
T A N U L M Á N Y O K . 

Elnöki megnyitó beszéd. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1927. évi közgyűlésén. 

I r t a : Z O L T V A N Y I R É N . 

A Bakonynak csendes magányában, a nagy világtól elrej-
tett kis otthonomban, sok mindentől el vagyok zárva, de viszont 
gyakorta van módomban elmélkedni, egyebek közt irodalmi 
viszonyainkról ál talában s irodalmi életünknek egyes jelensé-
geiről. 

Legyen szabad a jelen alkalommal is ilyen elmélkedések-
ből leszűrt nézetemet előadni, s inkább csak egy-egy gondo-
lattal, semmint fejtegetésszerűen hozzászólanom egy olyan iro-
dalmi kérdéshez, amely még mindig időszerű s ez okból, úgy 
hiszem, egyszersmind általános érdekű. Hiszen valamint köz-
életünkben, noha m á r kissé meghúzódva és lappangva, még 
mindig ki-kidugja fejét a fölforgatás kísértő szelleme, szintúgy 
irodalmunkban is még folyton észlelhető némileg ehhez hasonló 
•forrongás, mely gátol ja irodalmunk teljes megtisztulásának 
folyamatát. 

A közelmúlt években, sőt csak nemrégiben is több oldal-
ról fölmerült egyfelől a nemzeti hagyományokban gyökerező 
s azért úgynevezett konzervatív irodalmi irányzatnak, más-
felől pedig a hangos szavakkal a haladás jelszavát kitűző s a 
nyugateurópai ú jabb áramlatokat követő s ezért, valamint egy 
folyóirat címe után nyugatosnak nevezett irodalom irányzatá-
nak pörös-vitás kérdése. 

A konzervatív i rány fogalmilag nem zárja ki ugyan a 
haladás eszméjét, de azért mindkét táborban voltak és vannak, 
akik a két irányt, természetesen más-más okból, egymással 
nemcsak szembenállónak, hanem szöges ellentétben levőnek 
fogják föl, s ebből kifolyóan különösen a nyugatos irányzat 
harciasabb hívei, mint tudjuk, ismételten nagyon is erős táma-
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dást intéztek nem annyira a más irányú költők ellen, mint 
inkább a tőliik céhbelieknek nevezett műbírálók, sőt irodalmi 
társaságok ellen is. 

Talán soha igaztalanabb vád nem hangzott el az iroda-
lom berkeiben, mint az, mely az ú. n. konzervatív irány hívei-
nek homlokára a maradiság, sőt nem ritkán az ellenséges érzü-
letű elfogultság bélyegét akar ja rásütni . 

A konzervatív i rány hívei jogosan hivatkozhatnak arra , 
hogy irodalmunk, fejlődése egész folyamatában, nemzeti jelle-
gének tel jes megóvása mellett, a legrégibb időktől kezdve min-
dig szoros kapcsolatban volt az európai eszmeáramlatokkal, 
s az ú j abb magyar irodalomnak, nevezetesen szépirodalmunk-
nak fő képviselői, valamint az irodalmi élet szellemét nem egy 
tekintetben olykor sikeresen irányító írók: a legkiválóbb mű-
bírálók is mindig szószólói voltak nálunk a haladás eszméjé-
nek s nem hanyagolták el a művelt nemzetek lelki világára 
ható ú j abb szellemi irányok, nevezetesen pedig az újabb iro-
dalmi fejlemények figyelemmel kísérését. Csak egy nagy kü-
lönbség állapítható meg az ú. n. konzervatív és a nyugatos 
újabb irodalom közt: röviden szólva az, hogy az előbbi min-
dig nemzeti alapon maradt s a költészetben is az egész emberi-
ség örök eszményeinek volt ápolója, míg ellenben az utóbbi 
kirúgta lába alól a nemzeti ta la j t s az egyetemes emberi esz-
mények tiszteletbentartása helyett a művészetnek minden kor-
lát nélküli szabadsága, az ú. n. „l 'art pour l 'art" elvének örve 
alatt — elismerem, nem kivétel nélkül minden mívelője ennek 
az ú j irodalomnak s nem is mindig egész tudatosan és egyene-
sen romboló célzással, de egészben véve mégis — aláásója lett 
a szellemi és erkölcsi örök érvényű értékeknek. 

I rodalmunk múl t j á r a nézve elég csak egy futó tekintet, 
hogy meggyőzzön bennünket nemzeti irodalmunknak állandó 
kapcsolatáról a nyugateurópai eszmeáramlásokkal. Társasá-
gunk nagynevű boldogult elnöke, Beöthy Zsolt, a Magyar Iro-
dalom Kis-Tükré-ben s még jóval részletesebben az egyetemen 
több szemeszteren át folytatott irodalomelméleti előadásaiban, 
melyek kőnyomatú ívek alakjában bizonyára sokunk előtt jól 
ismertek, végighaladva irodalmunk történetének egyes korsza-
kain, meggyőző erővel bizonyítja, hogy a magyar nemzeti 
lélek, befogadva a különféle külföldi hatásokat, ezeket mindig 
bele tudta olvasztani a nemzeti és f a j i egyéniségünkbe. Beöthy 
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Zsolt tárgyalásában a főhangsúly a magyar nemzeti lélek nagy-
fokú asszimiláló képességén nyugszik. Én most viszont azt aka-
rom itt hangsúlyozni, hogy irodalmunk kezdettől fogva soha 
nem zárkózott el semmiféle jelentősebb külföldi szellemtörténeti 
mozgalom, vagy pedig különösen a koronkint ú j elemekkel fej-
lődő irodalmi irányok elől. 

Vessünk először is csak egy nagyon röpke pillantást a 
messze idők távlatába. Szent István király, a magyar állam-
nak sziláírd alapon való megalkotója, mint tudjuk, az előrehala-
dottabb nyugati népek szervezetének mintá já ra rendezte be az 
uj magyar államot, amely tehát európai színvonalon állott s 
mégis magyar maradt. Ez utóbbi tényben kifejezfődő vezéreszme 
szólal meg fiához, Imre herceghez intézett s írásba foglalt 
intelmei ben is, amelyeknek nyolcadik fejezetében mintegy szel-
lemi örökségül azt a tanácsot köti fiának lelkére, hogy az ősök 
hagyományainak tisztelete mellett meg kell becsülni az idege-
nek műveltségét is. 

így jelenik meg egy írott dokumentum foglalatában is 
már állami létünk ha jna lán annak a nagy eszmének csírája , 
hogy az ősi hagyományokhoz rakaszkodva, művelődnünk kell 
idegen hatások befogadásával is; mert csak e kettő: nemzeti 
jellegünk hő megőrzése és előrehaladás a műveltségben — 
együttesen biztosítja a magyarság erejét s egész nemzeti létün-
ket. Ez a vezérgondolat a magyarság legjobbjainak, közéleti 
és irodalmi nagyságainknak lelkében egyre öntudatosabban 
alakult ki s fő éltető elve maradt fa junknak és alapja lett 
további nemzeti fejlődésünknek. 

Irodalmunk legrégibb korszakára nézve Gyulai Pál és 
Beöthy Zsolt egyaránt kiemelik, hogy a magyar nemzeti lélek 
megnyilvánulásaként már a keresztény középkorban a katholi-
cizmuson kívül itt-ott a hazafiság eszméje és érzései is fölcsil-
lannak. De én itt is azt akarom most hangsúlyozni, hogy ebben 
a korban teljesen belekapcsolódtunk a nyugat eszmevilágába, 
s hogy kolostori irodalmunk termékeit meg sem lehet érteni a 
külföldi hatások, nevezetesen a nyugati egyház egyetemes 
gondolatvilágának és vallási életének ismerete nélkül. Legyen 
szabad erre nézve egész kur tán csak két csattanós újabb bizo-
nyítékot említenem. Az Árpád-kori Pray-codexnek mivoltát 
mind a legújabb időkig tévesen fogták föl a különben nagyon 
tudós kutatók. Legtöbben ugyanis misekönyvnek tekintették. 

5 * 
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Egyik fiatal bencés rendtársam nemrégiben ugyanis a Magyar 
Könyvszemlében alapos forráskutatások és egybevetések ú t j án 
kétséget kizáróan megállapította, hogy a Pray-codex nem más, 
mint római r i tusú, bencés eredetű liturgikus könyv, műfa j i 
jellegét tekintve úgynevezett sacramentarium. Ugyancsak kolos-
tori i rodalmunknak egy másik nevezetes termékére, a Bécsi, 
Müncheni és Apor-codexekből álló úgynevezett ferences biblia-
fordításokra nézve Gálos Rezsőnek sikerült megállapítania, 
hogy az, igazában véve, sem nem bibliafordítás, sem nem feren-
ces, még kevésbbé huszita eredetű mű, hanem Szent Benedek-
rendi származású liturgikus könyv. Amint tehát a középkori 
európai irodalomban minden nép nyelvén először a l i turgikus 
szövegek jelentek meg, így történt nálunk is. Egyszóval: leg-
régibb irodalmunk is szoros kapcsolatban volt a nyugateurópai 
irodalommal és csakis e kapcsolat alapján érthető meg. 

Se szere, se száma nem lenne az ilyen hivatkozásoknak, ha 
a többi irodalomtörténeti korszakokra nézve is föl akarnók 
tüntetni ezt az állandó kapcsolatot. Mert a századok folyamán 
úgyszólván valamennyi világeszme hatását megéreztük. A re-
naissance s főleg a nyomában járó humanista mozgalom, a pro-
testantizmus és az ellenreformáció, a barokk-szellem, a racio-
nalizmus, a romanticizmus, a demokratikus mozgalmak — mind 
hatással voltak nemzeti szellemünk fejlődésére s a külföldi esz-
mék legtöbbje kétségtelenül jelentékenyen megtermékenyítette 
egyetemes művelődésünket s ennek körén belül irodalmunkat is. 

Volt ugyan irodalmunkban egy korszak, melyet a hanyat-
• lás korának szokás nevezni s amelyet állami életünknek nem-

zeti értelemben viett elgyöngülése idézett elő. Az államéleti pan-
gás ernyesztő hatását az irodalom ebben a korban annál jobban 
megérezte, mer t közéletünknek azidétt leginkább hivatott irá-
nyítói, a főnemesek, elszakadtak érzésükben a nemzeti szellem-
től. De az ennek következtében az erkölcsökben és szokásokban 
elharapódzó külföldieskedés ellenében lassankint megindult a 
visszahatás, mégpedig először éppen az irodalom terén. A köl-
tészeti szempontból művészietlen és maradi irányú Gvadányi 
József az ő erős fajszeretetével s a szintén csekély ízlésű, de 
tüzes magyarságú Dugonics, több más társukkal együtt, hat-
hatós élesztői voltak a szunnyadó nemzeti érzésnek. Másfelől 
a nem kevésbbé hazafias érzésű, de már a nyugateurópai irá-
nyokat követő íróink ismét helyreállították a kapcsolatot a kiil-
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földi irodalmakkal, ezeknek értékes elemeit átkölcsönözve s 
többé-kevésbbé ügyesen földolgozva műveikben. A megújhodó 
magyar irodalom vezére, a tehetség dolgában nem kimagasló, 
de hatására nézve mégis kiváló író, Bessenyei György, a bécsi 
testörök iskolájának feje, ú j r a fölélesztette, egész írói pálya-
futása legfőbb jelentőségének tekinthetően, azt a jelszót, hogy 
csak a magyarság és műveltség szerves kapcsolata biztosít-
ha t j a nemzeti előrehaladásunkat. Ez volt később tudvalevőleg 
Széchenyi István gróf politikai programmjának is sarkalatos 
elve, mint a Hitel-ben a „Kiművelt emberfő"-ről szóltában s 
még inkább a Stádiumban olvasható fejtegetéséből láthatjuk. 

A Széchenyivel beköszöntő reformkornak költői irodalma 
számos nagy alakot muta t föl, akiknél költői tehetségük erede-
tiségénél fogva egyre kevesebb és kisebb arányú külföldi ha-
tást észlelhetni, legföllebb tárgytörténeti szempontból Való 
egyezések, továbbá egyes költői motivumok átvételével némi 
tartalmi rokonság és nagyon csekély mértékben sti láris, vagyis 
formai hatás állapítható meg. De azért tehetségük eredetisége 
mellett nem kevésbbé nagy volt jár tasságuk a külföldi iroda-
lom remekműveinek ismeretében. 

A XIX. század egész magyar költői irodalmában a világ-
irodalmi műveltség és másfelől a nemzeti lélek kifejezésének 
ereje legnagyobb mértékben található és legszebb összhang-
zatban olvad egybe a mi ny rugatosainktól oly vakmerő módon 
lekicsinyelt Arany János költői egyéniségében. Rendkívül szé-
leskörű tanulmányai költészetében teljes eredetiséggel párosul-
tak. Tanulmányai kiterjedtek nemcsak az ó-klasszikai remek-
írókra s az európai ú jabb nemzetek költészetére, hanem a keleti 
népek költői nagy alkotásaira is, a perzsa eposztól az ind drá-
mán át egészen a kínai líráig, mint ezt hátrahagyott prózai ira-
taiból lá that juk. Nagy képzettsége folytán ő a legeurópaibb mű-
veltségű költőnk s mégis tartalomban és formában egyaránt 
legmagyarabb; mert a magyarság lelkének visszatükrözője, 
mégpedig nemcsak a magyar népléleké, mint a nyugatosok 
gyakran emlegetik s nem is annyira a saját kora szelleméé, 
mint inkább egész fa ja lelki alkatának, az egyetemes magyar 
nemzeti szellemnek leghűbb, legtisztább, legmélyebb és bizo-
nyára mindmáig egyszersmind legművészibb kifejezője. 

Másfelől azonban Arany János már költői pá lyá jának leg-
elején lángelméjének ösztönös erejével megsejtette s később 
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egyre világosabban látta, hogy a fajunkhoz rendületlenül 
ragaszkodó hűségen kívül — vagy mint ő maga kifejezi a 
Visszatekintés című prózai i ratának negyedik részében: jelle-
münk erkölcsi magvának épségben tar tása mellett az egyetemes 
műveltség értékes elemeit is bele kell oltani a magyarság lel-
kébe, mert csak e kettő együttesen alkotja nemzeti életünknek, 
fa junk fejlődésének s a magyarság fönnmaradásának legfőbb 
biztosítékát, mintegy alaptörvényét. Igazi a rany szavak ezek! 
Méltók, hogy jól emlékünkbe véssük. Vajha soha el ne feledték 
volna! 

Arany János halálával lezáródott nemzeti irodalmunknak 
eddigelé legfényesebb korszaka, melyben ragyogó nagy alakok-
nak egész csillagsorozata tündöklött a magyar költészet egén. 
Arany János i rányának sok követője volt, köztük néhány nagy 
tehetségű költő, de midőn ezek elaggcdtak vagy kidőltek, az 
újabb írói nemzedék nagyrésze egyre inkább elhajolt szépiro-
dalmunk hagyományos irányától s a költészetnek mindhárom 
műnemében, a lírában, epikában és drámában ú j utakon indult. 
Lássuk csak egy összefoglaló képben, mennyiben jár tak a saját 
maguk vágta ú j utakon, avagy ta lán idegen ösvényen indultak, 
s hogy vájjon szép és jó utakon jártak-e? Mert egyszerű és 
világos megfogalmazásban ezek a legfőbb kérdések. Igyekszünk 
reájuk tárgyilagos módon lehetőleg rövid feleletet adni. 

A mult század vége felé, a „fin de siècle" évtizedeiben, 
Európa-szerte tagadhatat lanul mindinkább szabadosabbá vált a 
közszellem, s ennek előidézésében több más tényezőn kívül nagy 
része volt az irodalomnak, mégpedig elsősorban a francia szép-
irodalomnak. Ennek körében, — hogy a mi nyugatcsaink költői 
i rányával mindjár t egy szerves kapcsolatot r agad junk meg, — 
tudvalevőleg már a XIX . század közepe tá ján lépett föl egyet-
len, még életében megjelent verskötetével Baudelaire, aki az 
úgynevezett dekadens költészetnek lett előfutárja- Eleve is jel-
zem, nem költészetét akarom ismertetni, hanem csak analógiás 
magyar vonatkozás miatt a r ra a döbbenetre akarok emlékez-
tetni, melyet a Les fleurs du Ma] versei a f ranc ia olvasóközön-
ség lelkében előidéztek. Életrajzából tudjuk, hogy Baudelaire 
züllött ember volt. Ízlése szerelem dolgában természetellenes 
volt. I f j on t a a forradalmi vörös lobogó alá szegődött. Fiatal 
kora óta iszákos is volt s a beszedett sok ópiumtól és pálinká-
tól elmebajos s utóbb egészen hülye lett s mint ilyen élte dere-
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kán halt meg. Versgyűjteményének megjelenése egyenesen bot-
rányszámba ment. Az államügyész a kötet erkölcstelen ta r ta lma 
miatt pört indított az író és kiadó ellen. A versgyűjteményt a 
közönség nagy része undorral fogadta. A F igaro bírálata sze-
rint: ez a könyv ispotálya a szívbeli rothadtságnak s í rójának 
az őrültek házában van helye. 

Csak érintve említem, hogy az elrémítő megtévelyedései 
mellett is tagadhatlanul nagyon tehetséges Baudelaire-nek 
egyelőre kiválóbb követője nem igen akadt. Az ő költői egyéni-
ségéhez leginkább hasonlít s nálunk is hatást gyakorolt Rolli-
nat, az érzékiség s másfelől a Baudelaire költészetében is fő mo-
tívumként szereplő halálnak idegbeteg költője, ki szintén meg-
őrülve fejezte be életét; továbbá a nálunk is jólismert Riche-
pin, kinek első verskötetét a kormány elkoboztatta. Richepin, 
bár nem utolsó művésze a formának, de erkölcstelen, másrészt 
vallástalan költő, ki a hitet káromlóan támadja . 

A mi nyugatosaink költészetének s különösen elhányt vezé-
rüknek, az említetteken kívül könnyen kimutathatólag egyik 
legfőbb írói mintaképe még Verlaine, az úgynevezett impresz-
szionista és kifejezésmódjára nézve szimbolistának nevezett 
iskola megalapítója, akinek költészetében kétségtelenül sok a 
szépség, főleg a hangulatokat és a határozatlan imbolygású 
hangulatfoszlányokat gyakran — mint erre még rátérek — meg-
kapóan kifejteni tudó zenei elem. Egyébként Verlaine a szó szo-
ros értelmében romboló i rányú költő, amit életviszonyai nagyon 
is érthetővé tesznek; mert kora i f júsága óta a nemi élet 
terén fölötte kicsapongó természetű volt, aki ezenfelül abszint-
mérgezéstől epileptikus rohamokban szenvedett. Egyik jóbará t j a 
ellen elkövetett gyilkossági kísérlete miatt börtönbe is került , 
mégpedig ismételten, mivel i t tas állapotban egyízben 75 éves 
édesanyjára is késsel támadot t rá. Fogságából kiszabadulva, 
minden idejét kávéházakban, éjjeli lebujokban — és kórházak-
ban töltötte. Ekkor í r ta pornografikus műveit , melyek búsás 
jövedelmet hajtot tak neki. De minek részletezzem e züllött egyé-
niség életrajzi adatait , aki iszákossága miat t élte derekán el-
pusztult. 

Amit a nevezett költők a lírában már korábban niegkezd-
tc.k, ezt a romboló szellemet a századvégi f rancia elbeszélő köl-
tők és drámaírók nagyrésze folytatta. Nem akarok részletezésbe 
merülni, de legyen szabad a regényírók köréből csak egy kori-
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Í L U S a lakra rámutatnom: Anatole France-re, erre a nálunk is 
széles körben olvasott, nagytehetségű és rendkívül választékos 
stílusú, de egyébként teljesen pogányszellemű és hitetlen, sőt 
vallásgyűlölő íróra, s a drámai műnemben csupán Ju les Le-
maítre és François Curet műveire, amelyek reprezentatív ter-
mékei ennek a századvégi, mindent csípős gúnnyal fitymáló s a 
legeszményibb dolgokat is a léhaság köntösébe öltöztető szel-
lemiránynak. 

íme, a mi nyugatos költőinknek mintaképei. Hogy miké-
pen és miféle államéleti sajátságos viszonyok és társadalmi 
alakulások hatása alatt indult meg nálunk ez a költői i rány, s 
hogy kik voltak fő művelői, s miben rejl ik annak magyarázata, 
hogy az i rodalmi téren a s iker jóidéig ennek az i ránynak és 
harcias védelmezőinek kedvezett? — mindezt fölöslegesnek tar-
tem itt még csak vázolni is. Elnöki megnyitóm keretében csu-
pán néhány elvi kérdéshez akarok hozzászólni: 

Az irodalom, nevezetesen ennek költői ága, a szépirodalom 
körében az újí tások rendszerint nem szoktak gyökeres változá-
sokat előidézni és olyan ellenszegülést vagy éppen megrázkó-
dást okozni, aminőt a politikai reformok vagy még inkább a 
forradalmak támasztanak. Vörösmarty vagy például Petőfi köl-
tészete bizonyára nagy új í tásokat jelentett irodalmunkban, de 
néhány gáncsoskodó kritizálót, aminő mindig akad, s egy-két 
hiúbb költőtársukat kivéve, az irodalomnak minden jóízlésü 
barát ja hamarosan fölismerte újításaik nagy jelentőségét és 
szépségeit, s még életükben örömmel üdvözölte fölléptüket. 
A nyugatos költők s különösen vezéralakjuk föllépte ellenben 
nemcsak a kritikusoknál, hanem a műértő, az irodalmi művelt-
ségű olvasóközönség körében is döbbenetes érzést fakasztott. Mi 
volt ennek a kétségtelen ténynek az oka? 

Legfőbb oka abban rej let t , hogy a nyugatosok a radikális-
szocialista politikai i rány szolgálatába szegődve, a költészetbe 
különben sem illő, kirívó politikai irányzatosság mellett, egyre 
föltűnőbb módon szakítottak egyenesen magával a nemzeti és 
fa j i érzéssel, sőt még a hazaszeretetből is gúnyt űztek. Ez fá j t 
minden jó magyarérzésű embernek legjobban. Tucatszámra 
lehetne idézni a külföldet imádó s viszont a magyarságot leala-
csonyító, sőt pőre módon lealjasító, fölötte bántó kifejezéseiket. 
Berzsenyi Dánieltől kezdve újabban is sok magyar költőnél 
találni a nemzeti hibák korholását, de az ilyetén feddések 
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náluk mindig- a legmélyebb hazafiság érzéséből fakadnak és 
sohasem korcsosulnak el saját fajuk gyalázásává. Azt csak 
eppen megérintem, hogy nyugatos költőink vezérének lantján, 
mint tudjuk, a nemzetközi vörös zászló alatti forradalomra 
lázító hang is ismételten megcsendül. 

A másik fölháborító ok volt a nyugatos költészet vallásta-
lan világnézlete, amely általában a kereszténység ellen irányul. 
Hogy csak egy példát említsek: a Nyugat című folyóirat egyik 
dolgozótársa, — a Tristia című versgyűjtemény szerzője (nevét 
szándékosan elhallgatom) — nyíltan bevallja, sőt kérkedve han-
goztatja, hogy neki nincs hite; neki az ördög kell, nem az Isten; 
a test, nem pedig a lélek; a kereszténység ünnepeit legyalázza 
és Vénus zsengéinek ünnepét dicsőíti Pünkösd című versében. 
Nincs időm hozzá, de nem is volna kedvem ilyen istenkárondó 
és a francia dekadens költőket majmoló otrombaságokat idézni. 
Pedig van belőlük bőven. Kiegészítőlég csak azt említem, hogy 
egy nyugatos irányú költői antológiának bevezető cikke — szó 
szerint idézve — azt hirdeti , hogy: az új- poéták nyi l tan kine-
vetik a buizscá morált és negligálják az összes polgári szentsé-
geket. Egy másik hasonló irányú versgyűjtemény bevezetésé-
ben pedig ezt olvassuk: Mi nem állunk semmiféle vallás-erkölcsi 
alapon; a mi etikánk rövid: hűség a természethez. Nem reflek-
tálunk túlvilági juta lmakra, de attól a büntetéstől sem félünk. 

Ennek a szelíden szólva legalább is vakmerő cinizmussal 
kijelentett állásfoglalásnak természetes folyománya az a sok-
szor megdöbbentően al jas és leplezetlen nyíltsággal föl tár t érzé-
kiség, amely a nyugatos költészetnek egyik legfőbb jellemző 
vonása s amely lírai költészetükről hamarosan á t ter jedt az el-
beszélő és drámai irodalomra is. Fölösleges az erotikus szemel-
vényekre mintegy bizonyítékul kiterjeszkedni s itt e helyen 
t i l t ja a jóízlés is. 

A mi dekadens i rányú költőink ezeket a romboló irányú 
eszméket s ezeknek teljesen megfelelő érzéseiket egyre hival-
góbban és merészebben tár ták föl, s miközben egymást egekig 
magasztalták, másfelől megfélemlítően s gúnyos hangon ipar-
kodtak lehurrogni azokat, akik irányzatuk ellen szót emeltek. 
A konzervatív irodalmi eszmények és hagyományok hű őreiben, 
tudós képzettségük mellett, tagadhatlanul nem volt meg a Gyu-
lai Pál-féle harcias készség, másfelől —- úgy gondolom — eleinte 
mintegy várakozó álláspontra helyezkedtek, hogy a dekadens 
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költészet szertelen túlzásainál fogva talán önmagától fog elful-
ladni; utóbb azonban egyre több műbírálónk fölemelte elítélő 
szavát, de a nemzeti érzésben gyökeredző aggódó intelmük a 
nyugatosokra nézve akkor már a pusztában kiáltó szó gyanánt 
hangzott el. 

A jobb érzésű magyar olvasóközönség amily fokozódó döb-
benettel látta a nyugatosok egyre inkább fölburjánzó költésze-
tének eszmei tar ta lmánál fogva és a benne megnyilvánuló 
érzésvilága miatt föltűnő romboló hatását, viszont eleinte — 
széles körre ter jedő tapasztalatból mondható — éppoly derült-
séggel, szinte nevetésig ingerlő hangulattal fogadta azt, amire 
a nyugatosok legönérzetesebben és legbüszkébben szoktak hivat-
kozni, mint legfőbb újí tásokra: költészetük formai szépségeire. 
Ennél a pontnál, nézetem szerint, az olvasóközönségnek csak 
félig volt igaza. I t t is pár év letelte s az idő higgasztó hatása 
hozta létre a nyugodtabb nézőpontból kialakítható ítéletet. 

A nyugatos költők, a költői kifejezésmód tekintetében, 
mint tudjuk, a f ranc ia szimbolista költőket utánozzák. A szim-
bolista iskola követői azt vallják elvül, hogy a külső világ jelen-
ségeit mi mindig a magunk nagyon is differenciált egyénisége 
szerint fogjuk föl, s ezért a külső tárgyak szemléletmódjában 
voltakép sajá t alanyiságunk tükröződik vissza, s így a külső 
világ önmagunknak mintegy jelképe. A szimbolisták iránya, az 
ő sa já t fölfogásuk szerint, visszahatás a naturalizmus ellen, 
mert a natural is ták ő szerintük, puszta másolói az életnek és 
természetnek, halott а költőnek sa j á t alanyiságán át csak mint-
egy sejtetnie kell a dolgokat és szemléleti tárgyakat , nem pedig 
szembeötlő kiilső tulajdonságaik szerint lapos módon egész vilá-
gosan megnevezni. Ezért a szimbolizmus határozott képzetek s 
mindenkitől egyszerre megérthető fogalmak helyett csak jel-
képeket nyújt , de ezek a jelképek nem értelmi és szemléleti 
lelki tényekből származnak, hanem érzelmi állapotokból fakad-
nak, s így elsősorban hangulatokat keltenek s ez okból a szim-
bolista költészet legtöbbnyire l í r ikus jellegű. A szimbolizmus 
e szerint a tárgyi világot mintegy eltüntetve, egy képzelet 
alkotta világot teremt, melyet érzelmi talajból fakadó kifejezé-
sekkel ábrázol, de tegyük hozzá: viszont olykor — sajátságos 
ellentétképen — még a szaglásra is kiterjedő érzetelemű szavak-
kal érzékit meg. 

Mindez csupán a költői kifejezésmódra vonatkozik, s habár 
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a szimbolizmus a modern költészetben a világszemlélet és az 
egyéniség szempontját, filozófiailag tekintve, helytelenül a túlzó 
szubjektivizmus, sőt nem ri tkán nagyon is az anyanyelvi eszme-
világ körébe vonja, magában véve mint költői kifejezésmód 
nemcsak hogy niem ítélhető el, sőt esztétikai szempontból új-
szerű szépségek fejlesztőjévé válhatik s különösen a teljesen ki 
nem alakult érzelmi állapotnak, a hangulatnak keltésében nyil-
vánul meg nagy ereje, amint több kiváló szimbolista költőnél 
lá that juk. A szimbolista kifejezésmód csak akkor helytelen, ha 
a jelkép fogyatékos vagy éppen zavaros, mert akkor a homá-
lyos elképzeltetés hangulatébriesztésre nem alkalmas. 

A mi nyugatos költőink föllépésük elején még szemlátomást 
küszködve a nyelvvel, a költői stí lus tekintetében igen gyakran 
a napsütés világosságát szerető magyar léleknek szokatlanul 
ködös, homályos és rejtvényszerűen érthetetlen dalaikban a 
szimbolista kifejezésmódot igen félszeg módon s nem ritkán 
erőltetett mesterkéltséggel és affektáló keresettséggel honosítot-
ták meg. Ehhez já ru l t még fölötte szabados, minden ritmikai 
szabályosságot lerázó verselésmódjuk, melyet szintén a fran-
ciáktól tanultak el, akiknél a különben csekély tehetségű Mal-
larmé lett e tekintetben híressé, vagy inkább hírhedtté. Vannak, 
akik ezt a szabados verselésniódot, mely később teljesen el-
fa ju lva , a fu tur is ta költőknél egészen nevetségessé vált, a mo-
dern élet nyugtalan, folyton lüktető szellemi mivoltának termé-
szetes folyományául tekintik, sőt még művészi értéket is látnak 
benne. Ügy vélem, az életszerűség ennek a modern verselésmód-
nak magyarázatául szolgálhat ugyan, de magában véve nem 
szépség s a művészetnek nem az a föladata és célja, hogy az 
életet ferde kinövéseiben is utánozza. Ezt a szabados verstech-
nikát tehát mint ilyent, újabb művészi vívmányul alig tekint-
hetni. 

Nemcsak a szokatlanság, hanem több dekadens költőnk 
szimbolista kifejezésmódjának látszatra csillogó fényű szólamai, 
de igazában véve kerékbetört zagyvaságai, sületlen, éretlen és 
azért élvezhetetlen frazeológiája, sokszor pedig teljesen érthe-
tetlen furcsaságai is okozták, hogy olvasó közönségünk, mint 
már említettem, néha kacagásig (fokozódó derültséggel fogadta 
a legújabb lírának nagyon is hangos reklámmal fölmagasztalta 
termékeit. Néhány tehetségesebb nyugatos költőnk szimbolista 
kifejezésmódja azonban teljesen művészivé tökéletesedett, s ma-
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napság, úgy véleiii, legalább arinyit megállapítottnak vehetünk, 
hogy ennek a nyugatos költői iskolának a feje és még néhány 
tehetséges követője ú j színt adott a magyar költői nyelvnek, s 
ez a fo rmai művészetük — nem merném mondani, hogy világ-
irodalmi érték volna, mint egy tekintélyes műbírálónk állítja, 
mert hiszen igazában csak utánzat, de — a mi költészetünkben 
csakugyan irodalomtörténeti érték fog maradni. 

Ámde nem kell hosszasan bizonyítgatni, hogy a költészet 
végre is nem csupán forma, nemcsak művészi kifejezésmód, 
hanem eszmei és érzéstartalom is. Hiszen az az iijabban oly 
sokat emlegetett egyénileg dilíerenciált fölfogás és kifejezésmód 
is végső elemzésben tar talmi különbözet. Sőt a ta r ta lmat már 
a művészet fogalma is magában fogla l ja , mert a művészi kife-
jezésmód föltételezi a kifejezettet, épp úgy, mint a tükör a képet. 
A nemes érzéstartalom hatásos formában együttesen teszi a 
költészetnek egyetemes jellegét. 

A mi dekadens nyugatos költészetünk, általánosságban 
szólva, fittyet hányt a nemes érzéstartalomnak, s a nemzeti ha-
gyományok, valamint az erkölcsi eszmények ellen megnyilvání-
tott romboló i rányzatával nem kis mértékben segítette elő a 
közszellem meginérgezését. Bekövetkezett azután a nagy össze-
omlás. Ekkor már költői vezérük halálos ágyán feküdt. A töb-
biek halkabb szavúak lettek és kritizáló tollforgatóik mentegetni 
igyekeztek főleg elhúnyt vezérük gyöngéit és a költészetének 
destruktív, különösen pedig nemzetietlen iránya ellen emelt vá-
daknak élét iparkodtak és iparkodnak legalább letompítani. 

Több biztató jel után ítélve, reméljük, hogy költői irodal-
munk a nélkül, hogy lelépne a fejlődés útjáról s elszakadna a 
világirodalom nagy szellemeitől, visszatér ismét a valódilag 
értékes irodalmunk állandó éltető forrásaihoz, az egészséges 
világnézlethez s különösen a nemzeti eszméhez és nemzeti éle-
tünknek bőséges, sokféle élményt nyúj tó megismeréséhez. 

Eötvös József báró Petőfiről szóltában már a negyvenes 
években igen helyes szempontból ítéli meg Peíőü költői nagy-
ságát, midőn úgy nyilatkozik, hogy Petőfi a szó legszigorúbb 
értelmében vett nemzeti költő s ez az, ami valamint magyaráza-
tául szolgál művészi nagy hatásának, egyszersmind irodalmi 
érdemeinek is legfőbbike. 

Nem szabad feledni, hogy ezt a nagy igazságot az mondta 
ki, aki egyike egész irodalmunkban mind máig a legeurópaibb 
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szellemeknek. Valóban, lia a jövőben még nagy magyar köl-
tőink támadnak, azok mind csak a nemzeti geniustól meg-
ihletve s mint a magyar nemzeti lélek hű kifejezői fogják 
költészetünket újabb fölvirágzásra emelni. 

Ezt a vezérelvet mint irodalmi hitigazságot fönnen hirdetve, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság ezévi rendes kögyűlését 
ezennel megnyitom. 


