfo
gadni ? így végül elemzésünk nyilvánvalóan oda konkludál, hogy 
bár a Hét pillangó egy széplelkű emberpár tragikus szerelmé
ről szól Gábor Andor szándéka szerint elsősorban, de valójában 
nem ennek a kapcsolatnak a rajza teszi értékessé, maradandóvá 
a regényt, hanem egy izgalmas, modern személyiség lélektani tit
kainak új utakon járó írói felfedezése, az emócigival, ösztönei
vel őszintén feltárulkozó, önmagát megvalósító női egyéniség. 
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Szíjártó István 
GÁBOR ANDOR LÍRÁJÁRÓL 

Sorsának határai: Rinyaújnép, Budapest, Bécs, Párizs, Lipcse, 
Berlin, Moszkva, Hamburg, Amiens, Leningrád, Budapest. 

Kitűnő monográfusa, Diószegi András "ódái hevületű, erős gon
dolati tartalmú" verseket író, modern alkotónak látja, aki sajá
tos művészi kvalitásokkal rendelkezett, s a hagyományokat össze
foglalva tört a lírában új utat. Sőtér István szerint Gábor An-
dor"úgy versel mint a Kalevala -patakzanak a sorai, színt ját
szanak a rímei, kísérőzene helyett is zenélnek a dallamai". 
Kosztolányi ezt írta egyik kötetéről: "Lírája nem is egyéni a 
szokványos értelemben, inkább emberi. Ezt állapíthatom meg for
májáról is, mely egyenes visszatérés az Arany Jánosi hagyomány
hoz, verselésben, rímelésben, sokszor a szavak használatában is, 
minden ízében konzervatív. Gábor Andornak ami a szívén, az a 
száján, vagy helyesebben: ami a fejében, az a lantján. Majdnem 
minden versét össze tudnám tömöríteni egy józan tételben." 
Pók Lajos "Közvetlenség, egyszerűség, szókimondás, könnyed for
maművészet, sajátos ízű népiesség, erős költői egyéniség" -okán 
tartja a kor egyik nagy költőjének. Csoóri Sándor azt jövendöl
te, hogy "néhány verse a legnagyobb magyar versek testvéreként 
fog állni irodalmunkban, éllva a szigorú idő tűzpróbáját." 

Milyennek látjuk 1984 januárjában a száz esztendeje született, 
vitathatatlan tehetségű,' sokoldalú művész lírai alkotásait ? 
Nem hinnénk, hogy a bevezetőben vázolt értékítéleteket meg kel
lene kérdőjelezni. Nem szükséges "perújrafelvétel",Gábor Andor 
verseinek "átértékelése, előző generációk által kijelölt iroda-
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lomtörténeti helyének felülvizsgálata. Bóka, Bölöni, Gellért 
Oszkár, Illés Béla, Lukács György, Pándi Pál és mások jó szem
mel, kortársi érzékenységgel figyeltek fel tanulmányaikban az 
életmű értékeire. 
Elismerő jelzőiket 1984-ban mégis sokszor érezzük túlzásnak, s 
még Csoóri Sándor harminc éve írt sorai is: "Nem volt még ma
gyar költő Petőfin kívül, aki egy adott történelmi kor változó 
viharzásáról oly hiteles, szinte naplószerű dokumentumot hagyott 
volna hátra, mint Gábor Andor a második világháború esztendői
ről" - könnyen hitel nélkülinek tűnnek. 

Az elmúlt esztendőben irodalomértő kortársaim és főiskolás 
tanítványaim közül sokakat megkérdeztem: mit tudnak Gábor An
dorról? A moszkvai Új Hang szerkesztőjéről, a Ludas Natyi fő
szerkesztőjéről néhányan hallottak, de szinte kivétel nélkül 
meglepődtek, hogy azonos sok népszerű kupié, a Csárdáskirálynő 
dalbetétei szerzőjével. Milyen rangú költő Gábor Andor? Mert, 
hogy jó lírikus, azt a bevezetőben említetteken kívül Kosztolá
nyi, Karinthy, Hatvány Gaál Gábor, Szemlér Ferenc, Lányi Sarol
ta és mások sorai is igazolják. Nagyszerű formaérzékű, könnye
dén verselő költő, és tény, hogy a kortársi bírálatokban több 
az elismerés, mint a fanyalgás. Ez jellemző a halála után szü
letett kritikákra is. Gábor Andor költészete nem mérhető az el
ső vonal nagyjaihoz. Költeményeiben sokkal több a beváltatlan 
ígéret, s bár rokonszenvesnek tartom az elfogult szeretetet, 
mellyel több kritikusa érdemén felül növeli értékeit - úgy ér
zem a hasonlítgatásokban, rendre alulmarad. Nem azért, mintha 
tehetsége lenne pusztán átlagos, vagy mert a kommunista eszme 
elkötelezettjévé válva költői tehertétellé vált volna számára 
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az ideológia, vagy éppen a napi politika megannyi gondja. 
Gábor Andor lírikusi pályája azért nem egyenletes ívű, mert 
(Diószegi erre kitűnően mutatott rá) a kor, melynek hú fia volt 
tartalmazta a buktatókat, (- a csábításokat a könnyű felületes 
életre, léha szórakoztatásra csakúgy, mint a politikában raga
dásra - ) . 

A XX. századdal szinte egyidőben jelentkezett könnyű sanzo
nok, kisebb szatírák szerzőjeként. Okos, bölcselkedő hajlamú 
költő, aki Juvenalistól, Horatiustól tanulta a legtöbbet és 
szinte beláthatatlan területekről szedte össze asszociációit. 
Szatíráit Karácsony Sándor is nagyrabecsülte, műfordításait 
Gombocz Zoltán dicsérte. Imponáló filológiai felkészültsége tu
dóskarriert, egyben kitűnő műfordítói karriert is ígért. Lefor
dította az ófrancia hőseposzt, a Roland-éneket és Frederic Mist
ral: Nireio с. provanszál eposzát. 
Gábor Andor a szabadkőműves eszmékkel teli vallástalan zsidó ér
telmiségi típusa, aki a Négyessy -szemináriomon és A hét körében 
vált kitűnő költő-fordítóvá és műértővé. Fordításait(Verlaine, 
Gottfried Keller, Rilke, Leconte de Lisle, Ada Negri, Verhaeren) 
először A hét közölte (1903, 1905). Rába György írta "Verhaeren 
és a modern magyar költészet kezdetei" c. tanulmányában, hogy 
Gábor Andor az első magyar Verhaeren fordító, akinek artisztikus 
tájékozódását, de egyben szociális érdeklődését is jelzik a vá
lasztott versek. (A szél, Égő boglyák, Holland ősz). 
Diószegit idézve: a Gábor Andor költészet az első világháború 
előtti években "a polgári, de nemegyszer nyershangú szatírának, 
s az elvont filozofikus hangnak különös szélsőségeit szólaltatta 
meg." Az indulás időszakában a költészetet eszmei szócsövének, 

108 



társadalmi, politikai harcok fegyverének látja. Példaképei: 
Béranger, Heine, Petőfi, Arany. Néhány év múltán már egyre 
több polgármulattató tréfát ír, sanzonok teszik ismertté nevét. 
Kabarétréfáitól, szatíráitól egyenes (ha nem is göröngytelén), 
út vezet későbbi forradalmi verseihez is, hiszen ezek előképei 
kiolvashatók a könnyű műfaj odamondogatásaiból is. Az 1905-ös 
orosz forradalom sugallatára írja például a lázadás zászlaját 
kibontó Új Messiás-t. ("A tengődés, a rettegés lejártak,/az 
ösvény nyílt, elém vajon ki áll?/Nincsen ki milliókkal szem
beszállhat -/ A vén világ új megváltóra vár./Jövel nagy eszme! 
harcunk hirdetője./Téged vártunk, véled megyünk előre!...") 
Az igazán élő költőt nem a hangja, a modora, a látásmódja, a 
rímelése, a fogásai tartják meg, - s nem is mindig a közölniva
lója. Mi tehát? Herbert Read szerint: a forradalma. Sőtér Ist-
ván az őszinteség forradalmát emelte ki Gábor Andor költésze
tében. "A művészetben mindennél fontosabb az eredeti alkotás 
képessége: ez azonban nem az újdonság makacs hajhászása, hanem 
a közösség megújuló szükségleteihez és aspirációihoz való szün
telen alkalmazkodásban nyilvánul meg. Mesterséges művészet min
dig csak a művész elszigeteltségéből születik: kialakul a man
darinok osztálya, msly a maga külön nyelvén szól." 
Minden hiteles költő őszinte is éa ha olyan korban született, 
amikor a művészet formái és a temészetes kifejezés közötti sza
kadék már nagyonis nyilvánvaló: el kell tüntetni ezt a szakadé
kot. - így születnek a forradalmár költők. Az úri világot csak 
Ady támadta merészebben. A harcos politikai költemények (Közép
osztály, Bányászfalú, Ének, Népdal) mellett szerelmes versek me
legen fénylő sorai bizonyítják, hogy lírája sokhúrú, gazdag em-
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berségu. Ekkoriban írt versei közül a Kürtszó az éjben, A gyár, 
Ének 1912 - a szegénység gyötrelmes sorsát, a cselédéletet, a 
társadalmi igazságtalanságokat szólaltaja meg. Döbbenetes ere
jű költemények ezek, de a cselekvő harc parazsát Gábor Andor 
szívében az első világháború értelmetlen áldozatai, oktalan 
borzalmai nem lobbantották fel. Összefügg ez azzal, hogy nihi
lista gyökértelensége, kispolgári pesszimizmusa (az ember magá
nyos, az élet üres, céltalan, a szerelem örömtelen, a nők ki
számíthatatlanok) meghatározta életét. A Fehér kabarédalok(1911) 
a Tarka rímek (1914), Duo (1917) kabarédalait, sanzonjait fog
lalják össze. A kortárs kritika némelyike, s talán a kitűnő 
monográfia is eltúlozta - úgy érzem - ezeknek a burzsoá idillt 
kifigurázó daloknak a jelentőségét. A klubban eben írja: 
"neje otthon nem unotkázik/Egy úr a lakására sétál/S úgy meg
csalják, hogy füle szétáll..." A szerző strófa-arzenálját in
kább zavarónak érezzük. Bizonyos azonban, hogy életformája: 
- a színházak, kabarék világa, a kávéházi társaságok, első fe
lesége Kökény Ilona (1915-ig) a tízes-évek ünnepelt operettpri
madonnája, majd második felesége Vidor Ferike (1924-ig) a 
Nagy Endre kabaré énekesnője, ehhez a versvilághoz kötötte. 
/Harmadik felesége, özvegye Olga Halpern). 
Az 1918 előtti Gábor Andor-líra egy hármas kötöttségben terem
tődött. - A poéta doctus; Babits, Kosztolányi társa a Négyessy-
szemináriumokon, modern nyugati költők és ófrancia eposz fordí
tója: - a szocializmus iránti vonzódás, mely a szegénység sorsa 
iránt érzett részvétben és a radikális értelmiségiek messianisz-
tikus forradalomvárásában, illetve a proletariátus jajszavainak 
meghallásában mutatkozott meg; - és végül a szellemes zsurnaliz-
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mus, a szórakoztató pesti köznapok, jómódú emberek társasága, 
a kabarék, a bravúros cikkek, a divatos sanzoníró és kabaré
szerző könnyed életvitele. 

Egészében ezt az időszakot véleményem szerint ez utóbbi ösz-
szetevő határozza meg és jellemzi legjobban. 1907 és 1919 kö
zött naponta írt egy sanzont, négynaponta egy kabaréjelenetet, 
havonta kiadott egy könyvet, helytállt Az Újság szerkesztősé
gében. (Egyetlen esztendőben írta meg a Palikát, a DoLlc'rpapát, 
a Szépasszonyt, elkészült a Csárdáskirálynő, a Csillaguk bolond-
ja, a Csokoládékatona szövegkönyvének fordításával, a Mágnás 
Miska, a Gróf Rinaldo, az Aranyfácán verseivel.). Csaknem erre 
az időre esik az Untauglich úr, Doktor Senki c. regényei /tk. 
pamflettek/ megírása is. /Diószegi im.l5p./. 
Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, Heltai Jenő, Nagy Endre mel
lett a kor legfelkapott szerzője. Belsőleg viszolyogva, de a-
zért mégiscsak igazodott a kávéházi hangadó társaságokhoz, "a 
dzsentroid stílust asszimiláns nyegleséggel képviselő pályatár
sakhoz" /Diószegi p.16./ 

1914-ben 30 éves, amikor A zászlós címmel nacionalista, mili
tarista frázisokkal teletűzdelt háborús drámát írt. (Nem menti 
e tényt, hogy még Mőricz Zsigmondnak is született a Nemzeti 
/Royal/ Orfeum számára egy alkalmi darabja: Megy a gőzös Szerbi
ába címen. "Lámpás szép fejek sután megszédültek." 

1917-ben 33-cimen jelent meg pályamérlege, egy rezignált 
pesszimista bölcselkedés. Ezekről a versekről írta Kosztolányi 
a Nyugatban (1918.jan.l.) "Mi a vers? Az utolsó következtetés 
az életről. Távol a divattól, népszerűtlen, komoly verseket ír. 
Komoly, komor verseket, imkább értelmi mint érzelmi/ÁLom és ön-
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tudat, élet és halál, vágy és beteljesülés stb/ kérdésekről. 
A költő egyéniségéből alig akar mutatni valamit, személyes 
gondja eltörpül a gondolat mellett, melyért kiáll. A klasszi
cizmussal szemben egyik erőssége volt az újabb lírának, hogy a 
költő minden egyéni sajátosságát átmentette a versekbe. E ver
sek írója ebben a tekintetben tartózkodó. Néhány tételesen meg
szövegezett gondolat formába öntése emlékeztet Reviczky mere
vebb verselésére (Schopenhauer olvasása közben)...A jelenkori 
magyar költészet jórészt impresszionista és szimbolista ösvé
nyen jár, szereti a kifejezésben a határozatlant, melyről Ver
laine beszél, azta tétovaságot, mely a gondolatot talán elkö
dösíti, de ugyanakkor sejtelmesebbé, forróbb, jelképesebbé te
szi az érzést. Gábor Andor a kifejezésnek erről a módjáról e-
leve lemond...Vannak verstémái. Sokszor még alkalmazza - sike
rült újszerűséggel - a régi költők egyik hatáseszközét, a csat
tanót is... "Kosztolányi észrevette azt is, hogy Gábor Andor 
minden verstárgyát prózaian és költőien is megragadja. Minél 
elvontabb a téma, annál érzékibben zeng a vers, annál bujábbak 
ütemei és rímei. Nem régifajta bölcseimi verseket írt, de élmé
nyeket, egy keserű lélek belső élményeit. "Egy 33 éves, okos, 
tépelődő pesti ember arca rakódik össze verseiből, aki nem esz
ményíti magát a régi költők módjára, inkább a gyarlóságot hang
súlyozza és túl az első fiatalságán szelíd és szerény öngúnnyal 
nézi önmagát és a világot..." A kötet a régiességével újszerű, 
gondolati és formai konzervativizmusával meglepő. Üde visszaha
tás azokkal szemben, kik az újkori líra színeivel és szavaival 
visszaéltek. Ismét Kosztolányit idézve: "Ellenmérge azoknak a 
bódító és tündöklő mérgeknek, melyeket az impresszionizmus és 
a szimbolizmus teremnek." 
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"Megállhatok, hogy visszanézzek: /Eléltem életem felét./ 
Aléltan pillantok feléd/Múlott múltam kusza igézet.../ 
...Amit akartam: megpróbáltam: /Elhagytam, ha nem sikerült./ 
Mi kezem alól kikerült, /Hogy rossz-e, jó-e meg se vártam../ 

(33) 
^z Epilógus (melyet Arany hatvanévesen írt meg) számvetése 
Gábor Andor életében: "..Keveset őrölt a malom,/ Itt plusz, 
ott mínusz.. Summa: semmi 

L918 végén írásaival a Nemzeti Tanácsot segíti, 1919-ben 
a kulturális ügyek népbiztosságán Magyar Lajossal és másokkal 
dolgozik együtt (cenzúraügyekkel foglalkozik és színházi ügyek
ről referál). Kun Bélával már november óta közvetlen kapcsolat
ban van, ott van az Ötszázak tanácsának utolsó ülésén is. 
Aug. 16-án éjjel tartóztatták le, hat hetet töltött vizsgálati 
fogságban. A börtönélmények teljesen megváltoztaták. Sinkó Er
vin ezt így foglalta össze: "Nem a kommunisták forradalma, ha
nem a kommunisták ellenségeinek a győzelme, a levert forrada
lom, a fehérterror, a diadalában önmagát lemeztelenítő úri 
Magyarország látványa, a borzalom és az undor csinált belőle 
harcost." ' • :' « i f 

1919 decemberében elhagyja az országot. Életének, költői pá
lyájának gyökeresen új időszaka kezdődött ekkor. Adyénál hétköz
napibb költői tehetséggel a citoyen -költői örökség hordozója 
volt, az a hely, melyet az első számú szórakoztatók között el
foglalt inkább nihilista művész attitűdjének felelt meg, mint 
a politikai szerepet tudatosan vállaló váteszköltő helyzetének. 
1919 decembere után a korábbi szkeptikus történetfilozófia he
lyébe kommunista elkötelezettség kerül. 1925-ig a Becsi Magyar 
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Újság szerkesztője, kiutasítása után Berlinbe megy, az Ogonyok 
ás a Pravda tudósítója, 1933 után természetesen Moszkvába ve
zet az útja. 1941-ig szerkeszti az Új Hangot, 1945 után haza
tér. 

Költészete az emigrációs évek alatt leegyszerűsödött ugyan, 
de sodró erejűvé forrósodott. Monográfusa summázata szerint: 
"A hagyományos formákhoz természetes hevülettel olvad hozzá az 
Ady Endre költészetén erősödött lírai pátosz, valamint az egyre 
kiterjedtebb műfordító tevékenység során megismert európai pro
letár-líra realisztikus hangvétele. Ódái hevületű, erős gondo
lati tartalmú verseiben (Az én hazám, Über ellen Gipfeln, Év
fordulóra 1925), Személyesebb hangvételű dalaiban (Privát dal), 
Száműzetés, Utam, Halkabban) is egy szenvedélyes, kitűnő forma-
készségű lírikus szólal meg." Bécsben kiadott kötetei (Az én 
hazám (1920), Világosulás (1922), Mert szégyen élni és nem kiál
tani (192 ?) a magyar szocialista líra első fejezetét alkotják. 
A lírában a hagyományokat összefoglalva tört új utakat, s tar
talmi, formai gazdagodás is megfigyelhető ezekben a kötetekben. 
Szinte minden verse más formájú, más ütemű. Arany-követő maradt 
az emigrációs években is. A Népdal magamnak (1919), Dal felnőtt 
gyerekeknek (1920), Büszke dal (1927) - elkápráztatja olvasóit 
költői bravúrjaival. Ütem- és rímremeklések ezek, erős zeneiség, 
hol tréfás, hol izgatott lüktetésekkel. Szellemes rögtönzései
ről, szójátékokkal felérő rímvariációiról írja Sőtér István, 
hogy ha valakinek, neki eleme a dal/ minden látszólagos útszé-
liség ellenére/. 

Az emigrációban élő költőnek amikor hazai jelenségeket 
kellett megítélni: jócskán akadtak tévedései is. Ilyenek az 
Ady Endre eszmei hatásáról írt sorai: "Ebből az Ady_ szerelemből 
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ma csak torzszülött gyermek származhat, mert Ady ma az utódálla
mok magyarságának száján csakis az irredenta egy modernebb esz
közévé aljasítható" ,- Király István figyelmeztet Ady tanulmányá
ban (Intés az őrzőkhöz),/1.224 p. Szépir. 1982/ hogy a naciona
lizmust és patriotizmust nem szétválasztó ezoterikus baloldali
ság mélyen élő, revideálandó gyanakvásait tükrözte ez az elsie
tett általánosítás. A valós Ady hatás cáfolta Gábor Andort. Za
varta őt az Ady-versekben hangsúlyos "faj, fajta" szó is. 
Illyés Gyula mutatott arra először hangsúlyosan, hogy nem csak 
az ellenforradalmi fajvédők szólamaihoz nincs köze Ady szóhasz
nálatának, de még a tudományos rassztanokhoz sem. Egyszerűen a 
humanobiológiai beállítottság kordivatja, (szociáldarwinizmus, 
pozitivizmus, naturalizmus) népszerűbbé tette a "faj" fogalmat, 
s ellenfeleinek saját nyelvükön válaszolva: idegent, zsidót 
kiáltva tette hiteltelenné a Rákosi-Kremsier Jenő féle "svábok
ból jött magyarok" szólamait, hangsúlyozva saját illetékessé-
gét.../Király 332 p. im./. 

Gábor Andor 1938 után újra magyarul írt, (Hazafelé, Pillan
tás előre) egyre erősebb benne a hazakészülődés vágya. 
Ezidőben írt versei közül a Horthy és Hitler-ellenes szatírákon 
kívül a Mint a füst, Négysoros, Válasz - a sikerültebbek. 
1941-ben Hitler megtámadta a Szovjetuniót, az Új Hang működése 
megszűnt, a költő vállalta a Honvédő Háborút. Nagyszerű agita
tív költemények születtek 1942 és 45 között. (Szegény paraszt 
éneke, ízen az asszony, Rigófütty, Téli ruha). 
Csoóri Sándor írta: "versei között mondjuk meg nyíltan, akad 
gyenge, elnagyolt is, de a versek többsége döbbenetes erejű és 
hiteles... Egyik titka költészetének, hogy nem önmagától /ból/ 

115 



jut el az eseményhez, és ad hozzá, hanem az eseményben keresi 
meg a közösségi tiltakozás pátoszát." (Irodalmi Újság 1954.). 

Költészete ezekben az években a leggazdagabb."Hangommal 
meg kell védeni hazámat" - írta mottóként versei fölé. 1945 
tavasza így maradt meg költői életművében: "Napfényen élni bol
dogan,/ Lidérces múltat váltva szebb jelenre,/ hogy bő verej
tékkel szerzett jogon/ Övé legyen jövendő végtelenje..."/Ének 
a naphoz (1945 májusában). A Petőfi szobornál címűben: "Petőfi, 
nézd, először most először/ hosszú történet sorvasztó során/ 
Szabad magyar nép áll e drága földön/S úgy ünnepel szikrázó már
ciust..." Máskor Janus Pannonius költői öntudata /"Manó tud
ja, mi lettem volna,/ Ha nem magyarnak szülétek/ A hírnevem úgy 
zakatolna/ Hogy hasogatná fületek." - Négysoros)keveredik swifti 
szarkazmussal (Nevess magyar../. 

Állta a sarat mint a Ludas Matyi szerkesztője a demokrácia 
ellenfeleivel szemben, de 1950 után körötte is megritkult a le
vegő. Nem hajtják végre az írószövetségi határozatot összes mű
vei kiadására, (s csak egy válogatás jelenik meg életművéből;) 
szóba sem kerül a Kossuth-díj odaítélésénél. "A szép magyar iro
dalomból/ Újfent-megint kilóg a lábam,/ Most már egy fertály 
század óta/ Tessékelnek ki általában./ Mivel nincs rajtam ke
resztvíz/ Azt nem is szedhetik le rólam,/Ezzel szemben a magyar
ságom / Rángatják egyre ki alólam..."/-Programvers/. 
Karinthyra emlékeztet,(a Struggle for life rezignált soraira az 
Erélyes elégia keserű fintora: "Közmondás áldozata lettem,/A 
korpa közé keveredtem,/ S most a disznók megesznek..." 

1953. január 21-én halt meg, tavasszal posztumusz Kossuth-
díjat kapott. 
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Sokan és sokszor idézték emlékét. 
Bóka László mint az Új Tájszótár és Magyar Nyelvatlasz ügyének 
patrónusát, Gellért Oszkár arra emlékezett: milyen nagyra tar
totta Babits politikai okból a költőt, akinek volt ereje hátat
fordítani a kabaréköltészetnek. 

A lírikus Gábor Andor portréját annak a versnek az idézésé
vel szeretném markánsabbra rajzolni, mely leghangsúlyosabb da
rabja - s tán legvilágosabban a jövőbe mutató verse: 

Csüggedőknek: 
"Nem duruzsolhatsz most magadról,/Közügyben kell a hangos ének/ 
Bár tudnál oly szépen dalolni,/Hogy mind ajkadon csüggenének./ 
Szólt Árion a delfineknek/S a fűnek Orfeusz s a fának,/ 
És írva van, hogy volt eredmény,/Eredménye költők szavának./ 
Te, mostani, a vízra szállj-e?/Vagy a sűrű erdőbe menj ki?/ 
Dalod másként elzeng a légben/És nem figyel szavadra senki./ 
A delfinekkel semmi baj sincs,/Fű-fa nélküled is virulnak,/ 
De igéid hitvány talajra,/Az emberek lelkébe hullnak./ 
Burjánba, gazba, vad csalánba,/Ott nem fogannak, nincs hatásuk,/ 
És mégis itt kell énekelned,/Számodra nincs se más, se másutt./ 
Ëbreszd a népet, hogyha alszik,/Perelj, ha szennyes útra lépett/ 
Akármilyen ma, más lehet még,/S ha nem: akkor is a te néped./ 
Az, rosszban, jóban tarts ki véle,/Ne bánd, ha durva kusst 

kiált rád./ 
Mondd el, mit érzel és mit álmodsz,/Ha ihletés varázsa szállt 

rád./ 
Hited ne veszd el s hangodat se,/Ha leköpnek, törüld meg orcád./ 
Leszel te büszke még hazádra,/Lesz még itt boldog Magyarország." 
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Illés Béla írta 1954-ben: "Másfél esztendővel ezelőtt temet
tük el Gábor Andort, a magyar forradalmi irodalmi egyik legna
gyobb harcosát. Művei tulajdonképpen azóta - a költő halála ó-
ta - váltak a magyar nép olvasmányává. Hatásuk - ha nem is iro
dalmunkra - olvasóinkra igen nagy." 

Az elmúlt esztendőben szegődtem magam is igazán Gábor Andor 
olvasójává. Nehezen birkóztam a vállalt feladattal, sokszáz cé
dula, néhány tanulmányvariáns után most mégis örülök, hogy fog
lalkoztam költészetével. 
Illyés Gyulától tudjuk: a Hunyadiak, Damjanichok az ország ha
tárain védték ezt a nemzetet, de a legbelső határokon: a népme
sék hősei, a Kukorica Jancsik, Toldi Miklósok védték a magyar
ságot. Magyar az: aki ezt .vállalja. Aki annak vallja magát. 
Gábor Andor zivataros századaival együtt vállalta történelmün
ket. Múltat, jelent, jövendőt. 

Rinyaújnép szülötte a centenáriumi ünnepségeken talán 
végérvényesen hazatalált. 
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Petrányi Ilona 
EGY LEVELEZÉSKÖTET TANULSÁGAI 
(Gábor Andor "magánélete" a 

bécsi és franciaországi emigrációban) 

A Petőfi Irodalmi Múzeum nemcsak tanulmányok sorával, hanem 
egy levelezéskötet kiadásával is tisztelegni kíván Gábor Andor 
előtt, születésének centenáriuma alkalmából. Mint a kötet saj
tó alá rendezője és jegyzeteinek készítője e munka "tanulságai
ról" szeretnék itt beszámolni a Gábor Andor-kutatás szempontjá
ból. 

A készülő kötet az író mintegy száz levelét foglalja magába, 
amelyeket nagyrészt bécsi emigrációja idején küldött második fe
leségének, Vidor Ferikének, s ezekhez kapcsolódóan - mintegy 
függelékként - azt a tizenhét levelet is közreadja, melyeket 
1925 nyarán írt Franciaországból pártmegbizatása, előadókörút-
ja során Révai Józsefnek, aki ez idő alatt bécsi lakásában la
kott. 

A levelek kiválasztása nem volt véletlenszerű, s nem kötő
dött kizárólag a Petőfi Múzeum kézirattárának a gyűjteményéhez. 
A válogatásban az a szubjektív szempont befolyásolt, hogy szá
momra a Gábor Andor életmű és emberi "jelenség" legfontosabb, 
legizgalmasabb kérdése az a hatalmas lelki, eszmei-ideológiai 
változás, fejlődés, amelyen az 1910-es évek kabaré és operett-
színpadjainak sikeres, ünnepelt polgári írója néhány esztendő 
alatt keresztülment: s amelynek következtében tudatos marxistá
vá, a nemzetközi munkásmozgalom képzett harcosává vált, lemond
va kényelemről, jólétről, írói sikerekről, nemegyszer életét is 
kockára téve. 
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Ha Gábor Andor bécsi, berlini és moszkvai emigrációja ide
jén naplót írt volna, ahogy azt például Balázs Béla tette vagy 
végleges hazatérése (1945) után memoárban, regényes önéletrajz
ban számolhatott volna be élményeiről, mint például a hatvanas 
években Nádass József Láng és korom című művében - hogy csak a 
kortársakat és barátokat említsem -, talán nem lett volna szük
ség e jobbára magánjellegű levelek kiadására, s többet tudna 
a kívülálló szemében néha csak kíváncsinak, tiszteletlennek tű
nő irodalomtörténész, irodalomtörténet Gábor Andor életéről, 
hétköznapjairól, emberi kapcsolatairól, lelki-eszmei fejlődésé
ről, belső éréséről az emigrációban. 1921-ből fennmaradt ugyan 
egy memoár-töredéke, A véres augusztus és ismertek a Tanácsköz
társaság bukása után a gyűjtőfogházból, majd a hot. hste.s vizs
gálati fogságból írott börtönlevelei (ÍV), s ezek is jelzik már 
azt a mély szemléleti változást, amelyet az ellenforradalom se
gítségével restaurálódó úri Magyarország véres diadala, a fe
hérterror rémtettei váltottak ki belőle. A börtönből kiszaba
dul ugyan 1919 őszén, de egyéni szabadsága állandóan veszély
ben forog, s íróként, publicistaként némaságra van kárhoztatva. 
Néhány hónapig Pesten marad még, segíti a letartóztatott kom
munistákat élelemmel, ruhaneművel, majd 1919 decemberében, ami
kor az elvtársak megszervezik számára a menekülést, Bécsbe emig
rál. Az emigráció évei alatt válik a munkásmozgalom képzett 
harcosává,s feleségének, Vidor Ferikének írott leveleiben is 
pontosan nyomon követhető az a folyamat, melynek során megszű
nik számára a közélet és magánélet kettőssége, és a személyes 
élet mintegy megszűnik, eggyéolvad a közélettel, a közügyek 
szolgálatával, a mozgalmi munkával, és irodalmi munkássága, 
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szépirodalmi müvei is egyre inkább az agitáció, a felvilágosí
tás és tanítás eszközeivé válnak. 

Gábor Andornak az emigrációból írott első leveleiből még az 
tűnik ki, hogy szerényebb keretek között, de Bécsben is tulaj
donképpen régi, polgárias életmódját szeretné folytatni, ami
kor az otthon miatta rendőri zaklatásoknak kitett asszonyt 
Bécsbe hívja "feleségnek": "Te tudod, hogy én is azért jöttem 
el, mert nekem nem kellett semmitsem csinálnom ahhoz, hogy 
rosszfiúnak tartsanak. Avval, hogy a világon voltam, már rossz 
voltam nekik.... Te tudod..., hogy én rendes ember vagyok, aki 
szerettem volna, ha az otthoni életfolytonosságom meg nem sza
kad, ha nekem marad otthon házam, holmim, gyökerem. De ez le
hetetlen. Nem rajtam múlik..., hanem azon, hogy "nem olan idő
ket élünk." 

Vidor Ferike az írónak több mint négy évig társa a bécsi 
emigrációban, gondjainak, örömeinek részese, s elválásuk is 
döntően befolyásolta az emigráns Gábor Andor életmódját és a 
mozgalommal, a mozgalmi munkával való kapcsolatát is, néhány 
mondatban tehát meg kell róla itt emlékeznünk. Eredeti, csalá
di nevén Wechselmann Fanny tehetséges, sajátos hangú színész
nő-énekesnő volt, akit Nagy Endre fedezett fel a színház s el
sősorban a kabarészínpadok számára. Legtalálóbb jellemzését is 
б adta A kabaré regénye című könyvében: "Mint mindeneslány, a 
kispolgári háztartások lompos rabszolgája állott esténkint a 
pódiumra cselédnótáival. Ezeket a nótákat Gábor Andor írta, és 
a régi nemes veretű népdalok ősköltészetét, humorát, líráját 
érte el bennük... Ezekkel a cselédnótákkal* Vidor Ferike a ka
baré egyik legbiztosabb hatású vonzóerejévé vált. Aztán a si-
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кег bátorító ösztönzésére egyre jobban kiszélesítette működési 
területét, és igazán gazdag skálájú dizőznek bizonyult, aki ta
lán legjobban közelítette meg Medgyaszay Vilma művészetét." 
Gábor Andorral a tízes évek elején ismerkedett meg, s 1919-ben 
lett a felesége. Kapcsolatukra az jellemző, hogy munkatársak 
voltak, barátok, együtt teremtettek új műfajt a magyar kabaré-
színpadokon, világszemléletükben is sok volt a hasonlóság. 
Vidor Ferike elszegényedett, sokgyermekes családból küzdötte 
fel magát csupán tehetségével színésznővé, s miközben színi
iskolákba járt, megismerte a kemény munkát, az éhezést is -
sokszor neki kellett egész családját eltartania - és a szegény
sorsú "ingyenes" növendékeknek kijáró megaláztatást (2.) 
Ösztönösen állt oda, ahová Gábor Andor tudatosan, a szegények, 
az elnyomottak oldalára. Az emigrációban mégis fokozatosan tá
volodnak, idegenednek egymástól. Vidor Ferike az első bécsi é-
vekben sokat betegeskedik, többször kezelik szanatóriumokban, 
főleg a csehországi Franzensbadban, majd a színpad hívja, ren
deli el otthonról. A Felvidéken és Kárpátalján turnézik magyar 
társulatokkal, majd bécsi kabarékban (Max und Moritz, Nachtlicht) 
lép fel több-kevesebb sikerrel. Gábor Andor hozzá írott levelei 
1920 és 1924 tavasza között jobbára ezekből az alkalmakból ke
let keztek, s tele vannak hétköznapi életük, a magánélet apró-
cseprő eseményeivel, visszatérő gondjaival, kedvteléseivel, meg
szokott rendjével. Találkozásokról, kapcsolatokról számolnak be, 
emberek, barátok ironikus vagy szeretetteljes jellemzését, mini-
portréját adják. A leggyakrabban előforduló nevek: Reinitz Bé
la - ő főként "Macska" becenéven szerepel -, a Bölöni házaspár, 
Lengyel Gyula és felesége, Németh Andor, Békessy Imre, Hatvanyne 
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Marton Böske, Dénes Zsófia (Zsuka), Lukács György és felesége, 
Gertrud, Balázs Béla (Herbert), Hamvassy Anna, Hajós Edit, Kor
da Sándor és Mária, Landler Jenő (Atya), Victor Serge, Gergely 
Aranka és Janka, Spádi Adél (Spádua), Gáspár Endre, Pók Ödön 
(Pókus), Révai József, Simon Jolán (Kasiné). 

Gábor Andor azt szeretné, ha a színésznő-feleség igazi mun
katársa lenne az emigrációban, úgy mint férjüknek Lukács György-
né, Balázs Béláné vagy Károlyi Mihályné, színészi tehetségével 
pedig a munkásszínjátszás és általában a kommunista mozgalom 
ügyét szolgálná. Vidor Ferike Magyarországra való hazatérése 
után kapcsolatukat, távolodásuk okát elemezve többször is visz-
szatér erre a témára a hozzá írott levelekben: "Nem szabad utó
lag úgy összeraknod a történetet, hogy én túlságosan sokat kí
vántam tőled...én nem azért említettem a gróffnőt (Károlyiné), 
hogy az orrod alá dörgöljem, hanem azért, hogy rámutassak, hogy 
ilyen iró gyerekeknél, amilyenek mink vagyunk, mennyire magától 
értetődik a feleség titkárkodása...S hogy Te az én titkárom 
légy, az éppolyan természetes, mint ahogy én mindig a Te titká
rod voltam,, valahányszor erre szükség volt." 

Igazán jó színésznő csak anyanyelvén lehet valaki, s Vidor 
Ferike számára a színház a szerelemnél is fontosabb. 1924 tava
szán végleg Magyarországra költözik, törvényesen is elválnak, 
hiszen ez a fő feltétele annak, hogy Ferike a Horthy-uralom ide
jén szerepeket, tartós színházi szerződést kapjon. A barátság, 
az egymás megbecsülése változatlanul megmarad Gábor Andorral, 
egy darabig talán a szerelem is, a levélváltás gyakori még 
(Vidor Ferike levelei sajnos elvesztek vagy kallódnak), több
ször találkoznak Bécsben, később Berlinben, de útjuk már nem 
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egyirányú. Gábor Andor a nemzetközi munkásmozgalom harcosa lesz, 
Vidor Ferike személyisége a színészi pályán teljesedik ki; a 
kupléktól és a cselédnótáktól Bartók gyermekdalaiig, jelentős 
színházi és filmszerepekig, a Royal-Orfeumtól a Nemzeti Szín
házig jut el a harmincas-negyvenes években. 

1924 nyarától, amikor Gábor Andor már egyedül él Bécsben, 
egyre többször találkozunk a levelekben megromlott kapcsolatuk
nak az író szemléleti változását is tükröző elemzésével: "Ná
lad. . .még; mindig nem jött létre az a talaj, amire én az én igaz
ságaimat lerakhatom. És akkor fölösleges, hogy mondja az ember 
az igazságokat." Feltűnő, hogy néhol Vidor Ferike magánéletbe
li érzelmi megnyilvánulásaira is mozgalmi terminológiát alkal
maz: "A szocdern megoldást választod, tetszel Magadnak, hogy lá
tod mi lenne a helyes és nem csinálod, mert az kényelmetlen len
ne." Az 1924 őszén írott levelekből az is kitűnik, hogy készülő 
szépirodalmi műveit is egyre inkább a mozgalmi munka eszközéül 
szánja: "Négy nap alatt befejeztem egy darabot, amely ha nem is 
fénydús, meg fogja tenni a maga szolgálatát." Fokozatosan vál
tozik a véleménye barátai megítélésében is. Például megtudjuk, 
hogy nem vállal el egy jó és állandó fizetéssel kecsegtető fő
szerkesztői állást Békessy Imre (Hatvány akkori sógora) Die Büh
ne című polgári színházi lapjánál, mert nem akarja Balázs Béla 
példáját követni: "Éppen elég az a korrupció, ami közénk a Her
berten keresztül befolik, ha még én is szaporítanám, akkor iga
zán nem tudom miben különböznénk a többi "keresők"-tői." 

A már Budapesten élő, s helyét lassankint az otthini kabaré
színpadokon is megtaláló Vidor Ferike folyamatosan érkező "ren
deléseire", vagyis, hogy Gábor Andor írjon számára dalszövege-
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két, egyre többször az a válasz, hogy "szívesen, de most kint 
vagyok belőle..." "nagyon-nagyon kint vagyok belőle." 
Lelkiállapotát, léthelyzetét elemezve megállapítja: "Valószínű
nek tartom, hogy azzal a fejezettel, amit most élek, le fog zá
rulni személyes életem s aztán tisztára a közügyek maradnak." 

1925 nyarán Gábor Andor életmódjában, szemléletében döntő 
változás következik be. Júniusban a KMP vezetősége, illetve un. 
Organizációs Bizottsága (Landler Jenő, Kun Béla, Alpári Gyula) 
fontos pártmegbizatással Párizsba és az észak-franciaországi 
bányavidékre küldi. Feladata kettős. Elő kell készítenie az 
ekkor Párizsban tartózkodó emigráns Károlyi Mihály és a KMP ve
zetői között egy illegális találkozót Bécsben. Másrészt kihasz
nálni a kommunistákhoz közeledő Károlyi és párizsi hívei, az 
un. köztársasági mozgalom résztvevői közötti szakítást általá
ban a franciaországi magyar emigráns munkások és a baloldali 
szociáldemokraták megnyerésére a kommunista párt számára, s 
egyúttal magyar vonatkozásban aktuálisabb tartalmú hetilappá 
alakítani orgánumukat, a Párizsi Munkást, ugyané cél érdekében. 
Ennek a feladatnak volt fő része, eszköze az agitációs célzatú 
előadókörút és a marxista tanfolyamok, szemináriumok szervezé
se észak-franciaországi bányavidéken dolgozó magyar munkások 
számára. Különösen nehéz és veszélyes munka volt ez a szerve
zetlen és áttekinthetetlenül bonyolult franciaországi magyar 
emigrációban, ahol - mint Hadú Tibor Károlyi-monográfiájában 
jellemezte - "az emigráns politika egyre tragikomikusabb és 
reménytelenebb, pénztelenségével, árulók és spiclik feltűnésé
vel, a növekvő bizalmatlansággal, a vádakkal és önmarcangolás-
sal, amivel az ellenforradalom összeomlására jósolt terminusok 
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elmaradását magyarázták..." (3.) 
Révai József, akihez ekkor Gábor Andor a leveleket írja, a 

franciaországi küldetés alatt - mint amolyan titkárféle - az 
író bécsi, Schönbrunner Strasse-i lakásában lakik, ahová, hogy 
a főbérlők és a hatóságok figyelmét elterelje, mint unokaöccsét 
jelenti be. A Révai Józseffel való kapcsolat a levelek tanúsága 
szerint baráti is, hivatalos jellegű is. Ö közvetíti Gábor An
dor számára Bécsből az illegális kommunista párt vezetőségének 
az utasításait, s továbbítja annak számára a Franciaországból 
érkező beszámolókat, üzeneteket; intézi az író postáját, ügye
it, küldi a munkajánoz szükséges könyveket, nyomtatványokat. 

Gábor Andor franciaországi pártmegbizatása, politikai sze
replése néhány éve ismert már a történészek számára, kivált 
Hajdú Tibor kutatásai s Károlyi Mihályról szóló könyve révén, 
mégis amit e munkájáról, megbízatásáról б maga ír Révainak, 
ahogy az ottani helyzetet, eseményeket megítéli, elemzi, s a-
hogy felelős személyekről véleményt alkot - függetlenül attól, 
hogy objektíve igaza van-e vagy nem -, ahogy feladatában hisz 
és lelkesedik érte, az ismét csak fontos vonásokkal gazdagítja 
az emigráns Gábor Andor portréját. Ekkor ismeri meg igazán a 
konspiráció szabályait, a mozgalmi munka gyakorlatát és szépsé
gét: "Tegnap első népgyűlés. Riasztóan nagy hatás, nem is tud
tam, hogy olyan veszedelmes demagóg vagyok, mert ez volt az el
ső alkalom, hogy munkásközösséghez beszédet (s nem oktató elő
adást vagy irodalmit) tartottam. Haj de nagyszerű igazi munká
sokat osztálygyűlöletre izgatni! Hú, hogy szikráznak a szemek, 
és hogy megvadulnak az emberek i" A közélet most már valóban 
minden idejét, energiáját fölemészti: "Most egy kicsit fáradt 
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vagyok, mert ebben a hőségben, ami itt volt...naponként 2-szer 
két órás előadás, s akettő közt órákig vonat és bicikli - teg
nap 10 kilométer gyalog is a legrémesebb hőben három és hat 
között -, egy kicsit sok." "Hű, de nehéz kenyér a vándorapos
tolé!" - írja másutt, miközben naponta többször biciklizik e-
gyik községből a másikba a bányamunkásoknak előadásokat tartani. 
S mialatt tanít, marxista szemináriumokat tart, maga is folyto
nosan tanul, olvas és keresi az ismeretek átadásának a legjobb 
módszereit: "Oskoláimban, ha más nem: én feltétlenül megtanulom 
a tant, s megtalálom az igazi népszerűsítési formát." 

A franciaországi pártmegbizatásnak az vet véget, hogy 1925. 
augusztus elsején Lens közelében lebukik: "£ sorokat Arrasból 
írom, ahová benzines kocsin átmentettem magamat, miután reggel 

7-kor lefogtak, megláncoltak, s aztán 24 órai kiutasíItatásra 

ítélve szabadon eresztettek." A franciaországi pártmunkáról és 

a benne végbement változásokról a Vidor Ferikének írott levelek

ben is hírt ad "Én ....annyi mindent láttam és néztem, éltem 

ée tettem ez alatt az elmúlt esztendő alatt, s olyan sok min
dent elfelejtettem s akkorákat változtam, hogy néha magam is 
elcsodálkozom rajta... Egyébként jól vagyok...valahogy furcsán 
nagyon jól, azokkal az emberekkel élek, akikért az az egész do
log... megy, és már majdnem egészen megszűntem magánember lenni." 

Ausztriába Gábor Andor már csak hamis papírokkal felszerelve 
térhet vissza - mert a kiutasítást és okát az osztrák hatósá
gokkal is közlik -, s hamarosan tovább kell mennie emigrációja 
újabb állomására, Berlinbe. 1926 tavaszától az elvált feleség
nek írott levelek egyre ritkulnak, hisz a mindennapi mozgalmi 
munka, az "irodázás" Berlinben (a Nemzetközi Vörös Segély ille-
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gális sajtóközpontjának a vezetője és a Die Rote Fahne szer
kesztőségének tagja) Vidor Ferikét már aligha érdekli. A "meg
újult" Gábor Andor pedig ekkoriban igazi társra, munkatársra 
és harcostársra talál az orosz származású német írónő, Olga 
Halpern személyében, akit rövidesen feleségül is vesz. Az u-
tolsó levelek 1933-1934-ben Moszkvából íródnak, ahová Gáborék 
a hitleri uralom elől menekülnek. A már közel ötven éves Gábor 
Andor ezekben foglalja össze emigráns korszaka s mozgalmi ta
pasztalatai birtokában Vidor Ferikének azt, hogy miért is veze
tett végül - minden szeretet és kölcsönös megbecsülés ellenére -
másfelé az útjuk, miért kellett végleg elszakadniuk: "Az elvá
lásunk évei azok az évek voltak, amikor el kelleti: válnia, hogy 
a népek előrefelé lépnek-e vagy nem bírják az ellőbre menést és 
visszamennek ? Ezt az árkot nem tudtam átugratni veled... 
Én már akkor tudtam, hogy nem lehet megmaradni a "gyermeteg ke
dély"? a "csodálkozó ártatlanság" és a többi ilyenek mellett, 
amik a maguk idejében nagyon értékesek voltak. Tudod, mennyire 
szerettem őket benned. De aztán tovább kellett volna menni. 
A "világon" nem csodálkozni kell, hanem a "világot" meg kell is
merni és meg kell változtatni. Ezt csodálkozással nem lehet. 
Lényegében arról van szó: forradalmi vagyol-e vagy úgy akarom 
hagyni a dolgokat, ahogy vannak... "Ahogy vannak" - úgy a dol
gok kapitalista dolgok. És - most már látod - úgy sehova se ve
zetnek, szétmállanak, elrohadnak. Csak a másik úton van élet és 
fejlődés. Ha ez az út eleinte nehéz és göröngyös is, folyton 
följebb visz..." 

Végezetül néhány szót a levelek stílusáról, mely első olva
sásra talán túl könnyednek, sőt frivolnak tetszik. A nyelvi hu-
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тог, líra és játékosság, a nyelvteremtő fantázia gazdagsága, a 
legkülönbözőbb közegekből származó nelvi elemek felhasználása 
mindvégig sajátja Gábor Andor stílusának. Szinte ars poeticája 
ez a formai könnyedség, játékosság az írónak és az embernek is. 
A tízes évek kabarészerzőjét éppúgy jellemzi, mint az emigráns 
publicistát vagy éppen a magánlevelek íróját. Épp a Révai Jó
zsefnek címzett levelek tanúsága szerint a mozgalmi munkában 
is fontosnak tartotta a játékosság, a jókedv megőrzését, a hu
mor érvényesítését és felhasználását. Ezért maradt Gábor Andor 
azokban az években, abban a korszakban is költő, amikor a szép-
írót háttérbe szorította a közéleti ember. 

Jegyzetek 

(1.) Gábor Andor: Levelek a börtönből (Diószegi András beveze
tő jegyzeteivel) - Új írás, 1964. 3.sz. 350-354.p. 

(2.) Küzdelmes ifjúkorát Kezitcsókolom! című, 1941-ben saját 
kiadásában megjelent önéletrajzi emlékezésében örökítette 
meg. 

(3.) Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz, Bp.1978. 
394. o. 
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Tasi József 
GÁBOR ANDOR PUBLICISZTIKÁJÁRÓL 

Gábor Andor életművét - dacára a felszabadulás óta kiadott 
gyűjteményes köteteinek - még mindig nem ismerjük eléggé. 
Mindenki dúdolja (nyíltan vagy titokban) a Csárdáskirálynő ál
tala írt strófáit, de csak a legújabb irodalomtörténet, Nemes-
kürty Istváné, sürgeti ezek hatásának irodalomszociológiai 
vizsgálatát. Verseit válogatott és összegyűjtött, de korántsem 
összes költeményét tartalmazó kötetekben olvashatjuk, ám ki is
meri az ifjabb korosztályból leghíresebb sanzonját, Az ifiur-
at? Publicisztikája, mely többé-kevésbé hozzáférhető, az 1964-
ben kiadott Igen kollégáim! című kötettel 1949-nél végetér. 
A valóságban is így történt? A felelet a kutatóra hárul, aki 
majd folytatja és kiegészíti a korán elhunyt Diószegi András 
munkásságát. Amikor a költő publicisztikájának áttekintésére 
vállalkozom, e megszabott terjedekmű tanulmányban magam is a 
kötetben összegyűjtött művek főbb vonulatait igyekszem bemutat
ni. 

Gábor Andor 1905-től, egyetemi tanulmányainak félbehagyásá
tól kezdve foglalkozott hivatásszerűen az újságírással; kibon
takozó lírájával, műfordításaival és kabarészerű működésével 
párhuzamosan és egyenrangúan. Ami a publicisztikát illeti, hét 
év termése teljesen ismeretlen. Közírói munkásságának első, az 
író által összeállított kötete az 1912-ben kiadott Pesti sirá
mok , alcíme szerint Könyv a beteg városról. Nem véletlen a té
maválasztás, hiszen a Somogy megyei Újnépen született, kisgyer
mekkorát Szilágysomlyón és Sátoraljaújhelyen töltő szerző egyi-
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ke legtipikusabb pesti íróinknak. A pályatársak közül Heltai 
Jenőt, Karinthy Frigyest említhetném, de méginkább Molnár Fe
rencet, aki Gábor Andorhoz hasonlóan, bár más indítékból, éle
te javát szeretett városától távol kényszerült tölteni. 
A Pesti sirámokban egyszemélyes Városszépítő Bizottságként fel
térképezi Budapestet, amely "nem szíve ennek az országnak, nem 
vérkeringési központja, inkább daganata, lázas kinövése, ahová 
nem szabályosan, hanem gyulladásos gyorsasággal és betegesen 
özönlik a vér." Szándéka, írja cikksorozata bevezetőjében, ne
mesen egyszerű: "magam és velem együtt még félmillió felnőtt 
magyar jól, olcsón s kellemesen akarunk élni Budapesten..." 

Egy szál tollal nekiront a panamáző polgármesternek, Bárczy 
Istvánnak és Hűvös Ivánnak, aki családi vállalkozásként kezeli 
a városi villamosvasutat, továbbá Heltai Ferencnek, a gázgyár 
teljhatalmú urának. Szarkasztikus iróniája, mely élete végéig 
jellemzője, már itt jelentkezik. Említsük meg egy javaslatát, 
melynek megvalósulását meg sem érhette: aluljárót ajánlott a 
Keleti Pályaudvar elé. Metrót javasol a tömegközlekedés (!) 
enyhítésére, egységes autótaxi-díjszabást, a házmesterkedés 
megoldását, ésszerű idegenforgalmat; hogy csak a címszavak né-
melyikét soroljam, Külön "slrámot" szèntsl a város már akkor is 
kisszámú s mindinkább beépülő parkjainak, köztük a Városliget
nek, ahol a kereskedősegédi és bankfiúi aranyifjúság "hej-haj-
zsíros életkedvét és poshadt humorát" szellőzteti. 

Két évvel később, még a világháború kitörése előtt Mit ültök 
a kávéházban? címmel folytatódik a leltár. Tollhegyre kerül a 
kávéház, mozi, a telefon (és a telefonvicc!), a villamos (kala
uzzal és blicceléssel), a hivatalnok, a lóverseny (doppingolt 
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lovakkal) és az "átmeneti város" megannyi rekvizituma. A Pest 
határán túltekintő írásokból emeljünk ki két motívumot. 
A pógárban a képviselőházba bekerült somogyi parasztképvise
lő, Nagyatádi Szabó István ízes túladunai beszédét dicséri, 
míg A Hortobágy tervezett felparcellázása rádöbbenti a társa
dalom osztálytagozódására. így: "Mindent megcsinálunk, csak 
igazán parcellázzák a Hortobágyot és ne azoknak adjanak még 
tíz holdat, akiknek már van száz, inkább azoknak százat, akik
nek még tíz sincs." 

Az első világháború alatti munkásságának mérlegét maga az 
író vonja meg Kedély című cikkében: "noha elkönyvelt mestersé
gem szerint humorista vagyok - válaszol egy frontról érkezett 
levélre -, ön észrevette, hogy vidám, vagy szomorú gúnnyal csak 
a háború itthoni jelenségeiről beszéltem, ha már beszélni kel
lett, de magát a háborút másként mint utálattal vagy fájdalom
mal sohasem említettem, s talán kiérezte utóbbi írásaimból azt 
is, hogyha esetleg kisiklott volna is a tollam ebben az irány
ban, most bocsánatot kérnék érte a legnagyobb szánom- bánommal." 
Ebben a hangnemben íródott a Szaladj, egylábú!, Gábor Andor há
borús publicisztikájának legkitűnőbb darabja. 

Időben haladva elértünk Ш 8 novemberéhez, A diadalmas for
radalom könyvéhez, benne Gábor Andor tömör önvallomásához: 
"mindenes voltam három napig a forradalom háztartásában", je
lenti "konyhanyelven" - éppen ez a sajátos érdes, az élőbeszéd 
fordulatait irodalmi szintre emelő hangvétel Gábor Andor írása
inak egyik jellegzetessége. "Általában hiányos előkészültségü-
nek érzem magam arra, hogy a történelem ítélőszéke elé állhas
sak - írja -, mert sohase hittem, hogy erre sor kerülhet. Hogy 
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mégis sor került rá, annak nagyon-nagyon örvendek, mert a for
radalmi éjszakát megelőző állapotokkal, sőt ügy is mondhatnám: 
világrenddel, nem túlságosan voltam megelégedve. (...) Ha, 
bárminő címen, tovább is az ostobaság lesz uralmon, tovább is 
elégedetlen leszek, s tovább is részt próbálok venni minden 
olyan munkában, amely megkísérli a józan észt ahhoz a hatalom
hoz juttatni, amely megilleti." Az író hátralévő élete: e prog
ram megvalósítása. Az idézett sorok után ugyan kijelenti: 
"Párthoz nem tartozom...", de hamarosan a Magyarországi Tanács
köztársaság Kulturális Népbiztosságán a színházi ügyek referen
se lesz, 1920 januártól, emigrációja kezdetétől pedig kommunis-̂ -
ta íróként harcol a munkáshatalomért. ^ 

Publicisztikájának legfényesebb korszaka az 1920-1925 kö
zötti bécsi évekre esik. Göndör ferenc lapjában, Az Emberben 
való rövid vendégszereplését leszámítva Gábor Andor 1921. au
gusztusáig a Bécsi Magyar Újság főmunkatársa, gyakorlatilag 
szellemi irányítója. Itt jelennek meg a fehérterror Magyaror
szágát leleplező cikkei, melyek közül néhányat felvett Ezt ize-
nem című, emigrációja első évében kiadott kötetébe. Hasonló 
témakörű a Halottak а kurzus legvéresebb korszakának -
részben irodalmi - panoptikuma, A Becsi Magyar Újság ugyan 
1924 végéig megjelent, utolsó éveiben azonban nem közölte Gá
bor Andor írásait. Ennek oka - a bővebb magyarázatot mellőzve -, 
hogy Gábor Andor kezdettől fogva dolgozott a kommunista emig
ráció lapjaiba is, mindenekelőtt a Proletárba s mivel 1920 nya
rától a Bécsi Magyar Újság a fehér és vörös terror közé egyen
lőségjelet tevő Jászi Oszkár és októbrista hívei befolyása alá 
került, Gábor Andornak távoznia kellett. Az utódállamok kommu-
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nista sajtójában, a kassai és a bukaresti Munkásban, továbbá 
a New-York-i Új Elórében jelentek meg bécsi éveinek további 
írásai és itt tette közzé az októbrista emigráció vezérét bí
ráló cikksorozatát - néhány darabja könyvalakban is megjelent 
És itt jön Jászi Oszkár, aki megeszi Marxot és Lenint címmel, 
1924-ben. A forradalmat előkészítő, de azzal lépést tartani 
nem tudó s így passzivitásba, majd az ellenforradalom táborá
ba sodródó polgári radikálisról adott klasszikus elemzése ma 
is iskolapélda - lehetne, ha tankönyvkiadóink érdemeinek meg
felelően foglalkoznának Gábor Andorral. 

Az író, akit a horthysta diplomácia követelésére többször 
is kiutasítottak Bécsből, 1925 nyarán a délfrancia bányavidé
ken végzett eredményes agitációskörútja hatására azt tervezte, 
hogy illegálisan "magyar-Amerikába" utazik, ám a pártvezetésnek 
más terve volt vele. Berlinbe küldték, ahol a kommunista sajtó 
- Die Rothe Fahne, Likskurve, stb. - munkatársa, majd Lenin 
nővérének kérésére a Pravda tudósítója lett. (Tudósítóként le
galább annyit utazott, mint Hja Ehrenburg, azzal a többlettel, 
hogy - a német kommunista párt tagjaként - maga is agitált, 
előadásokat tartott és sztrájkot szervezett; tehát ott foly
tatta, ahol Lensben kényszerűen abbahagyta.). Német nyelvű 
riportjai nem tartoznak szorosan vett témámhoz, önként kíván
kozik azonban a párhuzam Fábry Zoltánnal, aki stószi magányá
ban írt sajtó- és könyvszemléivel vállalt frontot a fazizmus 
németországi térhódítása ellen, míg Gábor Andor a helyszínen 
tette ugyanazt. Feledhetetlen kép a Berlini levelek utolsó ri
portja a weimari Goethe-házban vihogó copfos csitrikről, akik 
fasiszta köszöntéssel üdvözlik a színházból kilépő, Goethe-póz-
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ban tetszelgő Führert (1932-ben). 
Hitler győzelme után Gábor Andor és Berlinben megismert 

élet- és harcostársa, Olga Halpern a Szovjetunióba költözött. 
Itteni munkásságából jobbára csak elméleti - esztétikai - mű
veit ismerjük és az Új Hang szerkesztőjeként 1938-tól 1941-ig 
közreadott glosszáit, cikkeit (az Ahogy én látom című 1958-ban 
kiadott kötetből). 

E cikkek írása idején Gábor Andor idestova húsz éve távol él 
hazájától. így, mint Fábry a németországi események kommentálá
sánál, б is a (magyarországi) sajtó értelmezésére szorul. Ezt 
viszont olyan briliáns szövegkritikával végzi, hogy cikkeiből, 
mint egy történelemkönyvből hónapról hónapra megismerhető a 
fasizálódó Magyarország. Gyakran hivatkozik a magyar múlt ha
ladó politikusaira és íróira, így Kossuthra, Széchenyire, Köl-
cseyre, Petőfire és különösen sokszor Adyra. Egyes szállóigé
vé vált verssorokat vagy akár egész verseket átír, az adott e-
seményre aktualizálva. Elismeréssel szól a falukutatók munkás
ságáról, Illyés Gyula, Féja Géza, Szabó Zoltán és Kovács Imre 
műveiről. Utóbbinak később felrója, hogy egy hírlapi cikkében -
elszakadván a földtől - "dagályt - vérszerződést! - prédikál." 
Ebben az időben Gábor Andor legtöbb cikke a német mintára szer
vezkedő és egyre nagyobb tért nyerő nyilasok ellen irányul. 
Lássunk erre egy Ady-reminiszcenciát: "Az őrzők nem vigyáznak 
a strázsán s ennek következtében nemcsak a politikai területen, 
hanem egyebütt is náci befolyások érvényesülnek." A náci be
folyásról a szovjet-német megnemtámadási egyezmény után termé
szetesen csak a sorok között beszélhet. 1940. áprilisában pél
dául azt írja a nyilasokról, hogy - bár nem lenne rá szüksé-
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gük - a szomszédba mennek egy-egy csinosabb hazugságot impor
tálni. 

Magyarország belépése a második világháborúba, a Szovjet
unió megtámadása - sajnos - ismét nyílt helyzetet teremtett. 
A fő ellenség immár a világuralomra törő német fasizmus, a cél 
pedig Magyarországnak a háborúból való kilépése. Erre mozgósít 
Gábor Andor 1941-1945 közötti publicisztikája - többnyire a 
moszkvai rádió magyar nyelvű adásán keresztül. Tovább folytat
ja a magyarországi háborús sajtóval való kíméletlen polémiát, 
kiegészítve azt a hadifoglyoknál talált levelek és a menekülés 
közben hátrahagyott esztelen hadiparancsok elemző bírálatával. 

A felszabadulás utáni hetekben Gábor Andor az elsők között 
tér haza kényszerű emigrációjából. A Szabadság 1945. április 
20-i számában megjelent cikkéről csak azt mondhatom, mint ko
rábban a polgári radikalizmus definíciójáról: tanítani kelle
ne . "Igen, kollégáim, szabadság, szabadság - írja -, de azért 
ezt mégse szabad. Ha Németország még nem kapitulált, akkor nem 
szabad azt írni, hogy kapitulált. Még akkor sem, ha egész biz
tos, hogy kapitulálni fog." Akkor sem szabad valótlant írni, 
oktat az írói tisztességre, ha esetleg ez ötszázezer eladott 
lappéldányt jelent. Axiómaszerű kommentárját, ha úgy tetszik: 
ars publicisztikáját így fejezi be: "az ügynek kell jónak len
nie, nem az üzletnek." 

Gábor Andor 1945 és 1949 közötti publicisztikája két, néha 
összefonódó vezérelv alapján osztályozható. Felmutatja és üd
vözli azt, ami jó - ez a demokrácia -és megsemmisítő gúnnyal 
üldözi a múlt visszajáró kísértetét, a reakciót. Természetes, 
hogy elismerő szavai vannak Illyés Gyula Egy év című köteté-
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гб1 és magától értetődő, hogy elutasítja Márai Sándor apoliti
kus, az adott körülmények között káros naplójegyzetét. Propa
gandista, azaz elkötelezett alkotókként minősíti a magyar nép 
három legnagyobb költőjét, Petőfit, Adyt és József Attilát. 
(A cikk dátuma: 1945. október). 

Jót is kell írni néha, így kezdi ismertetését a fiatal hala
dó értelmiség folyóiratáról, a Valóságról. "Ne tessék azt hin
ni - mondja -, hogy én itt most a szűkebb elvtársaim könyökéről 
dicsérem le a bőrt. Nem. A Valóság nem -ista, semmilyen -ista." 
Idézi a folyóirat programját; a Györffy-kollégista paraszt-e
gyetemisták, Eötvös-kollégista középosztályi értelmiségiek, a 
munkásmozgalomban nevelődött munkásfiatalok és ifjú polgárok 
közös törekvéséről. "így van ez jól - folytatja -, hogy a tár
sadalom minden rétegében akadnak tisztességes és világosfejű 
fiatalok, akik egyetértenek abban, hogy "ami volt, az rossz 
volt és a változás, ami bekövetkezett, szükséges volt, kellett 
ahhoz, hogy a magyar társadalom elindulhasson az emberi együtt
élés valamilyen jobb, szabadabb, emberségesebb formája felé." 
Programnak az bőségesen elég, s egyszerű és csendes hangja ne
kem jobban tetszik bármiféle ujjongásnál." 

Itt akár abba is hagyhatnám, megjegyezve, hogy bírálatában 
helyenként visszakapcsol a Bécsi levelek hangvételéhez; így a 
Somogyi és Bacsó gyilkosságban vétkes, nyilas pribékké váló 
Kovarcz Emil mögött leleplezi a valódi tettest, Horthy Miklóst, 
bemutatja a "voronyezsi hóhér" Jány Gusztáv esztelen hadparan
csát vagy egy Mindszenty-beszéd szószerinti idézésével és rövid 
kommentálásával elénk tárja a reakciós főpap valódi szándékait. 

Amikor Gábor Andor publicisztikájának áttekintésére vállal-
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koztam, azzal kezdtem, hogy a kezdet és a befejezés még feltá
ratlan. A rendelkezésünkre álló cikkanyag azonban így is lehe
tőséget ád a sokoldalú író publicisztikájának irodalomtörténe
ti behatárolására. A század első felének legnagyobb magyar pub
licistái, Fábry Zoltán és Bálint György egyenrangú kortársának 
tekinthetjük Gábor Andort, a közírót. Mindkettejükkel rokonít-
ja a sajátos magyar problémák európai látókörű, marxista kiin-
dulópontú vizsgálata, a kibontakozó fasizmus elleni harc és -
- különösen Bálint Györggyel - a heinei eredetű megsemmisítő 
gúny. Befejezésül Gábor Andornak egy publicisztikai írásába 
rejtett versét idézem, 1948. március 11-ről: 

"A meghalással, ó, már sokszor volt bajom, 
Ébredni nem fogok valamely hajnalon, 
Bevallom, emiatt egy kérdés fur, konok: 
Az emberek mért nem halhatatlanok ? 

Adj, uram istenem, örök létet nekem, 
De itt, de itt, e földi tereken; 
Az élet színeit láthassam tarka-barkán, 
S vigyázzak, csend legyen a Bakáts-utca sarkán." 



Szilágyi János 
GÁBOR ANDOR PÁLYÁJA 1945 UTÁN 
(Vázlat és dokumentumok) 

1945 áprilisának első napjaiban Gábor Andor - sok más kom
munista emigránssal együtt - hazatért Magyarországra. Háta mö
gött évtizedek súlyos küzdelmei álltak: a Tanácsköztársaság 
sorsdöntő napjai, az emigrációból folytatott harca a Horthy-
rendszer ellen, cikkei, pamfletjei, versei e rendszer megdön
téséért, bécsi és berlini küldetése a nemzetközi munkásmozga
lom szervezésében, majd letelepedése Moszkvában, ahol az egyik 
legszínvonalasabb magyarnyelvű folyóirat: a népfrontos progra
mú Új Hang szerkesztője. Nagy tervekkel, további küzdelmekre 
készen utazik Magyarországra, bár ekkor már 62 esztendős. 

Lázár Miklós, A Reggel című hetilap szerkesztője így köszön
tötte a Moszkvából hazatért Gábor Andort: 

"A koratavaszi napsütésben, amely még hűvös, de már cirógat, 
a Honvéd utca és az Alkotmány utca sarkán három ember be
szélget, elmélyedve, bizalmasan. A középen köpcös, pufók
képű, ötvenöt-hatvan év körüli, melegtekintetű, pápaszemű 
férfi áll, panyókára vetett, idegenszabású felöltőben, fi
ús tartással, szomorú mosollyal az arcán. Teremtőm, Gábor 
Andor! Harminc éve nem láttam... 

Egy szerkesztőségben, egy füstös udvari szobában kezdtük 
pályánkat, az egyetlen íróasztal egyik sarkában Gábor An
dor írta kis gyöngybetűivel, Kohinoor-plajbásszal kénsav
ként maró, bravúrosan összecsendülő rímeit, polihisztort 
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ámulatba ejtő társadalmi, szociológiai és politikai glosz-
száit, mindezt hunyorogva a pápaszem alatt, szélvészsebes
séggel, egyetlen törlés és javítás nélkül, szenvtelenül, 
fölényesen, biztosan, mint egy trapézművész..." 1. 

Ezekben az első napokban a meghatottság és a tettrekészség 
érzései töltötték el a hosszú évek után hazatért írót. 
Jelentkező című versében így írt: 

"Hadd simítom meg csapzott homlokod, 
Sebtől rút arcod hadd csókolja szám, 
Bár vallomáshoz ajkam nem szokott, 
Mégis: szeretlek, vergődő hazám... 

Megjöttem én, eltékozlott fiad, 
Kit megtagadtál hosszú évekig, 
És várom, hogy most jussomat kiadd, 
Bajból, gondból, mik bőven lesznek itt..." 

Hamarosan az első demokratikus napilap: a Szabadság munka
társa, majd szerkesztőbizottsági tagja lett. A kommunista párt 
politikáját és irodalompolitikáját képviselte e népfrontszelle
mű lapban. írt - cikkeket, verseket, kritikákat - a Szabad Nép
be, a Népszavába, az Új Szóba, s más demokratikus lapokba. 
1945 májusában az első ekkori magyarországi élclap: a Ludas Ma
tyi főszerkesztőjévé nevezték ki. 

Gábor Andort meglepte ez a kinevezés. Bár az élclap a kommu
nista párt égisze alatt működött, Gábor Andor egy kicsit mást, 
többet várt a feladatokból. Úgy gondolta, hogy б, a régi, ta
pasztalt, sok szenvedést megélt harcos ennél nagyobb feladato

kat is kap. Mint kommunista író, s mint fegyelmezett párttag 

vita nélkül elfogadta a kinevezést. 

144 



Gádor Béla - Gábor Andor egyik ekkori munkatársa a lapnál, 
s később utódja is a főszerkesztői székben - tíz évvel később 
így rögzítette a Ludas Matyi című élclap megalapítását: 

"1945 májusának elején néhány humorista gyűlögetett 
össze naponta a párt kulturális osztályán. Egy politikai 
vicclap megalapításáról volt szó, de a megbeszélések se
hogy sem akartak konkrét mederbe terelődni. Egy napon az
tán odajött hozzánk egy fehér hajú. mosolygós arcú férfi, 
kihajtott apacsingben, fekete aktatáskával a hóna alatt. 
Amikor megmondta a nevét, egy pillanatra megilletődve el
hallgattunk: Gábor Andor volt. Kinyitotta a fekete aktatás
kát és letette az asztalra a Ludas Matyi első számának tel
jes anyagát. Ez "konkrétum" volt, erről már lehetett tár
gyalni, így született meg a Ludas Matyi, amelynek Gábor 
Andor nyolc éven át főszerkesztője volt...ff 2. 

A lap - amely nevét is Gábor Andortól nyerte - a következő 
szerkesztőséggel indult: 

Főszerkesztő: Gábor Andor 
Szerkesztő: Gál György 
Segédszerkesztő: Tabi László 
Munkatársak: Gádor Béla 

Darvas Szilárd 
és mások. 3. 

A lap munkatársi gárdáját karikaturisták s külső munkatár
sak egészítették ki. 

A Ludas Matyi az ország demokratikus átalakításának nagy 
ügyét szolgálta - a kommunista párt politikája alapján. Nép
szerűsítette a párt politikáját és vezetőit, támadta, bírálta 
a visszahúzó törekvéseket, a reakciós álláspontokat. E tevé-
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kenységével a Ludas Matyi igen jelentős szerepet töltött be a 
magyar társadalmi és kulturális életben, a korabeli élclapok
hoz képest a legjelentősebb ilyen lappá vált. 

Az első szám Gábor Andor Prológ című versét tartalmazta. 
Ebben olvasható: 

"Nevess magyar... 
Nem. csak tanulj nevetni, 
Elülről kezdd e drága tudományt, 
Mit természettől csak gyermek kapott, 
Mint ártatlan, csilingelő kacajt, 
De az élet gondba s munkába görnyedt 
Sok millió felnőttől elrabolta, 
S helyébe vinnyogó sírást adott..." 

A nagy feladatok, az országalakító gondok között Gábor An
dor látja a visszásságokat, a karrierizmust, a könyöklést, a 
kaméleonokat megszégyenítő színváltozásokat az emberek soka
ságánál. Publicisztikai írásaiban szót emel e törekvések, e 
jelenségek ellen. 

"Bevágódni, hallom a szót gágogni mindenfelől, úgy röpköd 
a levegőben, hogy nem lehet meg nem hallni. Azelőtt az ajtóval 
kapcsolatban használták ezt az igét, s akkor szenvedő értelme 
volt. Most cselekvő van, de milyen cselekvő! Hemzsegő, könyök
lő, verekedő. Aki az új világban el akar helyezkedni - és ki 
nem akar? -, az mindent megtesz, hogy a bevágódás elkövetkez
zék. 

De a szóban, a léhaságában, a cinizmusában benne van már az 
is, hogy aki be akar vágódni, az nem való oda, ahova bevágódni 
akar. Mégis akar. Mert neki mindegy. Neki minden mindegy; a fő, 
hogy bevágódhasson. Nem nézi a múltat, a saját múltját - s en-
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nek fejében, ha kell, a másét sem -, oda se neki, hogy б már 
volt kállaysta, sztójaista, szálasista. Most készen áll arra, 
hogy kisgazdista, parasztista, szocialista, kommunista legyen, 
ha ez kell a bevágódáshoz. Elve sohasem volt, csak nyelve, így 
jutott el a tegnapig talpakat nyalva és nagy falatokat nyel
ve..." 

Hasonló gondolatokat tartalmaz A darwinista című verse: 

"Ne kérdezd, hogy mi voltam én, 
Változik az ember. 

Januárban sose tudja, 
Mit hoz a december. 

Mássá válik, ha letellett 
Egy-két-kilenc hónap 

Hívja ezt a doktor Darwin 
Evolúciónak... 

Héjjasista voltam egykor 
Bethlenista lettem, 

Majd a Gömbösisták közzé 
Magamat áttettem. 

Sztójaysta lettem aztán, 
Utóbb Szálasista, 

S mert Darwinnak igaza van: 
Megy tovább a lista..." 

Mi volt az oka, hogy Gábor Andort az irodalom e viszonyla
gosan perifériálisabb helyére, a Ludas Matyihoz nevezték ki? 
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Nyilván elsősorban szatirikus múltja, amikor - bár ez még 
1919 előtt történt - Gábor Andor az ország egyik legünnepel
tebb kabarészerzője volt. Azóta azonban sok minden történt az 
ország és Gábor Andor életében egyaránt. Gábor Andor az ellen
forradalmi rendszer egyik legélesebb tollú kritikusává vált, 
a magyar és a német munkásmozgalom egyik leghűségesebb harco
sává, a Szovjetunióban az igen szinvonalas Új Hang című folyó
irat kitűnő szerkesztőjévé, majd az ugyancsak a Szovjetunióban 
megszólaló Kossuth Rádió egyik legnépszerűbb munkatársává. 
Közben azonban a magyar és a nemzetközi munkásmozgalomban bel
ső viták is voltak, a húszas években Gábor Andor - Kun Béláék-
kal szemben - a realistább Landler-csoporttal rokonszenvezett, 
később bírálta a RAPP és a "proletkult" balos törekvéseit, a 
sztálini törvénysértések idején megrendült hite e sztálini po
litikában. 1945 után azok szorították háttérbe, akik - a Szov
jetunióból jövet, vagy addig is itthon élve - a sztálini poli
tika lelkesebb hívei voltak. (így lett az irodalmi élet kulcs
szereplője például Gergely Sándor, Illés Béla, Méray Tibor, 
Aczél Tamás). 

Hasonló okok eredményezhették, hogy Gábor Andor életében 
nem kapta meg a Kossuth-díjat sem, Pedig - mint Tabi László is 
emlékezik - évről-évre sóvárogva várta, hogy megkapja a párt
tól és a kormánytól ezt a magas elismerést. Végül is csak halá
la után, 1953. március 15-én lett Kossuth-díjas. 

1946-tól Gábor Andor költészetében, munkásságában már soka
sodtak a kiábrándult hangok. Mint füst című versében például 
már így panaszkodik: 
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"Az én dalom még most is egyszerű, 
Értelmesen zeng rajt boru-derü, 
S azt mondja, amit mondani akar, 
Forrónak nem keresztel hideget, 
Őszintén énekel, nem hiteget 
Tükrét láthatná benne a magyar. 

De nem hallgat meg, nem kiváncsi rám, 
Mint füst eloszlik számról a sirám. 
Egy percig élt csak, tétován, lazán, 
És itt állok agg fővel, szerelmesen, 
S egy jó igédet hasztalan lesem, 
Reménytelen szerelmem, jaj: hazám..." 

Kevés új művet írt ekkor. Főként régi művei jelentek meg: 
Doktor Senki című regénye, verseskötete, s publicisztikai írá
sai, a Bécsi levelek. A Ludas Matyi szerkesztése lekötötte 
energiáinak jórészét, de valami kényelmetlenség-érzés is hozzá
járulhatott alkotókedvének csökkenéséhez. A társadalom pozitív 
fejlődésén kevéssé lehetett ironizálni, de az irodalmi sematiz
mus közeledő jelei sem fokozták alkotókedvét. 
Válasz című versében - 1948-ban - például így írt: 

"Jaj, mennyit írtam, szörnyűt, véreset 
Nyomott népemnek, holtra vált magyarnak, 
Voltam hörgése, átka, éneke, 
Sikoltottam helyette és daloltam, 
Hogy szennyes ronggyal eltömött fülébe 
Egy tisztességes hang is elhatoljon. 

No és? Nincs itt no és. Nincs folytatás. 
Elmúlt a kor, mondják, s elszállt a dal. 
Hogy mit csináltam és hogyan csináltam, 
Nem tudja senki és nem tudják senkik, 
S az egyik gnóm már nyújtja is felém 
Szamártövisből font koszorúját..." 
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Milyen szerkesztő volt Gábor Andor ? Gádor Béla az 1950-es 
évek közepén többek között ilyen történetekkel jellemezte a 
Ludas Matyi főszerkesztőjét: 

"A jó szerkesztőnek diktátornak kell lennie" - mondta egy
szer szigorúan és a nagyobb nyomaték kedvéért az asztalra is 
csapott, pedig ez nem volt szokása. E pillanatban lépett be 
az ajtón egyik rajzolónk, aki általában nem mintaképe a pon
tosságnak. Én még fülemben Gábor Andor tanításával ráförmed
tem és hosszú dörgedelembe fogtam a vasfegyelemről, de Gábor 
Andor félbeszakított: 

- Várj, fiam, hallgassuk meg őt is. No Jóska? 
- Rosszul aludtam az éjjel... 
Gábor Andor megkönnyebülten fordult felém: 

- Hallod? Rosszul aludt szegény Jóska. Ha jól alszik, 
sosem késik el... Igaz, édes fiam? 

Ilyen diktátor volt Gábor Andor." 

"A szocialista humorról vitáztunk. Gábor Andor így világí
totta meg a kérdést: 

- A napokban felkeresett egy volt dúsgazdag gyáros, 
akinek az üzemét államosították. Méltatlankodva panaszolta, 
hogy nem kap nyugdíjat. A számra kellett tennem a kezem, hogy 
vissza tudjam fojtani a nevetést. Hallatlanul komikusnak talál
tam ezt az embert. Egy dúsgazdag gyáros, aki azt hiszi: azért 
csínáljuk a szocializmust, hogy neki nyugdíja legyen... 
Látjátok, gyerekek, ez az. Ha nem lennék marxista, bizony nem 
tudtam volna nevetni rajta..." 4. 
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"Ha reggelente megjelent a szerkesztőségben hófehér hajával 
vidáman, mosolygósan, mindig telve energiával - olvasható a 
Ludas Matyi szerkesztőségi nekrológjában, 1953. januárjában -, 
egyszerre mindenütt felpezsdült az élet. "Itt van Gábor Andor" 
- hangzott fel a folyosón, sietős léptek hangzottak, ajtók csa
pódtak, a szobák megteltek eleven élettel. 

"Hol van Gábor Andor?" - kérdezte valaki egy kéziratcsomó
val a kezében, hogy tanácsot kérjen tőle. A saját szobájában 
lehetett a legnehezebben megtalálni. Sorra látogatta a szer
kesztőség helyiségeit, elbeszélgetett az írókkal, megállt a 
rajzolók háta mögött és nagy szeretettel hajolt munkájuk fölé. 
Ha valami szépet és jót látott, az igazi művész bensőséges, 
mély öröme derült fel az arcán. "Látod, fiam, ez jó. Ez a te 
stílusod, miért térsz el tőle?" - szólt, majd továbblépett... 
Ha valami nem tetszett neki, kedves, csúfondáros mosoly jelent 
meg az ajka szögletében. Csendesen, türelmesen vitatkozott, 
szeliden érvelt, örült, ha sikerült valakit meggyőznie, de an
nak is éppen úgy örült, ha őt győzték meg..." 5. 

Kedves, szeretetreméltó, türelmes emberként jellemzik bará
tai, ismerősei, írótársai. A fiatalkori bohémból, a férfikori 
harcos és haragos pamfletíróból türelmes, bölcs, az emberi ér
tékeket gyűjtő és megbecsülő egyéniséggé vált. Tabi László 
visszaemlékezése szerint jovális, kedélyes személyiség volt, 
szerkesztőként azonban igényesség, komolyság jellemezte. 
Lukács György - ugyancsak barátként - úgy jellemezte egyik in
terjújában Gábor Andort, hogy "...ritka tisztességes ember 
volt..." 6. 
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Tanulságos történeteket jegyzett fel róla e tekintetben is 
Gádor Béla. Mint írta: egy ízben együtt mentek el a szerkesztő
ségből, amikor megállította őket egy gyakori kölcsönkérő. 
Gábor Andor ezúttal nem adott az illetőnek pénzt, mondván: 

"- Már háromszor adtam neki száz forintot és fogalmam 
sincs róla, hogy kicsoda. Ez nem mehet így a végletekig, 
nem igaz ? 

- De mennyire igaz! Kihasználják a jó szívedet... 
- Ennek mától kezdve vége... - mondta és a szeme el

szántan csillogott. Néhány lépés után elgondolkozva megállt. 
- Látod? - folytatta egészen megváltozott hangon - most 

el van rontva az egész estém. Folyton arra fogok gondolni, 
milyen nagy szüksége lehetett ennek a pénzre. Egész éjjel 
nem fogok aludni. Hát megér ennyit az a száz forint?" 7. 

Ugyancsak Gádor Béla szerint, ha tollat vett a kezébe, ke
mény volt és kérlelhetetlen. 1946-ban visszaéléseiért éleshan
gú glosszában leleplezett egy ügyészt Gábor Andor. Az ügyből 
botrány lett, de ő nem hagyta abba a harcot. Egymás után írta 
éleshangú cikkeit az ügyben, míg egy napon gúnyos mosollyal így 
szólt: 

"- Ugy-e mondtam, hogy eredménye lesz a cikkeimnek? Addig 
támadtam, addig támadtam, míg kinevezték főügyésznek..." 8. 

1949 után egyre ritkult körülötte a levegő. A személyi kul
tusz szolgálói közé nem kívánt beállni, sematikus művekkel sem 
tudta szolgálni e korszak igényeit. Bár 1949-ben kitüntették 
és ünnepséget rendeztek 65. születésnapján, (az ünnepségen meg
jelent Révai József, Gergely Sándor, Illés Béla, a régi bará-
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tok közül Balázs Béla, Heltai Jenő és sokan mások) 9. 
- a társadalmi és irodalmi életben azonban egyre inkább háttér
be szorult. 

1950 körül levelet írt a párt vezetőjének: Rákosi Mátyásnak. 
E levél így szólt: 

"Kedves Rákosi Elvtárs ! 

Kértem volna egy személyes negyedórát Öntől, de mert 
- az alábbiakból kiderül, miért? - nem voltam biztos benne, 
hogy megkapom: levélírással fogyasztom türelmét. 

Tavaly "pártunk régi, lelkes és derűs harcosának" neve
zett születésem napja alkalmával. A régiség és a lelkesség 
megmaradt, de a derűsség körül a következő "hasfájások" 
vannak. 

1. Tavaly november óta semmiféle "rendezvényhez" nem hív
nak meg, mint hogyha kitöröltek volna a meghívandók központi 
listájából... 

2. Megjelent "Bécsi levelek" c. gyűjteményes kötetem az 
Athenaeumnál s a sajtó egyetlen sort sem írt róla, mint hogy
ha központi figyelmeztetést kapott volna. 

Nem tudom, hogy a két dolog összefügg-e, s nem tudom, ki
hez forduljak, hogy megtudjam. Tudtommal semmi olyat nem tet
tem, vagy mondtam, vagy írtam, vagy gondoltam, a mi a fenti
ekben nagyon megkurtítva összefoglalt "megrendszabályozást" 
megokolná. 

Fölmerült volna valami kifogás múlt vagy jelenlegi műkö
désem ellen? Ha igen, kérem közölni velem, ha nem, akkor ké
rem mégis a személyes negyedórát, hogy kiönthessem az egész 
szívemet. 

Elnézést és szíves felvilágosítást kér régi híve 
Gábor" 10. 
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A levélre - a rendelkezésre álló nyomok szerint - nem érke
zett válasz. 

Gábor Andor 1945 előtt szoros kapcsolatban állt a párt és 
a kormány kulturális vezetőjével: Révai Józseffel is. S míg 
például az 1920-as évekből igen sok levél tanúsította kapcso
latuk szoros voltát, az 1945 utáni időkből nem maradt fenn e-
gyetlen levélváltásuk sem. 

Az 1950-es évektől többször betegeskedett. A szerkesztősé
gi értekezleteket ilyenkor lakásán tartották. Derűjét, segítő
kész, emberséges magatartását azonban mindvégig megtartotta. 
Többszöri betegeskedés után 1953. január 21-én halt meg, 69 
éves korában. 

Temetésén megjelentek a párt és a kormány vezetői: Gerô Er
nő, Révai József, Horváth Márton, Vas Zoltán és mások. Az írók 
közül Lukács György, Illyés Gyula, Déry Tibor, Veres Péter, s 
az ifjabbak közül is a legjobbak. A párt központi vezetősége 
nevében Andics Erzsébet mondott gyászbeszédet: 

"...Gábor Andor forradalmi hite és meggyőződése sz üldö
zések pörölycsapásai alatt szilárdult meg. Az emigrációban 
vágleg ahhot a táböfho* öütliHöaíiN, imüy tábor új iítil* 
met adott életének, amely tábor, amely küzdelem segítette 
kivirágoztatni tehetségét: csatlakozott a kommunisták, a 
proletárharcosok táborához, hogy azután soha többé ne hagy
ja el sorainkat. Amit lelkiismerete megparancsolt, amit írói 
felelősségtudata előírt, annak következményeit levonta a 
végsőkig, noha többévtizedes száműzetés lett az osztályré
sze..." - mondotta Andics Erzsébet. 11. 
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A kormány és az írószövetség nevében Darvas József beszélt: 

"...Pártos író volt, e szó legigazibb értelmében. 

A szó, az írás az б számára soha nem volt öncél: attól a 
pillanattól kezdve, hogy találkozott a párttal, a marxizmus-
leninizmus igazságával, a megtalált igazság szolgálatának 
szentelte kiváló tehetségét, minden szavát. Úgy gyűlölni és 
ostorozni az elnyomás, az embertelenség, a hazaárulás rend
szerét csak az tudhatta, aki úgy szerette népét, hazáját, 
mint 6...." 12. 

Az Irodalmi Újságban Lukács György így búcsúzott Gábor An
dortól: 

"...Negyedszázada, hogy - testvéri egyetértésben, szaka
datlanul és szenvedélyesen vitatkozva - egy úton járunk 
Gábor Andorral. Most, hogy kidőlt a sorból, nagy űrt érez 
az ember e közösség elmúltával. Most csak szaggatott mozaik
képekből áll össze az, amit az ember vesztett, amit minden 
forradalmár, minden magyar hazafi vesztett Gábor Andor halá
lával. ... 

Élete példaadó sokféle tekintetben. Példája a becsülete© 
értelmiséginek, aki végig gondolva a társadalom életének 
döntő problémáit, felbonthatatlan frigyre lép a forradalom 
pártjával. Példája a harcos írónak, aki egyéniségét, önálló
ságát éppen mint a proletárforradalom katonája, mint a napi 
harcok szenvedélyes résztvevője bontakoztatja ki igazi tel
jességben és gazdagságban...Példája becsület és tehetség, 
értelem és szenvedély, szeretet és gyűlölet, hit és tisztán
látás elválaszthatatlan, egymást fejlesztő egységének a szo
cializmus emberében..." 13. 
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Az özvegyhez, Halpern Olgához a nemzetközi és a magyar kul
turális élet legjobbjai küldték el részvétnyilvánításaikat. 
Anna Seghers, Willi Bredel, Lugwig Renn, a magyarok közül Lu
kács György, Heltai Jenő, Hatvány Lajos, Major Tamás és mások 
fejezték ki részvétüket. 14. Gábor Andor lapja, a Ludas Matyi 
így búcsúzott elhunyt főszerkesztőjétől: 

"...Benne láttuk közvetlenül megtestesülve a harcos 
forradalmár írót, az igazi kommunistát, aki mélységesen sze
rette hazáját és egyéletet áldozott a világ proletárjainak 
igazáért, benne láttuk megtestesülve az igaz humanistát, aki 
meleg szívének egész szeretetével ölelte magához azokat, a-
kik tiszta szívvel küzdenek nagy eszményinkért... 

Gábor Andor rendkívüli ember volt. Nagy tehetsége, szi-
lárd jelleme és mély emberi bölcsessége avatták azzá. 
Csendben, feltűnés nélkül dolgozott az eszméért, amelynek 
életét szentelte..." 15. 
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Botka Ferenc 
ZÁRSZÓ 

Az emlékülés elnöklőjének megtisztelő kötelessége, hogy 
köszönetet mondjon Barcs város tanácsának e tanácskozás össze
hívásának a gondolatáért és példás megrendezéséért. 
De köszönetét kell kifejeznie az elhangzott előadások szerzői
nek is, mert feladatukat korszerű hivatástudattal és mintasze
rű színvonalon látták el. Nem puszta megemlékezéseket nyúj
tottak, hanem Gábor Andor-i életmű kéregé alá hatolva fedték 
fel ennek a sokoldalú írói világnak a törvényszerűségeit. 

Az elnöklő másik kötelessége, hogy valamiféle mérleget von
jon az elhangzottak és az eddigi Gábor Andor-kutatások között. 
E mérleg fő jellegzetessége - az arányosság. Az előadások az 
életműben rejlő arányoknak megfelelően szóltak az író "korai" 
és "késői" alkotó periódusairól. S ez az arányérzék jellemez
te az életmű műfajonkénti megközelítését is: egyaránt szó e-
sett a hagyományos irodalmi formákról, a versről, a novellák
ról és a regényekről (csupán a színdarabok elemzései hiányzot
tak), s az írásoknak azokról az övezeteiről: a riportról, pub
licisztikákról és kabaréról, amelyet egyesek - a legkülönbö
zőbb indoklással - ma sem tekintenek "igazi" irodalomnak. 

E napi használatra szánt "perem-műfajok" bemutatása és vizs
gálata volt a tanácskozás legfőbb nóvuma. S talán nemcsak Gá
bor Andor szempontjából: általános értelemben is ösztönzést 
adhatnak az irodalom e mozgékony és "efemer" jelenségeinek tu
dományos megközelítéséhez. 

A mérleghez azonban nemcsak a közvetlen eredmények tartoznak. 
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Az elhangzott előadások egyben azt is érzékeltethették, 
mennyi mindent nem ismerünk még a gazdag életműből. Elég, ha 
a sajtórengetegben szunnyadó publicisztikára gondolunk, amely
nek mindeddig csak kisebbik hányada hozzáférhető. Különösen a 
tízes évekbeli vitacikkek ígéretesek, amelyek "előrejelzésem" 
szerint (mindenekelőtt A Napban közöltek) egy harcos publicis
tát vetítenek majd a "könnyű műfaj" művelője mögé; kiemelve 
egy sajátosan pesti és századfordulói gondolkodó citoyen-maga-
tartásának és nagyvilágiságának-urbanizmusának egységét. 

De érdemes megvallatni az emigráció sajtóját is, s kiderí
teni például mi a valóság az állítólag a Pravdában megjelent 
berlini tudósításokat illetően. (Megítélésem szerint többségük 
azonos a Pravda képes tárgylapjában, a Prozsektorban megjelen
tekkel.). 

S az emigráció elsüllyedt emlékei között érdemes más műfa
jokban is kutatni. Csábító feladat például a húszas évek elején 
íródott Az út című színdarab szövegének felderítése, amelyből 
eddig csak elszórt jelenetek ismeretesek. S amelynek közvetlen 
somogyi vonatkozásai is vannak. A munkásügyhöz vezető címadó 
"utat" a darab főhőse, gróf Zay Miklós Dezső főhadnagy járta 
be, aki a Tanácsköztársaság ideje alatt karhatalmi szolgálatot 
teljesített Dunántúlon, s Kaposváron is harcolt a Latinca Sán
dort szorongató ellenforradalmárok ellen. A darabról szóló e-
setleges új ismereteink bizonyára átrétegezik majd mindazt, 
amit Gábor Andor színműveiről az eddigiekben tudtunk. 

S végül nem kevés a feladat az 1945 utáni portré megrajzolá
sában sem. Ami ma itt minderről elhangzott, egy távolról sem 
ellentmondás mentes problémák egész sorát ígéri. 
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Mindezen bonyolult kérdés-komplexumok jelzéséhez és expo

nálásához mai ülésszakunk visszavonhatatlanul ösztönzéseket 

adott. 
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Gábor Magda 
NAGYSZÜLEIM 

Nagyszüleimet, Gábor Andor írót és vibrálóan szépséges fe
leségét, Halpern Gábor Olga műfordítónőt 1940 telén ismertem 
meg. Franciaországból, koncentrációs táborból érkeztünk: édes
anyám, Lucy (Olicska lánya első lengyel férjétől) és én a spa
nyol harcosok özvegyei és árvái csoportjában. Azon a szikrázó-
an hideg napon nagyapám kedvesen, bátorítóan mosolygott rám, 
kék szeme vastag szemüvege alatt huncut pajkossággal csillo
gott. Kézenfogott és így indultunk el első közös utunkra. Ke
zemet, úgy érzem, azóta sem engedte el. Amit ő az Évfordulóra 
című versében írt 1925. március 21-én a Tanácsköztársaságról, 
"Időben tőle egyre távolabb,/ lélekben hozzá egyre közelebb,/ 
emléke bennünk nemcsak megmarad,/ de nővé nő s mint óriás me
red" - pontosan fejezi ki, amit én iránta érzek. 

Nagyszüleim Moszkvában, az írók Házában laktak a Lavru-
senszkij prenlokban, a tizedik emeleten, a Tretyakov képtárral 
szemben. Egzotikusnak találtam ezt a furcsa világot, ahol csak 
nagyszüleim, édesanyám és egy Hja Ehrenburg nevű bácsi és Iri
na nevű, csodálatosan megindító lánya beszéltek franciául. 
No meg úgy emlékszem, Lukács Gyuri bácsi is. A többiek számom
ra és édesanyám számára érthetetlen oroszt és nekem még idege
nebb németet beszéltek. Édesanyámnak kórházba kellett mennie 
műtétre, így nagyszüleimmel maradtam. Esténként rázott a hi
deg, nagyapám ölében tartott takaróba csavarva. Kiderült, hogy 
enyhe, épp csak kezdődő tuberkulózisom volt. Anyukámat és en
gem gyorsan talpra állított a jó kórházi kezelés és nagymamám 
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remek főztje, a szerető, nyugodt, derűs környezet. Nyáron már 
az orosz gyerekektől tanulgattam egy pár szót az írók gyerekei
nek üdülőházában. 

Az idillnek 1941. június 22-én lett vége. Ekkor támadta meg 
Hitler Németországa a Szovjetuniót is. Légiriadók következtek, 
a város teljes elsötétítése, az éjszakai pincébe vonulások, a 
bizonytalanság, a férfiak hadseregbe vonultak, majd jött az eva
kuálás. 

Nagyszüleim az írókkal Taskentbe, édesanyám, a kormánynak 
tolmácsolva hét nyelven, Kujbisevbe, én, az írók gyerekeinek 
csoportjával Csisztopolba kerültem. így telt el körülbelül egy 
év. Egy ideig még nem beszéltem oroszul, de már nem beszélhet
tem franciául. Édesanyám a Vörös Hadsereggel vonult tolmácsként, 
én pedig Taskentbe kerültem a nagyszüleimhez és a nagyapám taní
tott újból franciára. Taskent akkor kertváros volt, kis házacs
kákkal, csodálatosan illatos virágok nyíltak, hajladoztak és 
hervadtak a hőségben. A lányok színes pantallóban, afölött át
tört színű ruhákban jártak, gyönyörű hosszú fekete hajuk sok 
vékony copfba fonva. A fiatal férfiak mind a hadseregben voltak, 
így csak idősebb férfiakat láttunk, tübitéket hordtak és kafta
nokat. A tevék méltóságosan lépkedtek az úton és a piacon sok 
zöldség tarkállott. Ez volt maga a mennyország a Csisztopolban 
- a Kazanyban és Kujbisevben töltött keserves hideg tél után. 
Nagyszüleim Lukács Györggyel és Gertrúddal, az oly bölcs, de
rűs és kiegyensúlyozott emberpárral osztozkodtak a lakásban. 
Sokszor járogattunk át egymáshoz ebédre vagy vacsorára. Luká
csok szobájának egyik sarkában állt egy alacsony kettős ágy, 
szőnyeggel letakarva, rajta sok párnával. Ezeket mindig megcso-
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dáltam, és néha ott aludtam el az esti beszélgetések közepette. 

Nagyapámat olykor elkísértem a piacra, ahol б egy-egy abroszért 
vagy párnahuzatért, vagy blúzra való anyagvégért zöldséget, és 
egy ízben teknősbékát hozott haza. Nagyapám kiboncolta belőle 
a nagyobb, kisebb és még pirinyóbb tojásokat; csemegeként et
tük meg ezt az igen furcsa rántottát. A tyúktojásokat nagyapám 
a tűző homokba tette, keménytojás lett belőle. 

Ennek is vége volt, mentünk vissza Moszkvába. A szomszédos 
ház az iskola volt, ott állt kibombázva. Az írók Házának cso
dálatos módon semmi baja nem esett. Most Becherékkel osztottuk 
meg lakásunkat. Hans sokat mókázott velem, vitatkozott nagyapám
mal és nagyokat, hangosakat nevetett. Nagyanyám, Olicska és Bec
her Lili a konyhában tevékenykedtek és a kenyér elkészítésének, 
tálalásának ezer csínját-binját tanulmányozták, - más ennivaló 
csak ritkán akadt. A lift nem járt. Nagyapám, Bandicska a lép
csőház minden emeletén és félemeletén az ablakokra zsírkrétával 
pofikat rajzolt. Az alsó emeleteken savanyú, hosszúkás arcok 
könnyeket ejtettek, az ötödiknél kisimult az arcuk és a kilen
cediken fülig ért a szájuk. A központi fűtés megszűnt, a szoba 
kellős közepén nagyszüleim egy kályhát építettek téglábl. Agyag
gal volt bemázolva, hosszú, csorgó csöve az ablakon kerezstül 
fújta ki a füstöt. Nagyapám délelőtt a szerkesztőségbe járt, én 
az iskolába. Nagyanyám hosszú sorokban állt krumpliért, hagy
máért, babért - de ezt csak úgy félkézzel csinálta. Másik életét 
a német írók szervezete titkáraként élte. Ebédkor találkoztunk. 
Negyszüleim egymással németül, én nagyapámmal egy ideig még 
franciául beszélgettünk, nagyanyámmal oroszul. Az iskolai lec
kéket otthon elszabotáltam, a könyveim fölé hajolva tanulást 
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színleltem, a nyitott fiókban kisbabáimat nézegettem, dédelget
tem. A nagyapám rajtacsípett, kézenfogott, a babámmal együtt az 
ablakhoz vezetett és azt mondta: - Madus fiam,x ha mégegyszer 
rajtakaplak, ezen az ablakon fogom a babáidat kirepíteni. 
- Keményen nézett a szemembe, és tudtam, nem tréfál. így hát 
jó tanuló lettem és a babáimat is megtarthattam. Ebéd után nagy
apám lefeküdt egy kicsit szunyókálni, utána visszament dolgozni 
és csak vacsorára jött haza. Vacsora után közösen töltöttük ki 
az általa összeállított táblázatot, beszámoltam neki, hogy ki
tisztítottam az össze cipőt, segítettem nagymamának megteríteni 
és leszedni az asztalt, eltörülgetni az edényeket, rendbe tet
tem a szobájában az én kis sarkomat, összesöpörtem a konyhát, 
megcsináltam a leckémet - és nem feleseltem vissza Olicskának. 
Ilyenkor csupa pluszokkal telt meg az aznapi oszlop. Voltak ott 
bizony más napokon mínuszok is. Nagyapámnak csak rám kellett 
néznie, nem csillogott kedvesen, huncutul a szeme, elszégyell
tem magam, és a mosolyáért egy pár napig megint elvégeztem ren
desen a rámszabott kis feladatokat. Szombatonként nagyapámmal 
villamosra ültünk, és jó nagyokat utaztunk a város különböző 
részeibe, mindig más irányban. Néha teli hátizsákkal indultunk, 
de üressel érkeztünk vissza, valamiért mindig ilyenkor ment a 
postahivatalra, csak később tudtam meg, hogy a híres Gábor An
dor-szeretetcsomagokat adtuk fel ilyenkor a különböző barátok
nak, ismerősöknek, akik nem önszántukból, Moszkván kívül, eset
legesen Szibériában találták magukat. 

Az orosz írók közül az említett Ehrenburgon kívül nagyszüle-
im Fegyinről beszéltek nagy tisztelettel. Nagyanyám Gladkovval 
órákig el tudott beszélgetni. 

x Gábor Andor így becézte unokáját. - A szerk. 
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A házban lakott még Pagogyin, Katajev és a háború előtt Ilf 
és talán Petrov is, akikről nagyszüleim nagy melegséggel és 
nosztalgiával beszélgettek. Ezeknek a gyerekeivel pajtáskod
tam én, és ők szoktattak le a francia raccsolásról. 

A német írók nevei, mint Becher, Bertolt Brecht, Adam Sha
rer, Anna Seghers, Weisskopf, Willi Bredel, Lifsic és másoké 
voltak ragozva, megvitatva, kiértékelve. A magyarok közül Lu
kács Györgyék, Révai József és kedves, melegszívű felesége, 
Lili, Szántó Zoltán és felesége, a bársonyos szemű Emma, Révai 
József nővére látogatásaira emlékszem. Úgyszintén néha Háy Gyu
la, felesége Miki, kislánya, Andrea jöttek át. Miki volt a ked
venc és nekem Andrea volt a barátnőm. Hébe-hóba megérkezett a 
derék, nagydarab Vozáry Dezső katonai egyenruhájában. Büszkén 
lépkedtem vele a Lavruslinszkájában a szomszéd gyerekek irigy
ségére. Titokban mi gyerekek a szomszédos iskola romjaiban 
játszottunk, fel nem robbant gránátokra nem is gondolva. 

1944-ben egyre több díszsortűz volt a Vörös Hadsereg által 
felszabadított városok tiszteletére. Nagyanyám szobájában, mely 
a nappali,és az ebédlő és minden más volt, ott függött a Szov
jetunió és Európa nagy térképe. Nagyapám ilyenkor kis vörös 
zászlócskákat tüzögetett erre, egyre több lett belőlük. Nagy
apám nagyon sokat dolgozott, késő éjszakába nyúlóan is. Később 
tudtam meg: a rádió magyar adásaira járt olyankor. Sokat ciga
rettázott. A franciát abbahagytuk, kevesebbet láttuk egymást, 
de velem változatlanul kedvesen, mókásan, nagymamával annál 
többet izgatottan beszélgettek. Vele németül - hogy a gyerek ne 
értése. 

Nagyapám számolta a napokat, amikor majd hazahívják Magyar-
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országra. Engem magyar dalocskákra kezdett tanítgatni: Boci, 
boci tarka, se füle se farka - énekeltük kettecskén. 

Végre elérkezett a nagy nap, 1945. május 9.-e, a győzelem 
napja. Nagyon izgatottak voltunk mi, gyerekek, és a szovjet ka
tonákkal együtt lépkedve vártuk a nagy tapsolást, újjongást. 
Ajkunkra fagytak a kurjongató szavak, mindenki némán, szinte 
keserűen, szemrehányóan nézett rájuk. A Vörös téren nagyobb 
volt a vigalom, de az egyik háznál a falnak dőlve egy asszony 
keservesen zokogott. 

Nagyapám egyedül indult neki Budapestnek, mi csak júliusban 
követtük. Nagymamám csomagolta nagyapám könyveit. Mint minden 
mást, ezt is adaadóan, gondosan csinálta, és magyarázta nekem, 
hogy ezekre nagyon kell vigyázni, mert Bandicska és ő már két 
nagy könyvtárat vesztettek el. 

1945 forró, romoktól poros júliusában érkeztünk Budapestre. 
Ilyen rekkenő hőségre azóta se tudok visszaemlékezni. Pár na
pig a New-York-palotában, az akkori Athenaeumban szálltunk meg 
nagyapámnál. Illés Béla gyakran jött beszélgetni, jókedvűen, 
nagyokat szippantgatva pipájából. 

Hamarosan nagyanyám jelentette, hogy költözünk. A Zichy Gé
za utca 8-ban találtuk magunkat, egy csendes, városligeti kis 
utca elvarázsolt kastélyra emiékezetető villájának földszinti 
lakásában. A pincében Újvári bácsi, a Fővárosi Kertészet dolgo
zója lakott feleségével. A ház verandájának külső sarkán levő 
kicsi garázsban tartotta nyulait. A kertben egy fához kötve le 
és föl sétálgatott vagy rángatta kötelét Újvári néni tojáskel
tő csirkéje. Az emeleten laktak a háziúrék, Tamási úr, neje és 
gyerekei, a kedves, magas, nyúlánk, szőke Ferkó és a szép, hul-
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lámos barna hajú Anikó. Nagyapámmal sokat sétáltunk a Városli
getben. A Közlekedési Múzeum kibombázott épületére nézve Ban-
dicska könnyes szemmel mondta: - Madus, te nem láttad ezt a 
várost, te nem tudod, hogy milyen szép volt ez. Ki tudja, tán 
20-30 év múlva sem épül fel. - De csoda történt! A romok elta
karítása, a hídépítés, a földosztás, újjáépítés mind olyan biz
tató volt. 

Nagyapám magától értetődő egyszerűséggel, derűvel, odaadás
sal folytatta a megszokott megfeszített munkát. Reggel együtt 
keltünk, б a szerkesztőségbe, én az iskolába készülve, siető
sen kaptuk be Olicska bőséges reggelijét. Ebédnél beszélgetés, 
néha oroszul, néha németül. 

Nagyszüleim felfigyeltek, hogy mind több német kifejezésre 
reagálok - akarva-akaratlanul megtanultam németül - , és így 
a legbensőbb gondjaikat csak a lefekvésem után beszélhették meg. 

Nagyapám ebéd utáni alvását télen egy kávé, nyáron a fagylalt 
követte, amiért én rohantam el a cukrászdába. Nagypapa vissza
vonult a szerkesztőségbe, én a leckékhez, nagyanyám a napi saj
tó clvasásához. Az összes napi- és hetilap járt hozzánk, ü rend
szerezte, tallózta, készítette elő az anyagot nagyapámnak. így 
tanulta a neki is szokatlan új nyelvet, 

Vacsorára nagyon sokan jártak hozzánk, a régi barátok a kö
zös bécsi, berlini, moszkvai emigrációból. Úgyszintén a párizsi 
emigráció jazajött tagjai, így például a tüneményes, csodálatos 
házaspár, Bölöniék. Csüngtünk Balázs Béla lenyűgöző, izgalmas 
szellemiségén. A kortalan Péchy Blanka halkszavú, csodálatos 
dikcióját élveztük magyarul és németül. Lányi Sarolta meghitt, 
Bebritsék jókedvű látogatásaira is emlékszem. Komor Imre is át-

• 

• 
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jött. Később végre megérkezett a legendáshírű Lengyel Gizi és 
Juci; talán még a hírűknél is megrendítőbben. Gizi derűs, te
vékeny, bölcs jellemével, Juci csodálatos szépségével, művelt
ségével; kemény, odaadó munkájával, mindketten az eszmébe ve
tett rendíthetetlen hittel. Számtalan más vendégünk is volt; 
a magyar politikai-,kulturális-, és sajtóvilág megannyi érde
kes, színes képviselői. De megjelentek Gábor Andornak a máso
dik világháborúban oly meggyérült családjából is egy páran. 
Gábor Andor bátyja, Feri bácsi járt hozzánk, б vasárnaponként 
jött néha, reggelire, ebédre és olykor vacsorára is ottmaradt. 
Nagyon szerették egymást, órákon át bszélgetve, vitatkozva oly 
sok nézeteltérésük volt. Feri bácsi első felesége, Vichy Olga, 
és okos, szűkszavú lányuk, Éva, aki olyan sok nyelven beszélt, 
Gábor Éva - akkor már Kerekes Jánosné - is járt hozzánk szívé
lyes, kiegyensúlyozott férjével, a magyar Opera karnagyával. 
Vidor Ferikével jó nagyokat vidultunk, énekelt, komázott, en
gem Árvácskaszeműnek hívott. Ferike minden bajával, gondjával 
Olicskához jött. Olicska volt képviselője nagyapámnál. 
Magyarul csak 1947 őszén kezdtem igazából tanulni, addig a szov
jet követség orosz iskolájába jártam. Először Budán, a Villányi 
úti Gizella királyné iskolába jártam, mert ott nem kellett hit
tant tanulni, majd az állam és egyház szétválása után mehettem 
a XIV. kerületi Erzsébet Leánygimnáziumba, amiből később Teleki 
Blanka Gimnázium lett. Nagyapám hosszú órákat szánt rám, magyar
ra tanított, Petőfit, Aranyt olvasott nekem. A Toldi végtelen 
hosszú énekeit ugyancsak végtelen türelmével ismételtette, mon
datta velem. Keserves munka volt, szavanként megálltunk, magya
rázta a szóképeket, kifejezéseket, verte belém a ritmust. Szép, 
kemény Somogy megyei magyar beszédhez szokott fülét bántotta 
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alaktalan, szétfolyó, és néha dallamosan elénekelt kiejtésem. 
Ilyenkor fohászkodott: - Madus fiam, úgy énekelsz, mint egy 
Dob utcai zsidó! - Hogy ez mit jelentett, már csak Goda Géza 
bácsitól tudtam meg, Goda Gábor édesapjától. Nagy barátságba 
keveredtem vele, az örökifjú 70 évessel. Csodáltam ezernyi cet
lijét, amelyet a Magyar Értelmező Szótár részére készített. 
Rengeteget meséitettem vele, mert oly sokat tudott az Útesta-
mentumról. Ö vitt el suttyomban a Dob utcai zsinagógába is. 
A katolikus templomba hosszú rimánkodás után nagyapám végül is 
elvitt. Néztük az ajtóban letelepedett koldusokat, meghallgat
tuk a misét. Mindketten fedetlen fővel. Először és utoljára men
tünk együtt. Amikor egyszer a Belvárosban jártunk, a Felszaba
dulás téri templom melletti kirakatban láttam számomra furcsa 
tárgyakat. Elkezdtem vihogni a himzett kendőkön, a szép fényes 
kelyheken. - Mandus! - szólt rám szigorúan nagyapám. - Attól, 
hogy te nem vagy hívő, semmiféle jogod nincs mások hitén nevet
ni. - Ezt jól megjegyeztem magamnak. 

Nagyapám irántam való érdeklődése és életemben való résztvé
tele határtalan volt. Néha együtt rajzoltuk le az iskolai rajz
órák gyakorlatait, később a kémia vagy biológia tankönyveim éj
szakára nagyapám szobájába vándoroltak. A matematikában való 
segédkezés viszont egyre nehezebbé vált számára. Ahogy nőtt va
lamicskét tudásom, annál jobban elbizonytalanodtam. Ö bátorí
tott, m ondta: - Madus, nézd csak, mi mindent tanultál már meg! 
- Őtőle tanultam a kertészkedést is. Segédkeztem a gyomlálásban, 
a talaj lazításában, virágokat ültettünk. A kukacvirágot mind
ketten imádtuk, izgatottan rohantunk megnézni, aznap milyen új, 
izgalmas színkeverékű egyedek nyíltak. Énvelem végeztette el 
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Hendel, a kísérleti genetika megteremtőjének egyik törvényét 
bizonyító kísérletet, amire már csak az egyetemen jöttem rá. 
Akkor csak azt tudtam, hogy a hajnalvirág ismert számú magvát 
külön helyeken elvetettük, a palántákat karókhoz támasztottuk, 
a karókra spárgát húztunk, ezt kifeszítettük a kerítésre és a 
nagy diófa ágaihoz. Megjelentek a virágok, ezeket külön színen
ként csoportokba bontva számoltuk meg, bevezettük naplónkba. 
Napról napra így ment, egyre több virág, és a diófán egyre több 
lombozat. A hajnalkák indái összeértek, összetekerődtek, nem 
tudtuk növényenként követni a virágok számának megoszlását. 
Szét kellett szedni az indákat és külön karókra húzni. Én kap
kodtam, ráncigáltam a növényeket, nem akartak szétcsavarodni. 
Nem értettem, minek ez a sok hercehurca. Izgágán idekaptam, 
odakaptam. Nagyapám rendületlen nyugalommal ült a kis zsámolyán, 
szalmakalapban, néha délig is, a tűző napon már izzadt, de él
vezte, és olykor-olykor fejét csóválva mondta nekem: - Mandus, 
hát te nem szereted a növényeket? így tanulgattam tőle az apró 
jelenségek megfigyeléséhez mindennapi gondosságot, fegyelmet. 

Egyszer, egy szombat délután vendégek érkeztek a háziúrhoz 
és kijöttek a kertbe. Nagyapám kis kerti kabátkájában, vizes 
kannával a kezében vonult az orgona tövében növő bab-palánták
hoz. Hallottam a vendégek elismerő hangját: - Milyen szorgos 
kertészük van! Mennyit fizetnek neki? 

A város és az ország épült, a sebek gyógyultak. De nem a mi
énk. Nekem édesanyám, Olicskának Lucy lánya hiányzott. Én az 
égre néztem mindig, amikor repülő zúgását hallottam, ezzel jön 
az édesanyám, gondoltam. Folyton ismétlődő álmaimban anyukám 
megjelent, eltűnt, álmomban álmot hessegettem: hiszen ez nem 
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igaz, csak álmodom, hogy itt van! így is volt. 
Valamikor 47-ben lehetett, hogy nagymamám és én, nagyapám 

jelenlétében hírt kaptunk: édesanyám nem tud hozzánk visszatér
ni többé. Talán félévre rá nagyszüleim ünnepélyesen leültettek 
engem, megrendülve ültek, nagymamám mondta csendesen és súlyo
san a szavakat: - Ha akarod, visszamehetsz a Szovjetunióba, 
ott nőhetsz fel, járhatsz iskolába, szakmát tanulhatsz. A szov
jet állam árvaházában gondodat fogják viselni. - Ránéztem, te
kintetéből úgy véltem, hogy ezt akarja. Sok munkát jelentettem, 
sok vesződség járt egy gyerekkel. Rábólintottam. Hosszú csend 
következett. Nagyapámra néztem. Esdeklő, könnybe lábadt szem
mel nézett, végül egy halvány mosollyal, biztatóan mondta: de 
te ugye velünk maradsz? - Megkönnyebülten felsóhajtottam, bó
lintottam. Velük maradtam. 

Egy-két évbe telt, míg örökbe tudtak fogadni. így lettem én 
Halpern Madelaine-ből Gábor Magda. Nagy nap volt ez nagyszüle-
imnek, nekem kínkeserves, nem is bírtam ki, bőgve rohantam a 
fürdőszobába, megsebezve ezzel a két áldott jóságos embert. 
Hogy magyarázhattam meg, hogy rövid életemben most már a harma
dik életet kezdhetem újra, és hogy a névcserével egyéniségemet 
véltem elveszíteni?! 

Pár év múlva felviláglott bennem, hogy a folytonosságot, 
azonosságot, biztonságot, szeretetet ők adták, ők jelentették 
nekem. így hát 49-ben már öntudatos, büszke kis emberke voltam, 
lelkesen jártam iskolába, úttörőket szerveztem, gyerekekkel vi
tatkoztam, és úgy láttam, igaazán minden nagyon szépen megy. 
De valamiért ritkultak a vendégek, nagyapám csendesebb volt, 
valami terhelte őt. Változatlan volt a rutin: mindennap lega-
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lább egy, de volt, hogy két cikket írt. Eleinte a Szabadság 
le is hozta, de fokozatosan egyre kevesebbet, majd egyre több 
cikkét a fióknak írta. Nagymamám mindig utánasettenkedett ami
kor a szemeteskosárba dobta a piszkozatokat, amit tudott, eldu
gott, így nagymama szekrénye telt meg egyre jobban kéziratok 
eldobott lapjaival, dossziékkal, az ágynemű és fehérnemű polcok 
között mindenhonnan ezek buggyantak ki. 

Megint sokat cigarettázott nagypapa, rossz volt az egészsé
ge, fájt a lába, visszeres volt, kezdett bottal járni. Sótlan 
kosztra kellett átállni, magymama ízesíteni próbálta az ételt, 
ahogy lehetett. Nagyapa gyakran étvágytalanul ült az asztalhoz. 
Később a Ludas Matyi altisztjétől, majd a szerkesztőség egyik 
tagjától, Bernáth Ede bácsitól tudtam meg, hogy együtt lógtak 
meg kis kifőzdékben bablevest enni szalonnával. Nagyapa járása 
egyre nehézkesebb lett, végülis az orvos bejelentette: kérem, 
a lába és a cigaretta közt választhat. - A lábát választotta, 
de élete végéig hiányzott a cigaretta. - Madus fiam, hát hogy 
lehet cigaretta nélkül írni? - panaszkodott nekem. 

Jöttek a kitelepítések. Ezekről csak nagyon közvetett módon 
hallottam. Nagyapám egyre több ember ügyeit próbálta elintézni. 
Nagymama reszketett. - Sokat jár a szája - mondta nekem. Nekik 
ez mind déjà vu volt, én nem tudtam ezt mire vélni. Ezzel kap
csolatosan arra emlékszem, hogy amikor a Rajk-perről harsogtak 
a napilapok, nagyon nyomott volt odahaza a hangulat és nagyapám 
halkan mondta ebédnél, hogy ezt nem tudha elhinni. Nagymama ri
adtan nézett rá, én meg mondtam: Bandicska, hát az újságban van, 
hát csak nem lehet hazugság?! - Erre nem felelt. Csak amikor 
Hruscsov beszédét hozták a magyar lapok - nagyapám ekkor már 
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nem élt -, értettem meg, mi mindenről nem beszéltek előttem a 
nagyszüleim, hogy megkíméljenek az őket gyötrő valóságtól. 
Csak egyetlen egyszer szólta el magát előttem nagyapám. Ez va
lamikor 1952-ben lehetett: - Jaj, Madus, nem tudom, meddig bír-
ja még ez az ország! Néha az az érzésem,egyszer csak össze fog 
rogyni és azt mondja: nincs tovább. 

Nagyapámmal kapcsolatosan arra is emlékszem, mennyire bán
totta, hogy művei nem jelentek meg azután, hogy a Bécsi leve
leket néma csend fogadta a sajtóban. Mondta, milyen jó volna, 
ha versei jelenhetnének meg. - Olvassál nekem belőlük, Bandics-
ka - kérleltem. Egyszer nekidurálta magát, elővette egy régeb
bi kiadású könyvét, sokáig lapozgatott, mit olvashatna egy ti
zenévesnek. "Ki gyenge itt és ott erős,/ Ki néha gyáva, néha 
hős,/ Ki jobbra rossz és balra jó,/ Ki szájra méz és sebre só,/ 
Ki plusz és mínusz, lágy s kemény,/ Ki most lemondás majd re
mény,/ Ki élni vágyik s halni kész:/ Embernek csakis az egész." 
Bizonytalanul néztem rá, ez nekem túl bonyolult volt, de kér
tem, olvasson még. Most még tovább keresgélt. A Nyárvégi csend-
nél állapodott meg. "Hűs alkonyóra.../ Himbál a csónak.../ 
Füzek hajolnak/ A szürke tóra.../ Ösz lesz maholnap.../Kis szél, 
garázda,/ A végtelenből/ A vízre lendül,/ Vizén barázda..." 
A hangja csendesebbé vált, folytatta: "5 hang kél a csendből:/ 
Pihensz-e kürtszó?/ Itt volna véged?" - Ezeknél a szavaknál 
könnybe lábadt a szeme, nem tudta folytatni. Ott álltam csen
desen, nem tudtam, mitévő legyek. - Bandicska - mondtam - ez 
is szép vers. - Én jó költő voltam, Madus - folytatta - szép 
verseket írtam, de most nem tudja senki. - Ezzel elhallgatott 
megint, intett, hogy most egyedül szeretne maradni. Megrendül-
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ve mentem ki, nagymamámnak is ezt csak sokkal később mondtam 
el. Nagyapa soha többet nem olvasott nekem saját verseiből. 

Nagyapámról sok mesélnivaló volna még, a régi és derűs 
csehszlovákiai napjairól, a pályaválasztásommal kapcsolatos 
tanácsairól, de végül is minden nagyapa és unoka közt sok meg
hitt pillanat van, így hát én is úgy kezdhettem volna: nem a-
zért mondom, mert az én nagypapámról van sző... 

De hadd mondjak egy pár szót utolsó napjaitól is. 
1953-ban nagyapám a Zichy Géza utca 8. számú ház verandáján 
állva gyönyörködött a téli tájban, a hóval megterhelt ágak szép
ívű hajtásában. Csak az volt a baj ezzel, hogy a veranda fűtet
len volt, és ml nem tudjuk, mennyi ideig állhatott ott elbűvöl
ve egy szál ingben és kis kabátkájában. Nagymamám hirtelen ész
revette a helyzetet, mint a fúria rohant oda, ráncigálta be a 
nagyapát, vissza a meleg szobába. Korholta és szidta, mint egy 
rossz kisgyereket. Nagyapám nevetgélve csitítgatta. - Olicska, 
ugyan már, nem kell mindenből olyan nagy ügyet csinálni. 
De reggelre belázasodott, kórházba kellett vinni. Tüdőgyulla
dása volt, öt nap múlva szívinfarktust kapott és január 21-én 
meghalt a Kútvölgyi úti kórházban. 

Nagyapám posztumusz Kossuth-díját 1953. márciusában én vet
tem át, nagymamám túl beteg volt ahhoz, hogy elmehessen. Hogy 
bírta ki Olicska nagyapám halálát, mostanáig se tudom. Talán 
az adta vissza az életét, hogy minden erejét megfeszítve, nagy
apám művei megjelentetésének és emlékének ápolására fordította. 
Áldatlan, hosszú, nehéz, küzdelmes és hősies munka volt,amit 
egy asszony végzett, aki egész életén keresztül másoknak élt, 
szervezett, vezetett, szellemi és érzelmi támasza volt német, 
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magyar és orosz írók és gyermekeik nemzedékeinek, de akinek 
tudását parlagon hagyták heverni, mert nem tanult meg jól ma
gyarul. És most a neki még mindig idegen közegben, a még min
dig idegen nyelven tallózta, rendezte, kötetkbe szedte, előké
szítette a munkát a megjelentetésére. 

Először a Válogatott cikkek és versek két kötete jelent meg; 
Gergely Sándor, Illés Béla, Lányi Sarolta, Komor Imre voltak a 
szerkesztő bizottság tagjai. Nagy segítség, hogy mind régi ba
rát volt és tudtak németül. Az összegyűjtött műveket a Szépiro
dalmi jelentette meg, a fenti bizottság és Goda Gábor, majd 
Diószegi András szerkesztésében, Goda Gábor író ajánlására. 

Ezekben az években a régi ábrátok, és különösen Lukács György-
né, Lengyel Juci és Gizi - most már Goda Gáborral együtt - Bér 
János és felesége, Kati, Kerekes Éva és János voltak mellette. 
Sok osztály- és évfolyamtársam majd a munkahelyi kollegáim is 
eljártak hozzánk, és még ma sem tudom biztosan, hogy kinek a 
kedvéért: az enyémért vagy a nagymamáméért? 

A Gábor Andor emlékdíjat nagyanyám 1958-ban alapította, én 
akkor az NDK-ban, Berlinben voltain ygakornok a Humboldt Egye
temen, de a magyar követségen ünnepélyes keretek között én is 
aláírhattam az alapító levelet. Nagyanyám 1967-ben halt meg, 
szintén infarktusban. 

Nagyapám írói hagyatékát, kéziratait, levelezését, a fotó
anyagot az MTA könyvtárának adományoztam. A Zichy Géza utca 8-
ban levő lakásból ideiglenesen Gábor Andor Emlékmúzeum lett, 
mely később a Petőfi Irodalmi Múzeumba költözött, Gábor Andor 
állandó emlékszoba lett belőle. Remélhetőleg a szoba ajtaja nem
sokára megint nyitva lesz a látogató közönség részére. 

(1984) 
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Laczkó András 
ÉLETHARC A FÉNYÉRT 

Lépjünk be a szatócsboltba! A polcokon petróleumtól a szap
panig, kaszakőtől a süvegcukorig sokmindent észrevesz a szem. 
De mindenből csak annyit, amennyi egy eldugott kis faluban el
fogyhat. A bolt gazdája tudta, előre felmérte, hogy Új-Nép la
kói mit és mennyiért vehetnek meg. Az üzlet épp csak a megélhe
tést biztosította a családnak, amelyiknek legifjabb tagjaként 
1884 januárjában megszületett Gábor Andor. A szatócsüzletről 
szinte semmi emléke nem maradt, hiszen apja - a megélhetés 
gondjaitól űzve - az ország másik végében, Szatmár megyében 
próbált szerencsét. Kevés sikerrel, mert 1890-ben már a fővá
ros lehetőségeit igyekeztek megismerni. A sors ott sem volt 
kegyes. Az apa előbb kávémérő, kishivatalnok, majd alkalmi mun
kás és végül munkanélküli. A gimnáziumot, sőt az egyetemi ta
nulmányokat mégis biztosította fiának, akinek ezek az élmények 
meghatározóak voltak. Maga választotta a szabad pályát, az új
ságírói hivatást, hogy megvívhassa harcát a fényért, és vers
ben hirdethesse messianisztikus forradalomvárását... Ezekkel a 
líra parnasszusi kapuit nem törhette be. Kívül maradva, a leg
fontosabbá az életverseny vált számára. A fényt kereste minde
nütt, de a megélhetés gondjai sokszor eltérítették... 

Nagy Endre 1907-ben alapított kabarét. A Modern Színpad nyo
mán előbb évenként, később havonként nyíltak új és új kabaré
színpadok. Az Apolló, Intim, Fasor, Muskátli deszkáin a jele
net- és sanzonszerzôk egész sora debütált. Heltai Jenőtől Szép 
Ernőig, sőt a Nyugat nagyjai, Ady, Babits, Kosztolányi is kí-

Centenáriumi megemlékezés a Somogyi Néplapban. 
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sérletezett, hogy méltó komponistákkal (Nádor Jenő, Reinitz Bé
la, Szirmai Albert) sikert arasson. Gábor Andor szinte minde
gyik kabarészínpadnak dolgozott - olykor fergeteges hatást ér
ve el. 

Mi volt a titka? - kérdezték sokan. Az egyik kétségkívül az 
aktualitás. Az újságírói lendület hajtotta, hogy frissen, a 
pesti élet rezdüléseire figyelve írhasson. Ebből persze az is 
következett, hogy versezetei között sok volt a kérészéletű. 
De azokban az esetekben, amikor az akkori főváros legérdekesebb 
és legjellemzőbb alakjairól írt, nem maradt el a taps. Sanzon
jaiban szinte körkép és kórkép bontakozott ki. Méghozzá nyers 
életszerűséggel. Köteteiben, valamint A Hét című lapban megje
lent kupiéinak a témája a pesti középosztály. Arra figyelve 
szinte semmi nem kerülte el a figyelmét; szólt a pénztelenség
ről, a divatmajmolásról, sznobságról, a pesti aranyifjúról és 
a mániákkal teli úrihölgyekről. Oly módon írt, hogy kritikusai 
csak a "realizmus és józanság" fogalmaival beszélhettek róla. 

A kabarék, sanzonok, kuplék az első világháború végéig virá
goztak. Talajuk a századeleji Budapest volt. Az ellenforradal
mi rendszer teremtette légkörben sorvadásnak indultak. De Gá
bor Andor ekkor már Bécsben volt. A hajdani császári székhely 
sem volt már az a kedélyes város, amilyennek a "békebeli" idők
ből ismerték. Mégis lehetőséget adott a magyar szellemi emigrá
ciónak, hogy megkísérelje folytatni azt, amit korábban elkez
dett. Gábor Andor ezt úgy tette meg, hogy éles bírálat alá vet
te sanzonjait, szatíráit és csak azt vitte tovább, amit prog
resszívnek minősített. Ilyen értelemben nyilatkozott 1921-ben 
a Dollárpapáról. "A darab, melyen nagyon sokat lehetett nevet-
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ni, egyike volt legkomolyabb színházi munkáinnak. S arról szólt, 
hogy a pénzzel korrumpált világon a pénz híre és szaga is ele
gendő ahhoz, hogy a leglényegesebb történések okozója legyen; 
magára a pénzre nincs is szükség az általános kergeségben. 
Arra, hogy én írtam, én egészen biztosan поИ.шйд büszke le
szek." Ez nem tagadás. S ehhez hasonlóan szetette volna foly
tatni sanzonírói munkásságát. Azt azonban felférte, hogy ugyan
úgy mint Pesten - nem lehet. Nagy Endre is belebukott abba, 
hogy Bécsben realista politikai kabarét indított. Gábor Andor 
ebből is tanulva, parodisztikus dalokat szerzett, amelyekben 
kellemetlen csipkelődést végzett. Dalainak tárgya Pest és a 
megváltozozz körülmények. A Proletárka, Az újjáépítés dala, 
Vissza és a többi mű a kurzust gúnyolta négy erővel és indu
lattal. 

Ebben az időszakban formai szempontból ugyancsak igyekezett 
azon, hogy a mondanivalójának jobban megfelelőt alakítson ki. 
A sanzonköltészet fegyvertárából a gazdag rímelésű strófaszer
kezetet kedvelte a legjobban, mert ez lehetővé tette a lírai 
áradást és alkalmas volt a témák sokszínű variálására. A hang 
és a témaváltás persze nem ment olyan könnyen, mint utólag 
visszatekintve hinnénk, de segítette, hogy Gábor Andor alapos 
ismereteket szerzett az európai proletár költészet világában. 
Méghozzá úgy, hogy a középkori német parasztdalok nyersességét 
csakúgy megtanulta, mint Heine iróniáját vagy Brecht és Wolker 
céltudatosságát. Különösen az utóbbiak építettek sokat a hagyo
mányokra, s ez Gábor Andor számára sem volt közömbös. 

A húszas évek Bécsé nem volt számára megfelelő. Egy kis 
glosszája tükrözte csalódásait: "Nagy Endre irodalmat akart, 
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Párizs szórakozást, Róma tuttifruttit, de mit akar Bécs?... 

Bécs, úgy hisszük, sörözni akar... A bécsi kabaré valutája or

feumi baissé-ге csúszik le, irodalmi hosszat sohasem fog elér
ni." Ez a csalódás, valamint az, hogy 1924 végére a szó szo
ros értelmében hazátlanná vált, nehéz helyzetbe sodorták. Ka
landregénybe illő hónapok következtek. 1924 decemberében az 
osztrák kormány kiutasította az országból. Párizsba ment és be
kapcsolódott a Párizsi Magyar Nunkás körébe. A francia főváros
ból rövidesen a lensi bányavicзкгё került, ahol szervező mun
kát végzett. A következmény: pár hét alatt távoznia kellett 
Franciaországból. Illegálisan tért vissza Bécsbe. Amint nyomá
ra jutottak, mennie kellett. Újra Párizs. Tartózkodási enge
délyt kaptt, de egy cikke miatt ismét kiutasították. Hová men
jen? Csak Bécset látta. Aztán megint Párizst. Végül Berlin kö
vetkezett. Ott a Rote Fahne című lapnál kapott munkát. 

Újabb fordulópont 1927. Ekkor néhány hónapot a Szovjetunió
ban töltött. Ezután az Qrgonyok tudósítója lett. Aztán Moszk
vában felfigyeltek eleven hangú riportjaira. Ö maga így emléke
zett erre: - 1928-ban történt, Moszkvába utaztam és a Hotel 
Internacionalban laktam, az akkori Tverszkaja utcán. Délelőtt 
aa telefonhoz hívtak, és azt mondták - csak nehezen értettem-, 
hogy délután háromkor a Pravda szerkesztőségében Maria Iljicsi-
na beszélni szeretne velem. Be kell vallanom, akkor még nem tud
tam, hogy ki is voltaképpen Maria Iljicsina, érdeklődtem a ba
rátaimnál, és nagy meglepetéssel vettem tudomásul, hogy Lenin 
nővére hívott meg... Rendkívül kedvesen fogadott, németül be
szélt velem, méghozzá a legcsekélyebb idegen akcentus nélkül:... 
"Tudja kérem, jó jelentésekből, nagyszerű helyzetelemzésekből 
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nincs nálunk hiány. De most az emberekre gondolok, akik a je
lentés vagy az elemzés mögött állnak. Őket kell megláttatni 
olvasóinkkal. Nem akarna a Pravdának dolgozni?" Természetesen 
akartam. 

Öt év alatt beutazta egész Németországot, s ez idő alatt ki
zárólag németül írt. Az utóbb Berlini levelek címmel összegyűj
tött munkái bizonyítják, hogy éles szemmel figyelt minden je
lenségre és pontos helyzetelemzésekkel, emberi léptékkel szá
molt be róluk. Később, Moszkvában az Új Hang című folyóiratban 
írt bökversei jelzik, hogy a korábbi évek alatt mennyire fel
töltődött szatirikus élményekkel is. A háború alatt б is a 
fronton írt. Taskentben dolgozott, a sajtóközpont munkatársa
ként. Ennek az időnek a terméke az a szatirikus verssorozat, 
amelyet németül - a rádió és a röpcédulák számára - fogalma
zott meg. Leleplező pamfletek ezek a hitleri törekvésekkel 
szemben. Ilyen a Hitler siráma három szakasza is (Hegedűs Géza 
fordításában): 

Túl forró nékem Afrika 
Oroszország meg túl hideg, 
ott halálra kell sülni ma, 
itt holnapig megdermedek. 

Rosszul fest ez már szerfölött, 
ördög tudja, hogy' magyarázd: 
itt végül is az üldözött 
vad űzi sírba a vadászt. 

Nem is tudom, mi van velem, 
már torkig jóllaktam vele... 
Olyan hadszíntér kell nekem, 
melynek nincs hőmérséklete. 
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A három strófát lezáró, történelmi pillanathoz kötött csat
tanó után meg kell állnunk egy pillanatra... A kabaré és a sza
tíra kétségkívül kedvenc műfajai voltak Gábor Andornak, de ve
le szemben sem követhető el az a méltatlan egyoldalúság, hogy 
cak azokra figyelünk. Annál kevésbé, mert monoklival a szemén 
és hangsúlyozott raccsolással megróhat valaki, olyan ember, a-
ki lovász létére arisztokratát játszott...Aztán egy pincér, ki
nek legkedvesebb hangszere a nagybőgő volt...Kacsintsunk össze 
velük - ha színpadra lépnek! Mert (ők és) szülőatyjuk pontosan 
tudta, hogy ami a századelő magyar színházaiban folyt, abban 
volt valami egészségtelen. Például a munkatempó. A Neuer Wie
ner Journal egyszer vicces elismeréssel említette, hogy meny
nyit dolgoznak a magyar írók, s ezt követően a Színház és Divat 
statisztikát készített. Ebben Gábor Andor 1916-os teljesítménye 
alapján, hogy "napi átlagban 32 és háromnegyed óra" munkát vég
zett, előkelő helyen állt. Ha ezt az esztendőt vesszük, akkor 
megírta A Palikát, a Dollárpapát, a Szépasszonyt, elkészült a 
Csárdáskirálynő, a Csillagok bolondja, a Csokoládé-katona szö
vegkönyvének fordításával, a Mágnás Miska, a Gróf Rinaldó, az 
Aranyfácán verseivel, s naponta megírt egy sanzont, négy napon
ként egy kabaréjelenetet, havonta kiadott egy könyvet és dolgo-
zo^ Az Újság szerkesztőségében is. Sőt, esténként megvárta 
a feleségét a színház előtt, részt vett a próbákon, összejöve
teleken, meg utazott, olvasott, étkezett és aludt is... 
S közben munkái minőségére is ügyelt. A Vígszínházban bemuta
tott Ciklámen című darabjáról írta Bárdos Arthur: "Ami pedig 
ezen túl, e nem írói szándékú darabban foglalkoztat, merőben 
írói kvalitások. Egy egészen jelentős írói kultúra az, aminek 

182 



Gábor Andor finom, kiegyensúlyozott mondataiban, harmóniát és 
levegőt teremtő dialógusaiban örülhettünk. Tiszta munka: eddig 
tulajdonképpen csak a franciák tudtak ilyet." 

Mármint vígjátékban./Mert Gábor Andor ebben az időszakban 
gyors egymásutánban hárpm regényt is írt. Érdekes, hogy a har
madik, a Hét pillangó dám volt a legkevésbé sikerült. Pedig 
ebben középiskolai tanárának, a századvég nagy magyar iroda
lomkritikusának tragédiáját írta meg. Több elhitető erő volt 
az Untauglich úrban és к Doktor Senkiben. Senkhy János szatí
rája szinte sugározta az átéltséget. Gábor Andor kitűnően is
merte a pesti bohámvilá^ot, s anekdoták, humoros esetek rajzá
val utalt erre. Persze ,van benne a detektívregények fordulatos
ságából is, sziporkázó ptletek viszik előre a cselekményt. Az 
is igaz, hogy a Doktor Senki egy kétes ízű, happy and-szerű 
megoldással végződött...Jelezvén, hogy Gábor Andor igazi műfa
jai: a sanzon, a kabaré, a tárca, a novella... 

Ezen az úton lépett tovább akkor is, amikor a háború befeje
zése után hazatért. Nem kerülhette meg a szatírát: a Ludas Ma
tyi főszerkesztőjévé nevezték ki. A felszabadult ország nagy 
és apró konfliktusaira egyaránt figyelt. Fölényes gúnnyal, iró
niával beszélt mindenről, amit tapasztalt. A hit é§ a vágy moz
gatta tollát: Napfényben élni, élni boldogan... 
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