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Ideológia és irodalom határain
‧

Tormay Cécile értékelése az 1930-as években

Toma Cécile íói mnkáága ma em okkal imeebb, min a 20. áad má-
odik felében ol. Bá a ké ilágháboú köi poliikai néeeinek é eéken-
égének köönheően manapág ege kifejeeebb igén makoik alakjának
iodalomöénei újaéékeléée i, é m ei oa jelennek meg új kiadában,
nem úlá a állíani, hog a eő alakjá maían köüleő kl – po é
kona egaán – akadáloa a m ek újaolaáá. Ilen köülmének köö
óhaalanl feleődik a a klöénei jelleg kédé, hog ha a iodalmi
m ek iodalmi-eéikai emponú újaolaáa nem öénikmeg, akkominek
a alapján keülhenek nem ag nagon felüleeen olao eők hielen
(úja) naga éékel poícióba? E kédé cak láólag kölői ( poliikai okok-
ból ), alójában a iodalomnak, a iodalom aníáának é álalában a iodalom
áadalmi felhanáláának öee poblémájáól an ó. A klik eők
kiálaáa nem eelege, de e előoban kiikaöénei pobléma. Hogan,
milen éékelő öegeke meg ia égő oon a kiálaá, milen kone-
ba illekednek e öegek (ée-e egálalán ennek a konenak maga a
ágal m a ajá öege égében), milen éeke hanálnak, é hogan
képeek eek a eéika é a iodalom haáai má üleéük pillanaában
áhágó kiikai íáok olan haékonan beagoódni ideológiai é poliikai fo-
lamaokba? A iodalomöéneibb jelleg ála ee e folama élee
igálaa – de e nilán nem lehe célja e öid dolgoanak. A máik ála
a iodalom é a ideológia – jelen eeben a nemei ideológia – kapcolaaial
é e kapcola öegin m ködééel ügg öe, mindenekelő a kollekí
ideniáok eáli, a áadalmi kommnikáció abálai egíégéel léejöő
ola, oábbá een ideniáoknak a áadalmi kommnikáció niláno eeiben
aló (folamao) léehoáa één. Ilen folamaokban maga a ado iodalmi
m (még aká kanonik, hagománoan magaa éékel klaik m ) i é
ehe, é oko é i e, de elképelheő, hog inkább cak ajáo, edkí
éelmeői eljááok één keül ilen helebe eg m . A klkaában
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e óbbi neeék el appopiációnak, a iodalmi m poliika (ag ekölc,
ag allá) álali kiajáíáának,  egemind akí, mondjk íg, áadalmi
haóeőé éelének. Jelen íá célja ehá ennek a kédének a köonalaáa
lenne: a, hog hogan alaklhao ki Toma mnkáága köül olan kl,
amel paado módon épp a kiikailag ké legikeülebbnek ekine m é
ekini a leghangúlalanabbnak.

Iónia é kl nagon ikán fének meg egmá melle, de a klik
kiajáíáa-kiajáíódáa álalában i jellemő, hog a kiikai inepeációnak
cak eg-eg elemé emeli ki,  a álalánoíja. A öbblépcő edkí folama
eedménekén eg olan ideologik kommnikáció jön lée, amelnek a konk-
é m hö, m ekhe má nem felélenül an köe, ő, egeneen felelegeé
ei aok újaolaáá, újaéelmeéé. Toma eeében e a folama aé
különöen édeke, me öbbö é öbbféle előjellel i leajlo, illeema i ajlik.
A m ei öeő kiikai gelem má koán ajáo úa é a eő poliikai
pálájának köekeében.

A haminca éeke kialakló ůeme ůagaona eep má a poliikai
alapú kl eedméne,  e (agi a poliikai kl) ha ia a iodalmi
alkoáok éékeléée i. A íónő mai éékeléé neheíi, hog kiemel klik
gáá ál,  kla eb2-eköökkel i ejed – agi a poliikai bklú-

ának i fono eeplőjéé ál. ůem élelen, hog e poliikai bklúa elő-
oban a Bujdosó könyv eőjének aja, máodoban a öedékben maad iló-
giá éékeli (a ké ilágháboú köi éeke emlékeeő módon mindenekelő a
áhalláoké). A ké koai egén, mele a koá iodalom méékadó kiikai
i oka aoak,  melek máig időállónak bionlak ( ameleke a ůobel-
díj bioág i elime), cak min jó pon eepel, nem hangúlo eleme a
élem nek. Édeke egébkén a ůeme ůagaona eep é jelő kialakláa
i (ami klöénei emponból kifejeeen anlágo lenne megigálni).
A egik legambicióabb honlapon eeplő éleaj (mel a Bujdosó könyv új
kiadááho kéül a ekanoniáció é a paneoniáció céljáal) kiemeli, hog
Toma okóbe 8-án, a Magaok ůagaona, S  Máia ünnepén ülee
(Cono 2008),  a magánoan, legalábbi féj é calád nélkül, hangúlooan
cak a neme iáni köeleégeinek élő íó-poliiknő megnilánláai ámo-
gaák i e a koabeli ajóban megfogalmaódó klik páhamo. A Bujdosó
könyv aé álhao méöldkőé a kl úján, me e m ében öén meg
kifejee önaonoíáa a nemeel : Toma ajá fájdalmakén, ajá ee é
lelke éaggaáakén íja le a oág megconkíáá, eel igaola a hangne-
me é a íl. A nemee megeméleíő conka nőalak, a Maga Fájdalom
oba, mele ámalan helen felállíoak a koabeli Magaoágon, mineg
ajá képmááá álik,  e a aonoág (egfelől a eüleei ee oágo
megeméleíő allegoik nőalakkal, máfelől a oágo óó, megmeneni
igekő Magaok ůagaonáal) küldeédaá éppúg megacéloa, min
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a eméle köül kiépülő kl. alóín leg e a ůeme ůagaona imá
lehee egébkén a legfőbb gája annak, hog a iodalmi éleben nem da a
ágo iáníó-eeő eepe eljáani (holo a nagon fononak aoa).
A Napkelet ekeőjéé aló kineeée án aonnal kieei a kapcola-
aáal, eőkeeéel kapcolao feladaoka, nem aa magá mélónak, é
féle a ekeői poícióól (holo ekko má igen komol é akí, éle konf-
onációkól em mene köélei eékenége dha maga mögö, a eeői
mnkában é a nilánoág eein aló mególalában ehá egálalán nem
ol gakolalan kedő). E a imá ajá ideniá- é aimilációöéneének
égponja, egemind pedig a Toma-kl kedőponja.

Éékelée ehá ében poliikai alapokon ngodo má a ő koában i : a
1930-ban megkapo díja, a Coin-kooú ganebben a ében alapíoa Ho-
hMikló, aki Toma kedeől lelkeen é ánoíhaalan h éggel ámogao.
Ceébe ő i ámíhao a kománó jóindlaáa – a 1925-ö híe ágalmaái
peben példál (amiko fiich Rafael eméeellene ion fennaáának
ádjáal peele be ol feleégé é Toma) Hoh eméle köbenjáááa
ado igaa a bíóág Tomanak, é íéle el fiich gófo máfél ée. Legalább
ilen gakan okák emlegeni Toma ůobel-díj jelöléé (a ajongók időnkén
egeneen ůobel-díjól beélnek), min egéelm bioníéká annak, hog
Toma Cécile a 20. áad legjobb maga íója, hien 1937-ben pán hie-
len halála akadáloa meg, hog megkapja a ango, ilágínonala bioníó
kiüneé.

A ajongók könnedén felülemelkednek aon a énen, hog egé Toma
ekko má hoabb ideje beegekede, máé a ůobel-díja pom i oda
lehe íélni, ha a eljáá ideje ala a díja jelöl meghal (má 1931-ben íg kapo
ůobel-díja példál Eik Ael Kalfeld éd kölő). A hele ennél bonollabb
é édekeebb ol. Ahogan a kédéel újabban behaóbban foglalkoó Kollai
Kiina öefoglala (Kollai 2011), okáig nem i jelölekmaga éől a díja
enki – lénegében cak a oágimá új eepbe keülééel (é a iodalom
ebben jáo eepéel) ál fonoá a maga iodalom hiaalo fómai á-
máa a ůobel-díj a 1920-a éekben. A imáeemő fnkció öbb éneő i
maja : 1926-ban a maga bioág ééől Hoáh Jáno legalkalmaabbnak
é a iodalmi ůobel-díj célki éeihe legköelebb állónak Heceg Feenc Az
élet kapujában cím öénelmi egéné aoa. A egén, amel a Eópa álal
magáa hago, a öök eéllel küdő Magaoággal foglalkoik, aé nem
jhao a elő köön úl, me nem kéül el időben a néme fodíáa, ő
a köekeő ében em, amiko pedig a ůobel-díj bioága még fennaoa
Heceg jelöléé. E a endencia éékelheő a kéőbbiekben i. Iga, hog 1935-
ben Sabó Deő i felejeeék, ám nem maga éől (a ppalai egeem
nngo nelée, Bjön Collinde jaaola flKollai 2011:37]),  i i ganúg

a fodíá hiána mia nem keülhee a maga eő a jelölek köé.
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Toma Cécile- maga éől jelölék, kée i, 1936-ban é 1937-ben.
Sokkal jobban indl, min Heceg ag Sabó Deő, hien koai m ei ha-
maabb jelenek meg idegen nelen, min magal, é má pálája elején ko-
mol nemeköi hínee eeek ámáa. Emelle 1931-ban a éd akadémia,
egemind a ůobel-díj bioág egik agja, Fedik Böök mélaja igen meleg
hangon magaoági újáól óló könében. Ráadál Toma 1935-ben a
ůépöeég Sellemi Egüm ködé Bioágának agja le, ami nemeköi
imeégének i jó e. A eddigi maga jelölek köül ehá ő ol a egelen,
aki nem a ökélee imeelenégből é neli eligeelégből ékee,  e
önmagában elegendő lehee aa, hog bekeüljön a máodik fodlóba, ám a
díja égül mégem jaaolák. Kollai Kiina kiemeli, hog e nem cpán
íói élem én, de a Séd Akadémián belüli eőionokon i múlo (Kolla-
i 2011:37), ám dolgoaából úg  nik, hog éleméne ein jóal inkább
a emlíe eőionok felelőek a díj elmaadááé, min a élem gengéi.
Kollai bemaáából a a kép alakl ki, hog a ůobel-díj bioág a népe bb,
mindenki ámáa megköelíheő iodalom felé fodl olna, amiel emben
a Toma i ámogaó Böök eg eklíabb iodalomfelfogá képiele maad
all. A pobléma a, hog magából a bemaából e nem felélenül igaoló-
dik: maga Kollai íja, hog Böök jelölje, űal En (aki a 1932-ben díjao
Galoh hele jaaol) a köekeő ében bekeül a díjaoak köé, 1934-
ben pedig a ké iakoó oldal egeée űiandello jelöléében. A oábbiakban
em láik különöebben haáooan, hog a jelölé a ekliiá e
népe ég menén dönöe olna el a éd akadémia. A 1936-o bioági é-
lemén Toma kifejeeen eéikai okok mia nem jaaola, nem pedig aé,
me úlágoan neheen éheő, a köönégnek neheen megköelíheő le
olna, ahogan a Kollai Kiina i idéi. A igaán édeke aonban a, hog
lénegében a új köépkoi ilógia, Az ősi küldö ol a, ami úgmond lehúa
a méleg nelé, mele pedig Toma épp a ůobel-jelölé kedéé igekee
ohamlépekkel befejeni – gana a onala eőíe egébkén eel, amele
Heceg Feenc öénelmi egénének jelölééel elindío a maga bioág,
 amel má akko i ikeelennek bionl. A koai egének (a Emberek a
kövek közö é A régi ház) éékei meemenően elmee a ůobel-díj bioág
i. Különéleménében Böök aonban épp aé emeli ki Az ősi küldö elkéül
éeinek jelenőégé, me páhamai één áiáníja a gelme a eli-
geel magaág ilágháboú oáa,  een úlmenően i fonoabbnak aja,
hog Toma ekölcileg é m éileg jelenő eméliég , min a, hog
jellemalkoó eeje koe len (Senén 2001:257-259; idéi Kollai 2011:41).
Amáik különélemén eője, Heinich Schück i ganeeke emeli ki, ám épp
fodío előjellel : megéem, íja, hog nagon ép ge lenne megjalmani
a maga íónő, Toma Cécile-, akiől a aják, hog nagon okonene,
neme lelk é jelenő eméliég, é aki eg olan kici, elnomo nemehe
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aoik, amele koábban iodalmi ůobel-díjjal még nem híák fel a gelme.
De Toma íáai nem felelnek meg a köeelméneknek. ůekem a legjobbnak
A régi ház  nik. De haonló jó egéneke ömegéel alálni, é a Ősi küldö –
még ha nem i befejee – éleménem ein, úgólán genge. Eg öénelmi
egénben mégicak kaakeeke feenek le, é i egálalán nem alálhaó
ilemi. A hő – a lajdonképpeni egelen egéniég – eg köépkoi loag –
, de alakja olan, min eg olajnoma, hiánik a öénelmi konak megfelelő
beédmód é kofeé (Senén 2001:255-256; idéi Kollai 2011:41). Schück,
ahog Kollai Kiina kiemeli, má i kifejee má a öénelmi egénnel
kapcolao aggálai, íg ganíhaó, hog ebben a eeben alóban eepe
jáhaak a m fajjal kapcolao iák i. Ám egéelm , hog Toma ee-
ében nem pán aól ol ó, hog a ellene aaó dönéhoók mákén
éelmeék a öénelmi egén fogalmá, min a mellee állók, hien Böök
nem aé aoa mélánlandónak Toma ilógiájának beado elő köeé
(amele egébkén, elkeülendő Heceg Feenc oá, a íónő a megíáal pá-
hamoan fodíao némee), me a köelebb áll olna a öénelmi egén
álala elfogado koncepciójáho (bámi legen i a), hanem me lénegeebbnek
aoa Toma é a mellee aló döné iodalmon kíüli, poliikai ééké, min
a m iodalmi ínonalá.

Böök egébkén maga i igen édeke, ellenmondáo ga ol : nílan
némebaá, aki a haminca éek náci haalomáéelé i üdööle,  még a
könégeé i úg éékele, min a dolgok új endjének jelé ( nem negaí
előjellel), a II. ilágháboú elején pedig niláno beéde ao a Lndi Egeem
diákjainak, melben felólíoa őke, hog engedjék á magka a köelgő iha-
nak, ahogan a f álak a élnek ( mel beéd a egik fő oka ol háboú áni
mellőéének é elje eligeelődéének) (ö. Holmi 2007:33). Uganakko a
álala ol melegen ámogao űal En a áadfodlóig milián maia ol,
maga Böök pedig okonenee a cionimal,  a nácim fajiágelméleének
gakolai alkalmaáá má a haminca éekben kiiála, 1929-ben pedig épp
ő monda el a ůobel-díja oma Mann ladációjá.

Hipoéikén mindenképp megfogalmahajk, hog a maga ůobel-díj el-
maadáá alóín leg nem alamiféle ejéle ellenen okoa a áad elő
felében. A egik ok okkal inkább a fodíáok hiána é álalában a maga
klúa nagon öedéke nemeköi jelenlée (e Kollai Kiina i kiemeli) –
épp een kíán egíeni a Klebelbeg-klkomána öbbek kö a Gagge
Róbe álal megalapío hngaológia popagálááal é a CollegimHngaicm
hálóaának kiépíééel. A máik ok aonban éleménem ein gana, ami a
ké ilágháboú köi iodalom jelenő éének – íg Toma Cécile élem ének
– elülledééé i felelő : a koabeli hiaalo iodalomemléle éle modeniá-
elleneége (amenniben modenen i mindenekelő a aonóm, nem a poliika
meejének pa meghoabbíáakén ée iodalma éjük) é anakoni-
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ik ola. A iodalom gani – ahog a ő köüleő áadalom – má a
moden elkülönül eepköök ein léee, ahol a iodalmi ééke nem a
poliikai ag ekölci heleég, hanem a iodalmi-poéikai jól megalkooág
abja meg. Aok a eők aonban, akik ilen módon fogák fel a iodalma,
láhaalanok olak a Akadémián, a egeemen é a hiaalo iodalomdo-
mán é -kiika fómain állók ámáa, akik keében ol eméee leg a
honi ůobel-díj jelöléek kedeméneée i. Ennek a (legínonalaabban épp
Hoáh Jáno álal képiel) pemoden, a iodalma égő oon a neme
olgálójakén, óólójakén,  a egégenek é egelennek ekine nemei
ideniá fennaójakén-megőőjekén felfogó iodalomemlélenek a koabeli
ilágiodalomban má anakoniik ola bionoodo be a húa é hamin-
ca éek maga ůobel-jelöléeinek ikeelenégében.
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