
B Ó K A LÁSZLÓ : 

IRODALOMTUDOMÁNYUNK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

II. 

Tizenkilenc után 

Ezerkilencszáztizenkilencnek, mint korszakhatárnak, jelentőségét irodalomtörténet-
írásunk újjászületése percétől vallja, s az utóbbi időben tanulmányok, disszertációk, forrás-
kiadványok, anthológiák egész sora bizonyítja és népszerűsíti meggyőződésünk igazát; egye-
temi tanszékeink, s Akadémiánk Irodalomtörténeti Intézetének munkatervei szerint még 
további jelentős lépések várhatók e téren. 

Mindez nagyon örvendetes, de nem elég. Olyan tudományos, vagy igényesen népszerű-
sítő irodalomtörténeti monográfiánk —- sajnos — nincs, mely koncepciójában érvényesítené 
e korszakhatár jelentőségét, s at tól tartok, hogy nem véletlen ez a hiányosság. Mert egy olyan 
munkának, amely irodalmunk történetének 1919 utáni fejlődését a felszabadulásig tárgyalná, 
többek között az lenne a feladata, hogy mérlegre tegye felszabadulás előtti irodalmunk polgári 
jellegű irodalmát, s azt mai fejlődésünk távlatából értékelje. Ehhez pedig a magunk irodalom-
történész-kultúráját is elemezni s értékelni kellene, s ez olykor fájdalmas műtétet indikáló 
diagnózist eredményezne. Másrészt fel kellene számolnunk azt az irodalomtörténeti tévhitet, 
hogy a történeti feldolgozás főként és elsősorban a múltra irányulhat. Lezárt korszakok, le-
zárt életművek nyilván nagyobb biztonsággal vizsgálhatók, a távoli jelenség értékeléséhez 
könnyebb hozzáfogni. Csakhogy az irodalom története folyamat, az életművek nem akadnak 
fenn ebben az áradó folyamatban alkotóik sírkövén, hanem tovább élnek és hatnak. Lenin 
tétele a minden nemzeti kultúrában egyszerre jelenlevő két kultúráról, érvényes tétel, s köte-
lességünkké teszi, hogy a múltat , elsősorban a közelmúltat, mint ma élő irodalmi jelenségek 
forrását vizsgáljuk. 

A közkézen forgó és ma is ható irodalomtörténeti kézikönyvek viszont következetesen 
arra igyekeznek, hogy 1919. jelentőségét elhallgassák, vagy elmossák. Farkas Gyula (Julius 
von Farkas) 1934-ben megjelent ,,A magyar irodalom tör ténete" című munkája markáns 
példája ennek az elmosási törekvésnek. Utolsó, „A világháború u t á n " című fejezetében a 
..világháborús összeomlásnak korzáró jelentőségé"-ről ír, de ennek mivoltát nem fejti ki. 
Hangsúlyozza azonban, hogy: „Változatlanul állnak a régi intézmények, mintha a világháború 
nem is söpört volna végig Európán" (322. 1.), s — mivel akkor még nem a germán fasizmus 
ügynöke, hanem a hivatalos tudomány képviselője — a tanácsuralom utáni helyzetet mint 
valamiféle egységes nemzeti megújhodás, egy „lelki katharzis" hajnalát muta t ja be, melynek 
jellegzetessége a társadalmi ellentétek feloldódása. „Prohászka megrázó prédikációkban 
hív fel — míg csak isteni Mestere el nem szólítja a szószékről — erkölcsi, emberi megújulásra, 
szavait befelénéző áhítat tal hallgatja úr és munkás, katolikus, protestáns és zsidó. A lelki 
katarzis elvezet az emberhez, a családhoz, a fajhoz. Űj lendületet vesznek a szellemi tudomá-
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nyok és mind hangosabbá válik a szintézis követelménye" (323.1.). „A társadalom spektruma 
nem kevésbé zavaros, mint volt a múltban, ámde az úri életforma mindinkább veszít fényéből, 
kezdetét veszi az elproletarizálódás, s ezáltal a kiegyenlítődés folyamata. Számtalan érték megy 
veszendőbe, rombolás nélkül azonban soha nem születhetik egységgé a kasztokra osztott 
magyar társadalom. Ennek alappillérje a magyar paraszt" (324.1.). Mindez azért íródik, hogy 
paralizálja a 19-es forradalmi örökséget. „Háború, forradalmak embertelensége önmagára 
eszmélteti a lemeztelenített embert. A „húszévesek" nemzedéke, melynek az egykori Magyar-
országról már csak könyvízű emlékei vannak és a népek csatáját gyermekfővel élte át , előzői-
nek szenvedő vállán ehhez az ú j humanizmushoz ju t el. Az „ember"-fogalom nem jelent szá-
mára politikai célkitűzést vagy forradalmi programot, hanem visszatérést tiszta, ősi források-
hoz" (325. 1.). Ebbe az ú j katarzisba, szintézisbe, kiegyenlítődésbe, ú j humanizmusba bele-
csempészi a munkásmozgalom irodalmát is. „A munkásosztály költőinek műveiben elhalkulna 
a gyűlölet hangja, hogy helyet adjon az emberszeretet dalainak. Várnai Zseni költészetéből 
a részvét meleg, nőiesen érzelmes ritmusa szól. Kassák Lajos, a munkásirodalom jellemző 
képviselője, felhagy lírai újító kísérleteivel, hogy regényeiben, lemondva a művészi hatás külső 
eszközeiről, mint saját életének egyszerű krónikása bemutassa a munkásban az e m b e r t . . . " 
(326. 1.). Hogy a képlet teljes legyen, Farkas azokkal az írókkal végzi, akik „magukkal hozzák 
a magyar rög tavaszi illatát: a Népből jönnek, természet és ember primitív, ősi harmóniájá-
ból" (ih.), a népi írókkal. A „Nem én kiáltok", a „Nincsen apám se anyám", a „Döntsd 
a tőkét, ne siránkozz", a „Külvárosi é j " költője, a szintézisébe semmiképp be nem illeszt-
hető József Attila hiányzik könyvéből. 

Schöpflin Aladár „A magyar irodalom története a X X . században" című, Farkasénál 
jóval igényesebb művében (1937.) sem lelünk mást. Schöpflin is a „Háború u t á n " című feje-
zetben foglalkozik a közelmúlt irodalmával, s az ő általános korképét is a forradalom diszkre-
ditálása jellemzi. „A forradalom kitörése pillanatában azok, akik addig a vezetést a kezükben 
tar to t ták , s az ország ügyeinek viteléért felelősséggel tar toztak, riadtan visszavonultak . . . 
Átengedték a tért azoknak, akik addig ki voltak zárva a hatalomból. Ezek pedig kivétel nélkül 
gyönge minőségű emberek voltak . . . A vezető emberek példájára visszavonult az egész vezető 
osztály, ráhagyva a dolgokat a függetlenségi párt balszárnyára, amely alig jelentett komoly 
erőt, és a szociáldemokratákra, akiknek nem volt semmi közéleti gyakorlatuk és megmámoro-
sodtak a váratlanul ölükbe hullott hatalomtól, azt hitték, elérkezett utópiájuk megvalósításá-
nak ideje. Ez óriási baj volt, mert a forradalmi erők nem találtak sehol ellenállásra, nem volt el-
lensúlyuk, s így akarva, akaratlanul napról-napra csúsztak ba l fe lé . . . Ellenállás híján a szélső 
elemeké lett a szó, a szocialista tömegekben nem volt elég erős fegyelem arra, hogy ellen tud-
janak állni, vezetőik között nem volt olyan kimagasló nagy egyéniség, aki prestigeével, tehet-
ségével magához tud ta volna ragadni, és medrébe téríteni a zavaros áradatot , a szakszerve-
zeti vezetők és népgyűlési szónokok, akik az élre kerültek, köztük sok jószándékú, derék em-
ber, kínosan vergődtek feladatuk roppant voltával, az általános bizonytalanságban könnyű 
volt egy céltudatos és erőszakos kisebbségnek kezébe ragadni a hatalmat . A proletárdiktatúra 
úgyszólván logikai következménye volt a társadalom nagy gátszakadásának" (268—262. 1.). 

Schöpflin forradalom-ellenes koncepcióján nem változtat lényegesen az, hogy az ellen-
forradalmat is elítéli, hogy leleplezi hamisításait, a forradalom megrágalmazását, az ant i-
szemitizmus felszítását, romantikus nacionalizmusát, romantikus irredentizmusát, eszme-
szegénységét. Mert az ellenforradalmat az első évek zavarára, terror-cselekményeire korlátoz-
za, s elhatárolja a Bethlen-korszaktól. A Bethlen-korszak kezdetét ugyanis így jellemzi: 
„Végre Bethlen István kapta kezébe a hatalmat, megszabott célokkal és szervezőképességgel. 
Nagy erőfeszítéssel visszaállította a háború előtti hatalmi rendet, azoknak kezébe adta a veze-
tést, akiké a háború előtt is volt. Nem is tehetet t mást, mert a forradalom és ellenforradalom 
megmutat ta , hogy ezeken kívül nincs más vezetésre alkalmas réteg" (262—263.1.). Ugyanígy 
közömbösül az ellenforradalom irodalmáról mondott lesújtó véleménye azzal, hogy a forra-
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dalom irodalmát is nullifikálja. „A forradalomnak és ellenforradalomnak nem volt irodalma. 
Az előbbinek atmoszféráját nincs egyetlen jelentékeny mű, amely kifejezné" (263. 1.), — írja 
Móricz Zsigmond és Tóth Árpád barát ja , Juhász Gyula életművének alapos ismerője . . . Abban 
is egyezik •— végső fokon — koncepciója Farkas Gyuláéval, hogy a háború utáninak nevezett 
irodalom centrumába a népi írók kerülnek, abban is, hogy mozgalmuk itt is valamely faji ma-
gyarság-eszmény aurájába kerül. Illyés ,,A puszták népé"-ről írva, e lesújtot t szegényparaszti 
réteget egyszer „csupa törzsökös magyarból álló"-nak (280.1.), másszor „a nemzet egy számos 
és nagy, fajilag tiszta rétegé"-nek nevezi (281. 1.), s Illyés kezdeti forradalmiságát is megsze-
lídíti: „Hangja eközben elér a forradalmiság határáig, viszont ellágyulva, közvetlen meleg-
séggel telik el, ha felélednek szívében gyermekkora emlékei, sa já t gyermek-arca, a nagyszülők, 
szülők, ifjúkori pajtások, a cselédudvar emberei és állatai. Ez a benső, mély szolidaritás egé-
szen ú j magatar tás irodalmunkban, s a tiszta magyarságnak olyan rétege szólal meg benne, 
amely mindeddig néma m a r a d t " (280. 1.). 

Azt mondanom sem kell, hogy a József Attiláról szóló rész egésze 18 sor, s József Attila 
némiképp belesorolódik a népi írók közé: „Ugy tűnik fel, mint egy faluról városba került, s 
oda áthonosult fiatalember, akinek nyitva van már a szeme a városi élet iránt, lát ja kegyetlen-
ségeit, szenved is tőlük, ítéletet is alkot róluk, de valahogy megőrizte faluról hozott frisseségét 
és impulzivitását, s vele a beszéd népies zamatát , melybe néha jó kedvében belekeveri a városi 
élet szólásait" (282. 1.). 

Szerb Antal cinkos-cinikus szemvillantása sem ígér több jót. „Magyar irodalomtörté-
n e t " című művének 1943-as kiadását idézem. Történelmi ítélete sommás: „A történelmi osz-
tályok passzivitásban nézték a radikális polgárság ügyetlen igyekezetét és minden kötelék 
felbomlását, míg végre a fejét vesztett polgárság megrémülve a felelősségtől, á tadta a hatal-
mat egy kis polgári töredéknek, mely a proletáriátus nevében dikta túrá t a lap í to t t " (502. 1.). 
Nem nézi jobb szemmel az ellenforradalmi fordulatot sem: „1919. nyarán a forradalmi és pro-
letarizált Magyarország egyik napról a másikra átalakult nemzeti és keresztény Magyar -
országgá. Az importált forradalomnak nyoma sem maradt . A forradalmakban kompromit tál t 
emberek eltűntek, és újak jöttek a helyükbe. De sokan voltak olyanok is, akik még előző nap 
az internacionálét dúdolták és most könnyek közt fú j ták felváltva a himnuszt és az Erger-
Bergert. Különös jelenség volt ez, amit majd az utókor lesz hivatva megfejteni" (50ü. 1.). 
Vallásosság és nemzeti érzés kovácsolódik szerinte a kort jellemző ú j konzervativizmussá. 
Ehhez sem fűz különösebb illúziókat, sőt igen sok leleplező megjegyzése van róla. Ezeknek az 
élét az veszi el, hogy semmihez sem fűz illúziókat, csak negatív vonásokat lát az irodalomban, 
írókban, közönségben, s okát adja ennek:" . . . a kor valóság-iszonya, és ennek következtében 
teljes közömbössége minden olyan irodalom iránt mely ú j fényben akar ta megvilágítani a kor 
arculatát , ú j szenvedésekkel akar ta sajogni a régi sebeket, ami fiatal irodalom lehetett volna" 
(511. 1.). 

Várkonyi Nándor „Az ú jabb magyar irodalom 1880—1940" című művében (1942) 
már korszakhatárnak sem teszi 1919-et, hanem a legújabb irodalmat 1920-szal kezdi, s „Népi 
irodalom"-nak nevezi, ebben látva irodalmunk főirányát. A forradalmakról egy minden kon-
krétságot nélkülöző fejezet számol be, melynek jellemző címe: „A katasz t rófa" . Ebből annyi 
világosan kihámozható, hogy „a kommunista-szociális kísérlet csak utolsó, logikus állomása 
volt a polgári radikális gondolat é le tú t j ának" (351. 1.), a radikalizmus viszont életképtelennek 
bizonyult, például „a nemzetköziséget üres ábránddá te t te a fajok letagadhatatlansága, az 
anyagi kollektivizmust pedig riasztó gikszerbe fullasztotta magának az anyagnak ellenállása, 
melyet egyszerűen egybe akar tak olvasztani az emberrel" (351. 1.). A népi irodalom korának 
általános jellemzésében mégegyszer visszatér a forradalomra s kísérteties pontossággal vissz-
hangozza elődeit: „Azok a rétegek, amelyeket a katasztrófa felszínre sodort, nélkülözték a 
kormányzati rut int , s a legelemibb politikai műveltséget. Teljes történelmi tájékozatlanságuk, 
sőt félreneveltségük, politikai iskolázatlanságuk, elméletektől á t i t a to t t doktrinérségük miat t 
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a hatalom székében is tovább folytat ták begyakorlott ellenzéki poli t ikájukat. A szó szoros 
értelmében sa já t maguk ellen kormányoztak" (355. 1.). Két irányt lát, a polgári restaurációra 
törekvőkét, és a népi írók i rányzatát , de bár egész szívével a népi írókhoz húz, megérezve a 
kétféle irányzat lényegi egységét, alapvetően polgári jellegét, kompromisszumot a jánl : ,,A 
polgári műveltség éppoly szükséges, mint a népi, de csak a nép, az összesség műve lehet. 
Vagyis föltétele, hogy a polgár ma beleolvadjon a népbe, ezentúl pedig a népből nőj jön ki, s 
egybeolvadott maradjon vele" (360—361. 1.). 

Féja Géza a „Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től nap-
ja inkig" című munkájában (1943) „Ady u t á n " címen foglalkozik a két világháború közötti 
irodalommal, korszakhatárnak azonban Ady halálát t a r t j a , a proletárforradalommal nem 
foglalkozik. Lényegében ő is két i rányzatot lát a terepen, a népi írók és polgári írók vonalát . 
,,A polgári írók valamennyien a nyugat-európai polgári dekadencia hatásaiból táplálkoznak, 
és egy bomló életforma fan tomjába kapaszkodnak; a népi vonal tagjai pedig csaknem kivétel 
nélkül kelet-közép-európai öntudatúak és szocialisták" (300. 1.). Ez a szocializmus azonban 
faji alapon nacionalista és mítosz-teremtő. József Attila pedig a népi írók csoportjába kerül. 
„Eleinte a szocializmust is mitológiai mértékkel zengi" (328. 1.), de később sem tesz mást: 
Proletármitológia ez, proletár mennyország" — írja Féja a „Mamá"-ról (334.1.). Hogy József 
Attila a párt költője volt, arra csak egy célzás utal: „szocializmusának magasrendűsége pedig 
bizalmatlanná te t te a honi szocializmus szemfüles üzéreit" (335. 1.). 

Foly ta tha tnám a példákat, de nem folytatom, mert ennél már csak igénytelenebb és 
a lantasabb példák kínálkoznak, s ennyi is elég annak bizonyítására, hogy azok a művek, me-
lyek a legtöbbet forognak a tanárok, diákok, s a tájékozódást kereső olvasók kezén, ezt tanít-
ják, és így taní tanak az 1919-es forradalomról, s annak irodalomtörténeti következményeiről. 

Azt hiszem az a legsürgetőbb feladat, hogy meghatározzuk teendőinket, és megálla-
pítsuk, mik ennek a ránk váró munkának bennünk, az irodalomtörténeti közfelfogásban 
rejlő akadályai. 

Bármennyire megcáfolták az elmúlt esztendők forrás-feltáró munkái azt a felfogást, 
hogy a proletárdiktatúrának nem volt irodalma, mégis nyilvánvaló, hogy 1919-et nem az iro-
dalmi produkció teszi önmagában korszakhatárrá, hanem az 1919-es forradalmi élmény egésze, 
azok a lehetőségek, melyek ekkor — ha csak néhány hónap fu tó benyomásaként — felvillan-
tak az írók előtt. Felvillantak, de sohasem aludtak ki többé az írók szemében. Mint a politi-
kától teljesen elfordult Baudelaire költészetében a forradalmi képek és symbolumok, úgy árul-
kodnak a nem forradalmár, sőt a forradalmat megtagadó, mosakvó írók művei is arról, hogy 
1919 örök nyugtalanság, izgalom, belső vi ták forrása maradt irodalmunkban. Másrészt az 
ami 1919-ben éppen csak hogy meg tudot t szólalni, nem hallgatott el soha többé, hanem a 
kommunista emigrációban nyíltan, a hazai irodalomban búvó-patakként bujkálva, olykor 
fényre derülve, megszakítás nélkül fejlődött. 

Nyilvánvaló, hogy az 1919 és 1945 közötti irodalom történetének ebből a két tényből 
kell kiindulnia: az élményből és a folyamatosságból. 

Az élmény — ha csak irodalmi vetületét vesszük számba — maga is elhatározó hatású 
volt: 

1. A proletárdiktatúra állami és társadalmi intézményeiben jelentős szerep ju to t t az 
íróknak. Mégpedig azoknak az íróknak, akik az irodalom belső értékrendje szerint is a leg-
különbek voltak. Elég néhány név felsorolása: Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Babits Mihály, 
Szabó Dezső, Kar in thy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Barta Lajos, Balázs Béla, Kassák Lajos, 
Szabó Lőrinc, Krúdy Gyula, Gellért Oszkár, Osvát Ernő mind funkcionáriusok, akt ív részesei 
az irodalmi élet i rányításának. Világméretű perspektívában sem megszokott jelenség, ehhez 
hasonló súlyt a legjobb, legmagasabbrendű irodalom csak a Szovjetunióban kapot t . Gondol-
junk Petőfi periferikus szerepére, Arany János jelentéktelen szerepére a 48/49-es forradalom-
ban, ami az intézményeket, a kormányzat felfogását illeti. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 
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a magyar írónak, a magyar irodalomnak ilyen helye nem ju to t t a közéletben azóta, hogy Janus 
Pannonius kegyvesztett lett Mátyás király udvarában. S mindez abban a korban, a túlvirágzó, 
imperializmusba forduló kapitalizmus korában, amikor az írók intézményesen kiszorulnak 
a közéletből, amikor ezoterikus magányba kénytelenek vonulni s az irodalom már ot t ta r t , 
hogy erényt csináljon a kényszerű szükségből, s az individualizmus szélsőséges elméletei 
születnek meg sorra. Elfeledhette-e író azt a súlyt, azt a szerepet, melyet kapot t , belenyugod-
hatott-e író valaha is abba ,hogy az irodalom dolgába ne legyen írónak beleszólása, legfeljebb 
a Pékár Gyulák, Zadravetz Istvánok, Herczeg Ferencek kapjanak közéleti támogatást és 
szerepet? 

2. A proletárdiktatúra állami feladat tá tet te az írókról való gondoskodást és állami 
tulajdonba vet te a könyvkiadás és lapkiadás intézményeit. Ha ez teljes egészében nem is 
valósulhatott meg, de elkezdődött s az írók előtt felderengett egy olyan világ reális lehetősége, 
melyben a megélhetés gondja nem lehet az írói alkotás kényszerű ösztökéje, melyben az al-
kotási folyamatot nem befolyásolja a kapitalista kiadó üzleti kívánsága, melyben a műalkotás 
nem lesz üzletszerű adás-vételi szerződés tárgya. Feledhette valaha is valóságos író azt a va-
rázslatos pillanatot, amikor egy uralkodó politikai rendszer hozzálátott , hogy felszámolja az 
irodalmi „cigány-világot", amikor kimondta, hogy az irodalom statikus része a nép életének, 
hogy az irodalom alkotói szükséges emberek, hogy művük megjelenése nem az ő gondjuk, 
hanem állami feladat ! S ezért az ellátottságért, az alkotás szabadságáért nem panegyricusokat 
követelnek tőle, hanem arra biztat ják, hogy eszményeit, melyeknek hirdetéséért még 
nemrég üldöztetést szenvedett, ha szólni mert egyáltalán róluk, azokat most szabadon 
hirdesse ! 

3. A proletárdiktatúra intézményesen hozzálátott a közoktatás hatósugarának meg-
hosszabbításához, az analfabetizmus felszámolásához, a közműveltségből kényszerűen ki-
rekesztettek bevonásához a kultúrális életbe. Az oktatás-ügy, a könyvtárügy reformja, а г 
iskolánkívüli népművelés kereteinek megteremtése nemcsak igérte, hanem valóságos élménnyé 
te t te azt, hogy az irodalom hatóköre kiterjed az egész dolgozó népre, hogy az író közönsége az 
egész ország lesz. Tanfolyamok előadói névsorában, üzemi előadások programján, színházi 
előadások előtt ta r tandó bevezetők névsorában ott voltak a legjobb magyar írók, akik soha 
nem álltak tömegek előtt, akik legfeljebb a Nyugat-matinék zárt és egynemű, szűkkörű 
közönségéhez szólhattak, megszokták azt, hogy tömegek hallgatják őket, hogy tömegek ta-
nulják tőlük, mi az irodalom s a néma nép helyett egy szenvedélyesen olvasó, művelődő, mű-
értő népre gondolhattak, ha tollat vettek a kezükbe. Ennek a mámorát feledhette-e író?! 
(E sorok írója még jóval a felszabadulás előtt hallotta Kar in thy Frigyes és Kosztolányi Dezső 
beszélgetését egy üzemi előadásról, melyen Barta Lajossal együt t vettek részt valahol vidéken. 
„Emlékszel az a rcokra?" — kérdezte Kar in thy . Kosztolányi néma fejbólintását nem lehet 
feledni. Ezt nem lehetett megtagadni . . . ) 

4. A proletárdiktatúra irodalompolitikája nemcsak az irodalom receptív bázisát széle-
sítette ki, hanem akt ív bázisát is: új írók, ú j nevek tűntek fel a folyóiratok hasábjain, a pódi-
umokon s lá tható volt, hogy i t t egy folyamat kezdődik, mely egyre erősebb lesz. A közművelt-
ségbe bevont dolgozó nép tehetségei egyre nagyobb számban fognak felszínre kerülni, s az 
irodalom, melynek utánpótlási t a la já t sokszor egyszerűen az írni-olvasni tudás kerete szabá-
lyozta, most országos bázisról gyarapszik. Van-e igazi író, aki nem érzi ennek a lehetőségnek 
varázsá t?! Mert ez az értékek reálisabb kiválasztódását eredményezi, hiszen a dilettantizmus-
nak egyik forrása az, hogy vannak, akik helyzeti energiájuk folytán ju tnak olyan kultúrális 
ranghoz, amelyet csak az érdemesek szabad versenye adha t meg. A teljességből könnyebb a 
legjobbat kiválasztani, mint egy anorganikus kényszer-szabta keretből, az esetlegességből. 
S azok, akik nagy nehezen előbb is valahonnan alulról, a nép sűrű mélyéből kerültek — sze-
rencsés véletlenből — az irodalmi életbe s ot t némiképp kuriózus jelenségnek számíthat tak 
csak, hirtelen azt érezték, hogy sereggé nőhetnek kisebbségből. 
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Csak a legfontosabbakat vet tem futólag számba. De ennyiből is világos, hogy ezek az 
élmények és reménységek mindörökre megrendítették az irodalom kapitalista rendjének 
szilárdságát, valamiféle bizonytalanság, elégedetlenség, nyugtalanság marad t u tána az iro-
dalmi világban. A megvá l toz ta tha ta t l anu l kiderült, hogy esetleges volt, az áhítottról kiderült 
hogy lehetséges. Soha többé nem érezhette író jóhiszeműnek a társadalmi rendet az irodalom-
mal szemben, soha nem hal lgat ta that ta el magában egészen azokat az emlékeket, melyek meg-
rázták, s ú j perspektívára nyi to t ták szemét. Nem kétséges, hogy a két világháború között i 
irodalom feldolgozásának ebből a perspektívából kell kiindulnia. Három hónap nem hozha to t t 
létre ú j eszmekört kifejező irodalmat, ú j irodalmi stílust. De ennyi idő is elég volt a r ra , hogy 
akik setétbó'l napfénybe léptek, soha többé ne higyjék el, hogy csak setétségben lehet botor-
kálni. Ehhez egy pillanat élménye is elég s ezen az sem vál toz ta tha to t t , ha egyesekben a csa-
lódás ellenérzéssé keserült. 

(Folytatom) 
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