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AZ ELBESZÉLŐ SZABÖ DEZSŐ 

Száz esztendővel ezelőtt született, s már jó emberöltőnyi 
választ el bennünket a halálától is. Szinte önkéntelenül feltolul 
s választ követel a kérdés: mit jelent Szabó Dezső a mai magyar 
szellemi, s különösen irodalmi életben? Élő, ma is ható erő-e, 
vagy csak a múlt egyre halványuló emléke, amelyet a történe-
lem s az irodalomtörténet a maga helyén regisztrál, de amely 
már az új nemzedékeknek alig-alig jelent valamit? 

A kérdés amilyen kézenfekvő, oly nehezen megválaszol-
ható. Elsősorban Szabó Dezső tevékenységének kétarcúsága 
miatt. Mert mint szépíró hívta fel magára először országosan a 
figyelmet, mint író tevékeny volt egész életén át, s változó 
szerencsével ugyan, de mindvégig alkotott, dolgozott szépíró-
ként. Ugyanakkor a maga jelentőségét ő sem az irodalomban 
tudta, s visszanézve rá mi sem elsősorban az irodalomban 
látjuk, ő maga, s mindjárt írói pályája kezdetén mondotta: 

„Nincs a naprendszerben élő lény, aki távolabb állana, mint én attól, 
hogy úgynevezett író lehessen. Lejegyezni mások pattanásait, megfigyel-
ni, dokumentumokat gyűjteni, témákat szerezni, megvázolni, gondol-
kozni, kidolgozni: ezek azok a mesterségek, amikre teljesen képtelen 
vagyok. . . . Az élet-csalán körülcsípett s én ezekben a szavakban patta-
násoztam ki rája és ne haragudj, ha úgy vakarózom, ahogy nekem 
viszket." 

A hang kivagyisága ellenére vegyük komolyan ezt a meg-
nyilatkozást. S tekintsünk túl azon is, hogy ebben az írólét 
ismérvei azonosak (és kizárólagosan azonosak) a naturalista 
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íróéval; sőt tán némileg szorítsuk háttérbe azt is, hogy tevé-
kenységét mint a szélső szubjektivizmus megnyilatkozását jel-
lemzi ő maga. A lényeg inkább abban van (ha az előbbiek sem 
elhanyagolhatók azért teljesen), hogy ő valamiféle általa vál-
lalt vagy csak rámért feladat teljesítése különböző vetületei-
nek, arculatainak tartotta tanulmányírói, szépírói vagy akár 
előadói tevékenységét. S ez a különös feladat egy faji gondolat-
tal szaturált „magyar szocializmus" hirdetése, megvalósítása 
lett volna. 

E gondolatrendszer forrásairól, önellentmondásairól, törté-
nelem kényszerítette bukfenceiről és teljes lelepleződéséről, 
csődjéről itt sem helyünk, sem okunk részletesebben szólni. De 
fontos tudomásul venni azt, hogy azok az eszmék —a faji 
gondolat, a magyar „faj" fenyegetettségének tudata, a temető-
kultusz, a vérmítosz igenlése, az osztálytudat elutasítása és 
tolsztojánus-krisztiánus részvéttel való helyettesítése —, ame-
lyek a tanulmányokban, pamfletekben oly bőségesen nyilat-
koznak meg, hol lappangva, csak beletudva, hol nyíltan, sőt 
néha esszészerű betétté bővülve jelen vannak Szabó Dezső 
egész szépírói életművében is. De itt, éppen mert általában 
nem fogalmi nyelven nyilatkoznak meg, veszítenek támadó 
élükből; s ha elméleti állásfoglalásai a szépíró kiteljesedésének 
újra meg újra gátjai voltak, a szépíró ereje sokszor az elmélete-
ken is erőt tudott venni. 

Ideológus és szépíró - e kettősség, amint ő maga is érezte, 
sőt ki is mondta néha, nem természetes kapcsolat, melyet a 
magyar történelem és társadalom sajátosságai kényszerítettek 
rá. S számára sem kisebb belső meghasonlással járt e kettősség, 
mint egyik regénye, a Segítség! zseniális politikus és még 
zseniálisabb szobrász hősének, Boór Bálintnak. Az üldözöttség 
érzése, mely inkább lelkialkatából, mint valóságos társadalmi 
helyzetéről következett, újra meg újra arra kényszerítette 
Szqbó Dezsőt, hogy saját szájához illessze saját dicsősége fan-
fárját: nincsenek disszonánsabb írásai, mint az önmagáról írot-
tak, amelyekben arról próbálja meggyőzni - elsősorban nem is 
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olvasóját, hanem saját magát —, hogy e század legnagyobb írói 
teljesítményei az ő alkotásai, neki sikerült először és végérvé-
nyesen kiemelni a magyar irodalmat, elsősorban a magyar 
prózát addigi provincialitásából. 

Ennek az igénynek vagy követelménynek a helyes megítélé-
sére talán segítséget nyújt a keletkezésük óta eltelt idő. Igaz: a 
regényíró „öklözte be" magát a magyar irodalmi köztudatba. 
A magyar ellenforradalom különösen első, heveny korszaká-
ban önmagára: saját indulataira és ideáljaira ismert Az elsodort 
faluban, azért emelte fel a művet is, szerzőjét is a félig-meddig 
ismeretlenségből az országos hír magasába. S ha később az 
ellenforradalom elkényelmesedett ahhoz, hogy ezeket az ideá-
lokat megvalósítsa, ha még később ezekről az ideálokról még 
hirdetőjük szemében is kiderült embertelen, népellenes, szem-
fényvesztő jellegük, ha Az elsodort falu revelációból és evan-
géliumból a szexuális jelenetek nyüt leírására, s a gorombaságok 
nyílt kimondására éhes kamaszok tápláléka lett — az csak 
növelte a próféta magányos dühét, s furcsa módon csak még 
jobban megerősítette önmagába vetett hitét. 

Az író kétarcúságára jellemzően fellépése is kétarcú: esszé-
írói és szépírói. Szabó Dezső egész írói oeuvre-jét lehetne 
elemezni abból a szempontból is: mikor s hogyan mondja ki, 
fogalmazza meg elméleteit, elgondolásait és programjait nyíl-
tan, s mikor és hogyan öltözteti őket szépirodalmi formába, 
regénybe vagy elbeszélésbe. S ez az elemzés úgyszólván minden 
szépírói alkotásáról kiderítené, hogy közvetlenül eszmén 
gerjedt, elméleti tézisek illusztrációja. S ez erejük és gyöngéjük 
egyaránt: ebből származik általában jelenlevő sodró indulatuk, 
de ebből az alakok túlméretezettsége és kétdimenziós volta, a 
mese olyan bonyolítása, amely éppen az „eszmei" beavatkozás 
(és a saját műveméi szinte mindig és károsan jelenlevő érték-
mértékvesztés, kritikai ítéletre való képtelenség) következté-
ben hol a szentimentálisba, hol a rémregénybe csúszik el. 

írói fellépése a tízes évek elejére esik. Mint köztudott, egy 
társadalmi mozgalom, a tanárság szaksz^^zeti mozgalma ve-
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tette őt a közfigyelem elé; ennek nyomán írott, valóban igen 
bátor polemikus cikke, mely Tisza Istvánt támadja, nyitja meg 
előtte a Nyugat hasábjait, ahol először mint kritikus és tanul-
mányíró kap állandó fórumot. Első elbeszéléseit is a Nyugat 
közli. De már ezekben - s szinte a legelsőben, az 1912 elején 
napvilágot látó Erdélyi földről-Ъеп is - hadat üzen hangulati-
lag-indulatilag mindannak, amit később nyíltan és fogalmilag is 
elítél: az akkor nálunk divatos naturalista elbeszélő modornak 
csakúgy, mint az impresszionisztikus érzelmességnek. Eszméken 
fogant, verbálisan túlfeszített, szimbolikusnak tudott alle-
góriák rendszerével dolgozó elbeszélések ezek — a lírai expresz-
szionizmus első hazai megvalósítói közül valók, melyek hang-
juk újságával, különös és egyáltalán nem „kurrens" eszméikkel 
az akkori fiatalokat elkápráztatták, s úgy érezték, Szabó De-
zsőben találták meg azt az írót, akinek a nyomán elindulhat-
nak a művészet új tájain vívott új harcok felé. Hogy milyen 
mértékig ez volt az akkori fiatalok benyomása, arról Kassák 
Lajos emlékezése az Egy ember életében éppoly ékesen beszél, 
mint a tény, hogy szinte minden induló folyóirat, melyben a 
fiatalok tömörülni próbálnak — a Ma, a Május, a Szombat — őt 
hívja meg, hozzá fordul elméleti bevezetésért, eszmei irányítá-
sért, állandó közreműködésért. 

Félszázad távolából újra rátekintve ezekre az elbeszélésekre 
bizony újságuk — de mélységük is — elkopott: lendületük, in-
dulatuk máig él, és él bennük a nyelvi találékonyság megannyi 
ötlet-sziporkája, de a meseinvenció hiánya éppúgy szembe-
ötlő, mint a sosem-volt-újság múltba-gyökerezettsége. 

Ismételjük: nem kétséges, hogy a lírai expresszionizmusnak 
első magyar megszólaltatója, megvalósítója a Don Kisott peni-
tencián, a Gulliver tovább utazik, A.lélek-mocsár és a többi. Az 
sem kétséges, hogy ez az expresszionizmus - mely éppen a 
tízes években vívja Németországban is a maga első harcait, 
főleg a lírában — teljesen „modern" volt, a szó minden értelmé-
ben. Mint a kor legtöbb művészeti mozgalma, ez is a képző-
művészetben kezdődött, és legtisztább megjelenési formáit ott 
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dolgozta ki; de sajátos formái alakultak ki az irodalomban is. 
Általában a lírában; a magyar fejlődés sajátossága, hogy nálunk 
az expresszionizmus erősebb és maradandóbb műveket hozott 
létre a prózában, mint a költészetben. S ezek között jelentős 
hely illeti meg Szabó Dezső elbeszéléseit - és inkább elbeszélé-
seit, mint regényeit. Még nem bizonyított, hogy milyen példák 
nyomán indult el sajátos szépírói útján, de bárkinél találta, 
mint saját legbensőbb valóságára ismert a hol öblös, hol riká-
csoló túlfeszítettségben, a gondolati mondanivaló közvetlen és 
harsány hirdetésében, a képhalmozásban, a vizionáriusságban, 
a belső valóságnak a külső realitás elé helyezésében - általában 
azzal a néha már csináltnak ható, felfokozott költőiséggel, 
melyet nálunk talán a legteljesebben ő valósított meg, de 
amely az expresszionista művészeket általában, a németeket 
különösen jellemzi. 

Mindez akkor s még jó ideig a magyar irodalomban nemcsak 
új volt, de új utak, új lehetőségek megnyitásával is kecsegte-
tett. Mégis, a mai olvasó számára már az újdonságon áthallik a 
régiség: a modern spleen megszólaltatása mögött a prédikátori 
öblösség, a Nietzschétől, Gide-től átplántált prófétikus rit-
mikus próza mögött a romantikus alaklátás és -ábrázolás, a 
nagyon modern szimbolikus alkotás mögött a nagyon régi 
allegóriák jelenléte. De talán éppen ezáltal: az új hangon meg-
szólaló régi által s az új tartalmat régi ostyákba pakoló öntu-
datlan ravaszság által válhatott Szabó Dezső elbeszélőművésze-
te oly divatos-újjá a tízes években, s éppen ezek a tulajdonságai 
— a változatlan tulajdonságai - tették egy másik évtized múl-
tán oly mulandóvá, tegnapi-újjá ezt a művészetet, amikor az 
írói és közízlés már más, higgadtabb és tárgyiasabb irányba 
fordult. 

Az ifjúság vezére az irodalomban a Don Kisott penitencidn, 
A lélek-mocsúr, A bujdosó királyfi, A fordított kukker, A 
gólem írója lett, s az akkori ifjúság ezekből inkább hallotta ki a 
„disznóság kormányozza a világot" lázadó hangját, a célkeresés 
gyötrelmét, halállal kacérkodó egyfajta halál-esztétikát, a ket-
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tős — jóra és rosszra képes — lélek nagyságát és belső lyi#cait, 
mint a szabadelvűség elleni filippikát, a nő-megvetést, az ősi, 
primitív „fajemberhez" való visszatérés vágyát vagy éppen „az 
elítélt család" képeiben, emlékeiben, sorsmeghatározó voltá-
ban jelenlevő vulgárisan materialista determinizmust. Pedig 
mindez már akkor is ott volt, s trágyázta a lelkeket a nagy 
változások alá; s nem valami véletlen köpönyegfordítás, hanem 
ezeknek az elméleteknek, indulatoknak a logikája tette, ha 
Szabó Dezső a két forradalommal való futó kaland után tartó-
sabb házasságra az ellenforradalommal lépett. 

Ezek között a plakátszerűen virító, zászlószerűen lobogó 
írások között szinte félénken és észrevétlenül bújtak meg az 
olyan kisebb darabok, mint A nagy bánálitások, Az élhetetlen 
ember leveleiből — melyekben egy lírai realizmus keresi a 
maga közvetlen művészi megnyilatkozását, s amelyekben egy 
realisztikus lélekállapot leli meg a maga harmonikus kifejezé-
sét; vagy mint a Tanárok, melyet egykorú olvasói a Zola-iskolá-
hoz vagy — horribile dictu! — éppen a France-hoz való vissza-
találásnak vagy visszatévelyedésnek olvashattak, s amely máig 
világít belső hitelével, naturalista részletigazságaival, kissé 
könnyes-szentimentális, de már-már emberszeretetnek ható 
gyarlóság-kedvelésével. 

Pedig az ezekben megnyilatkozó tulajdonságok lappangva 
benne vannak a korábbiakban, a merészen, programszerűen 
expresszionistákban is; s ezek a vonások erősödnek föl, az 
ilyen típusú elbeszélések szaporodnak el a tízes évek végén s a 
húszas években. Ezzel Szabó Dezső - természetesen teljesen 
önkéntelenül, sőt az elméleti tételt megelőzve — igazolta Lu-
kács Györgynek azt a maga idején is, azóta is sok ellenkezéssel 
találkozott tételét, hogy az expresszionizmus nem más, mint a 
naturalizmusnak egy emberöltővel későbbi ízléshez igazított 
változata, hogy társadalmi és esztétikai alapjuk közel azonos. 

Szabó Dezsőnek különös hozadéka — bár az európai exp-
resszionizmus történetében távolról sem egyedülálló hozadé-
ka — ebben, hogy nemcsak indulati, hanem gondolati-elméi'" 

S Irodalomtörténet 
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töltete is van. Sőt, hogy az elbeszélés gyakran hajlik át az 
ironikus pamflet formájába, s a pamflet nemegyszer prokla-
mációvá sűrűsödik. 

„Ne irodalmat vakarózz, ne esztétikát ténferegj ez eló'tt a megáradt sírás 
előtt. Rontson a véredbe, mint halálos méreg, vagy mint elküldött 
megváltás. Húrozza fel minden idegedet, lökje meg az izmokat, az 
agyvelőt, kiálts vérrel serkentő nemet, vagy zokogó igent. Rázz öklöt 
ellene, tagadd, karmold, üsd. Vagy sírd, jajgasd, üvöltsd fájdalmát és 
végtelen szerelmét." 

Ezt a Segítség! előszavában írta, de egész irodalmi tevékeny-
ségére értette; s ennek az irodalmi termésnek talán nincs is 
nagyobb bírálata, mint hogy a mögötte levő írói igénytől a mai 
olvasó már mennyire távol került. De maga a technika s a 
mögötte meghúzódó - talán nem is annyira meghúzódó, mint 
inkább újra meg újra kitörő — esztétikai aktivizmus a maga 
idejében rendkívül újszerű volt, s ezért aktuálisnak tetszett. 
к Don Kisott penitencidn még novellává fordít pamflet-
elemeket; a Boldogság Budán ugyan formájára elbeszélés, de 
hamarabb lenne rámondható, hogy novellaelemeket használ 
fel egy pamflet felépítésére: hiszen nemcsak a Vár kispolgári 
idilljének könnyes-mosolyos groteszkje van benne, hanem 
- sokkal virulensebben — а „XX. Század" körének maró szatí-
rája s a már készülődő titkos társaságok ironikus megfricskázá-
sa is. 

Ennek — a politikum szépirodalomba oltásának - talán leg-
világosabb példája a Scholtz Mihályné ítélete. Részben azért is, 
mert ebben fenntartja az epikus objektivitásnak nála ritka 
álarcát. Tele pompás kisrealista megfigyeléssel a vidéki kisváros 
borbélyüzletének hangulatáról, a korhelyek mulatozási hangu-
latváltozásairól, a lépésről lépésre növekvő részegség külső és 
belső állapotáról — az elbeszélés egészében mégsem más, mint 
undorodó-felháborodott elítélése és elutasítása a kommuniz-
musnak és a kommunistáknak egy krisztiánus-tolsztojánus 
szenvedés-apoteózis okán vagy ürügyén. S ez a magatartás az, 
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amely a húszas évek első felében megsűrűsödő elbeszélő termé-
sére általánosan jellemző. 

Ez s a növekvő kiábrándultság, csalódottság érzése, mely 
egy rendszerben — az ellenforradalomban — való csalódásként 
indul, hogy egyre általánosabbá: az emberben való csalódássá 
változzék. Ennek elég korai — s még inkább pozitívra fordí-
tott — megjelenése a Kell a kereszt; de már teljesen benne 
dühöng a Futó Márton erejében — hogy a gyermekszeretet 
révén a végén már-már emberszeretetté általánosodjék. Mit 
mondjunk azonban az olyan elbeszélések világ- és ember-
szemléletéről, mint A jó isten malaca, Az isten jó vagy akár A 
jó temető? Mai olvasatunkban bizony egy embertelen rendszer 
bírálatának hangjai mellett mind erősebben kihallani az ember-
nek mint olyannak a bírálatát, megvetését, mely alól alig-alig 
ad felmentést a gyermekek iránti fel-felcsillanó szeretet és 
részvét. Ez utóbbinak talán legszebb - íróilag is leginkább 
kiérlelt, művészileg is legkerekebben megoldott - darabja a 
Kirándulás. Egy lumpenproletár család vasárnapja — a formát 
adó keretválasztás, egy nap ébredéstől elalvásig, éppoly szeren-
csés, mint a kiválasztott nézőpont: a kirándulásra váró gyereke-
ké. S mivel itt mélyen és őszintén át tudja érezni a gyermekek 
sorsát, gondolkodását, apró örömeit és helyzetük mély tragi-
kumát — elsősorban mert saját gyermekkora örömét-bánatát 
íija meg bennük alig áttételesen — azért háttérbe szorul, alig 
felfoghatóvá válik az itt is mindenütt jelenlevő embermegvetés: 
gondoljunk csak a vasárnapi villamos közönségének vagy a 
nagyréti mulatozóknak a leírására. De ha ezekben sok is a 
megvetés, sok a pontos és éles megfigyelés is: Szabó Dezső egy 
alkalommal többször bizonyítja be, hogy ha „elengedi magát", 
kitűnő kisrealista, a naturalizmus iskolájából. 

S ha ezek a korszak termésének legjobb elbeszélései megíté-
lésünk szerint, akkor sem takarhatjuk el, hogy művészi megol-
dásukban rengeteg az olcsóság, elnagyoltság; gyakori az, hogy 
csak a retorikus lendület segíti át az írót a művészileg nyers, 
megoldatlan mozzanatokon. Ez szinte mindegyikre érvényes; 

s* 
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talán egyikre sem jobban, mint Az isten jóm, melyben egy 
gyönyörűen sikerült mesekezdés után az elemzésnek álcázott 
leírás és a mesterséges, verbális szépségek kergetése-csigázása 
lankasztja az olvasót — de nem annyira, hogy csodálkozva ne 
kérdezze a végén: mire kellett ez a rémtörténet?, kifejezett-e az 
író vele valamit, vagy legalább kiírt-e magából valamit általa? 
Nagyon valószínű, hogy elsősorban csak szubjektív indulatokat 
és félelmeket; mert az a központi mondanivaló, amire a cím 
utal - a gondviselés közömbössége az emberi tragédiákkal 
szemben - éppen a rémtörténet-halmazat, az értelmetlen és 
erőszakos halálok soijázása következtében szinte teljesen el-
tűnik; felháborítás és cselekvésre indítás helyett csak viszolygó 
csodálkozást kelt. 

Ebben a sorban különös hely illeti meg a Különös utazást, 
ezt a népi-paraszti „gólyakalifa"-történetet az író „másik életé-
ről", a mesebeli székely falu mesebeli bírójáról. Nemcsak azért, 
mert bátrabban romantikus, mint a többiek. Elsősorban azért, 
mert — mint korábban A fordított kukker - egy lényeges gyó-
nást is tartalmaz: leplezetlen vallomást az író lelki alkatáról, 
belső folyamatairól; ennek alapján pszichológusok nyilván 
pontosan meg tudják állapítani alkati típusát - az író alkotás-
mechanizmusát. De nem utolsósorban azért is jelentős ez az 
elbeszélés, mert minden beleélés és őszinte átolvadás ellenére 
talán leginkább mutatja meg: mennyire irodai mi as volt Szabó 
Dezső népszeretete, parasztlátása. Ahol a leginkább azonosul, 
ez az azonosulás ot t is csak egy sosem-volt patriarchális idillel 
sikerül, mely keletkezésekor már két írói nemzedékkel maradt 
el a magyar irodalom parasztszemléletétől. 

A húszas évek elbeszélései között külön hely illeti meg az 
Ecce HomoX. Nemcsak azért, mert novella volta ellenére ez 
nem más, mint a Segítség! kiszakított, külön élő részlete, a 
kurzus alakok szatirikus ábrázolásának ugyanazzal a szenvedé-
lyével; nemcsak azért, mert egyik legvüágosabb példája a nyelvi 
ötleten gerjedt írói fantáziának: hiszen a „kilóg a feneke a 
nadrágból" szólás „megzenésítése" ez, mintegy írói realizálása 
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egy újdonsült tanügyi „méltóságos ú r" groteszk-tragikomikus 
történetében. De ezen túlmenően s ennél fontosabban-ponto-
sabban azért is, mert megint szinte szándékolatlanul bár — hi-
szen az írónak az indulat és a szenvedély, a gúny és a leleplezés 
volt a fontos —, igen pontos, kisrealista ábrázolása a húszas 
évekbeli értelmiségi nyomornak, összefonódva azzal a fáj-
propagandával, mely ettől az időtől kezdve már szinte elvá-
laszthatatlan minden Szabó Dezső-írástól. 

Ez utóbbiban véljük fő okát látni annak, hogy a harmincas 
évekre szépírói vénája kiszikkad. Kiszökik ugyan a tollából 
még néhány szép lírai kép, hangulat, mint a Búcsú Budagyön-
gyétől vagy az Este Avignonban, megír ugyan még egy-egy 
olyan harmonikus elbeszélést, mint a Mégis, mégis..., de álta-
lában grandiózusra elképzelt elbeszélései — mint a Koppány 
vagy a Toldi Miklós szomorúsága — nem emelkednek túl a 
szépirodalmi eszközökkel túlfeszített, bombasztikus publicisz-
tika szintjén. 

Ebből a termésből két írás emelkedik ki: A kötél legendája 
és a Feltámadás Makucskán. Mindkettő a harmincas évek ele-
jén keletkezett, és szorosan összefügg a korszak társadalmi-
politikai eseményeivel — valamint azzal az újra Szabó Dezső 
felé forduló politikai érdeklődéssel, mely ezeket az éveket 
jellemzi. A kötél legendájának politikai mondanivalója s az 
ellenforradalmi korszak politikusainak szatírája lényegileg azo-
nos a Feltámadás Makucskán megfelelő helyeivel meg A jó 
isten malaca végével, alapötlete pedig a Kell a keresztével. 

A Feltámadás Makucskán alapötlete, melyet nyíltan ki is 
mond: „az.ellenforradalmi Magyarországon nincs feltámadás!" 
csak meggyőzőbb azáltal, hogy minden olvasó emberben az Új 
Zrinyiász emlékeit idézi fel. Igazi találatai megint nem a mesé-
jében, hanem nagyszerű stílusutánzataiban, paródiáiban lelhe-
tők, melyeknek csúcsa a parlamenti ülés leírása, kifigurázása, 
egyben hiteles kifigurázásával a korszak hangadó politikai alak-
jainak. Felületi szintjén nézve mélységesen pesszimista írás 
lenne ez, mint ahogy a korszak politikai-társadalmi viszonyaira 
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nézve az is; ugyanakkor - s ez az öregedő Szabó Dezsőnek új 
vonása — van valami lappangó, vitalista életöröm benne, mely a 
szomorú történetet legbensőbb hangulatában újra — ha nem is 
vidámmá, de legalább — optimistává teszi. S ennek okát leg-
alább annyira kereshetjük az életrajz személyes fordulataiban, 
mint abban, hogy a népi mozgalom megindulásával a közfigye-
lem újra személye s elméletei felé terelődik, újra közönséget, 
hívőket és követőket kap. 

Visszakanyarodva a kezdetben feltett kérdéshez, nyugodtan 
mondhatjuk: hatása élesen kettéválik. Az elméletíró, az agitá-
tor igen erős hatással volt a húszas, harmincas évek fiatalságára 
— erős, és egyes egyedekre pozitív, de túlnyomórészt és 
tömegesen inkább káros hatással, melynek egyes hullámai még 
napjainkig érnek. Az író hatása más volt, rövidebb. Saját 
,.irodalmi ideálját", mely szerint „nem individualista nya-
valygások, apró lelki finomságok, impresszionista balhász-
kodások teszik az irodalmat, hanem az irodalom a közösségből 
épül ki s mintegy a történelem fölött lebegő történelme az 
emberiségnek" — ha elméletileg könnyen el is fogadhatjuk, azt 
látnunk kell, hogy a maga alkotásaiban megvalósítani nem 
tudta. Stílus- és eszköz-újdonságai azonban nem voltak hatás-
talanok: különösen a húszas években lett népszerű, űe mar a 
tízes évek stílusújításai is elképzelhetetlenek a prózában az ő 
kezdeményei nélkül (Kassákra éppúgy hatással volt mint Déry-
re), s a húszas években a legkülönbözőbb alkotókra hatott, 
Tamási Árontól Gulácsy Irénig, Kodolányi Jánostól Németh 
Lászlóig. De ezt a hatást — legalábbis annak stiláris-frazeológiai 
részét — a legtöbben egy heveny periódus után kiheverték; 
önmagukra találásuk érdekében túl kellett lépniök rajta. Ettől 
kezdve ha nem is példátlan, de egyre ritkább a közvetlen 
hatása az írókra; ahol fel-feltűnik, általában öntudatlan, mert 
legtöbbször csak tanítványai nyomán járó újra-felfedezése esz-
közöknek, amelyeket ő már jó emberöltőnyivel korábban meg-
kezdett, kivirágoztatott és lejáratott. Talán ennek a mulé-
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konyságnak a megérzése íratta vele élete a lkonyán a keserű 
sorokat : 

„Éjfél elmúlt, hogy az utolsó barázdákat húzom fehér szántóföldemre, 
ó , fog-e zsendülni élet a barázdák nyomán? Lesz-é aratás? Éjfél elmúlt 
s az éj mozdulatlan sátrában nem jön hang a fennvirrasztó felé. Minden 
mozdulatlan, hallgatag és fekete." 


