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A z  elmúlt tizenöt-húsz év alatt nem túlságos mértékben dúlt az irodalom 
szabadsága. Hogy ennek a szabadságnak szűkítése s az írók megbéklyó- 
zása mi mindenféle módon történt, azt csak példák százainak felsorolásá
val lehetne szemléltetően bemutatni. És még akkor is, ily példatár után is 
tökéletlen maradna a tájékozódás az írói szabadság hiányának káráról, 
mert nem lehet felmutatni értékeket így: íme, ezek azok, amik ebben a 
nyomasztó légkörben nem születhettek meg!

Csak néhány példát ragadok ki a történések, a történéstípusok soroza
tából, melyeken keresztül valamennyire megmutathatom, hogy végzik 
munkájukat az irodalom szabadságát emyedetlenül sanyargató erők.

1. Egy jelentéktelen kis versesfüzetben, afféle expresszionista halandzsá
ban a néhány oldalas ügyészi vádirat ezt a párt szót is bűnül rótta fel: 
„Isten veled, asztal, Isten veled, sifonér.” Mert ez -  benne az egész vers
ben, az egész könyvben -  a magántulajdon ellen elkövetett izgatás lett 
volna. íme, a hivatalos túlbuzgalom.

2. Büchner színdarabjának, a „Danton haláláénak esete. Ez a színpadi 
művek sorsába való, nem százszázalékosan illetékes beavatkozás. De be
szélhetnénk Bemard Shaw „A hős és a katona” című darabjáról, amelyet 
betiltottak.

3. Marcel Pagnol „Topáz”-ának megnyirbálása vagy a „Háromgarasos 
opera” budapesti előadása. Példái annak, hogy az említett cenzúrák kö
vetkeztében, de -  és ez a fontosabb! -  azoktól függetlenül is, a darabokat 
a mi céljainkra „átdolgozzák”, a regényekből kihagynak, a fordítás alkal
mával szavakat, kifejezéseket megváltoztatnak.

4. A hírhedt fogorvos- vagy postáskisasszony-eset. Azaz: ily gyakorlat 
következtében s ily buzdító példák után csoportok és kategóriák neki



bátorodnak, s írókkal és irodalmi művekkel szemben tiltó követelésekkel 
léphetnek fel.

5. Tessék megnézni egy lap- és könyvárusító pavilont vagy könyvesbolt- 
kirakatot. Tökéletes a szabadság, mármint a rengeteg, túlnyomó számú 
idegen regény, a detektívtörténet, a hideg lektűr s a ponyva kiadásának és 
árusításának szabadsága, mely szabadság már-már megfojtja a magyar 
írót.

6. Előadják Pirandello „Hat szerep keres egy szerzó't” című remekmű
vét, csaknem megbukik, előadják az „Almásszekeret”, megbukik -  de 
előadják a „sikeres színpadi szerző” darabját, százötven előadás. Mert 
ezer forrásból táplálkozik és szünet nélkül zuhog az a szellemi és lelki 
áradás, az a hatás-zuhatag, mely ilyen ízlésre képezi ki a közönséget.

7. Tessék egy nap, egy hét, egy hónap irodalmi termésén szétnézni. Hol 
jelentkezik ez a termés? Politikai napilapokban, körülhatárolt irányzatú 
folyóiratokban -  mondén lap, színházi lap, felekezeti lap - , legkevésbé 
könyvben. Az írói munkásság területe átvetődött, átszorult oda, ahová 
már alig való, ahol nem maradhat mentes speciális érdekek bűvkörétől.

8. Egy vallásos szellemű folyóiratban a napokban szigorú megrovást 
találtam a m. kir. dohányjövedék ellen, mert reklámplakátján a nikotex 
Levente szívásáról azt állítja, hogy az „mennyei” élvezet. A lap ebben 
a vallás „profanizálását” látja. íme, ilyen orgánumok adnak az irodalom
nak szállást, ilyen és más, esetleg pont ellenkezőképpen más orgánumo
kon keresztül juthat az író műve napvilágra. Micsoda előzetes megalku
vásra késztet már maga ez a körülmény is!

A példákból talán elég ennyi is. Ha mármost azokat az erőket kutatjuk 
ki, amelyek így is még számtalanféleképpen hatva a maguk rabigájába 
akarják törni a magyar írót, akkor a lelet pontosan fordítottja annak, 
amit a közvélemény eddig az író szabadságát gátló erősorozatnak felis
mert. Ugyanis az erők hatékonysága alapján felállított sorrend nem a 
rendőrrel vagy az ügyésszel, hanem éppen fordítva: a vásárlóképes közön
ség ízlésével kezdődik, a „kereskedelmi szellem” szabad érvényesülésének 
lehetőségével folytatódik, s legfeljebb ha az ügyészen és a rendőrön vég
ződik.

Ha azonban oly központi erőt akarunk megjelölni, melyből mint leg-



belsőbb magból árad ki minden, az író szabad gondolatát bénító hatás, 
akkor nem kell keresgélnünk, nem kell méricskélnünk, Zilahy Lajos Pesti 
Napló-beli második cikkében, ama bizonyos „hármas egységben” készen 
kapjuk a meghatározást.

Nem valami eszményi állapot ez. De eszményi állapot csak a képzelet 
országaiban létezik.

Kérdés azonban -  hiszen erről is folyik most vita - , történt-e, történik-e 
valami változás, már persze a tiszta szépirodalom szabadsága szempont
jából. Nos, ezt nem tudom. De hogy rosszabbra nem fordul a sor, az való
színű. Valószínű azért, mert minden mozdulás, ami ma a magyar politi
kában észlelhető, kétségbevonhatatlan jóhiszeműséggel a magyar nép 
érdekében való, ennek az érdeknek korszerű újult erejű felismerésében s 
szolgálatában leli tárgyi értelmét és személyi igazolhatóságát. Pillanatnyi
lag feltétlenül ez a helyzet. De valószínű még azért is -  néha jobb a kerülő 
következtetés! - , mert egészen különös a sirám, amely mielőtt bármi is 
történt volna, máris felhangzott. Ezt a sirámot kell figyelni. A hangja fel
tétlenül hamis. Mert miért nem hangzott fel ez a sirám a maihoz hason
lóan erős és egyöntetű kórusban, amikor az elmúlt tizenöt-húsz év során 
minden egyes nap bőségesen adott okot rá?

És ha azokon is seregszemlét tartunk, akik nemcsak hogy nem sírnak, 
hanem érzelmi világuk, a dolgozó magyar néphez való szívbéli viszony
latuk kifejezésére új lehetőségeket remélnek, akkor minden további habo
zás nélkül könnyű a jelen pillanatban a választás. De többet mondok: 
nincs is választás!


