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K A P I T A L I Z M U S ÉS IRÓI E G Y É N I S É G . 
I r ta : Fábián István. 

CH A R L E S Maurras, a francia konzervativizmus egyik szellemes és néha 
túlzó vezére kifejti, hogy a mai állapotnál mennyivel különb volt a 
XVII. és XVIII. századi, amikor az író nem haszonleső, sokszor 

műveletlen kiadótól, hanem elfogultságában is nemes ízlésű, legtöbbször 
alaposan iskolázott, bőkezű főúrtól függött. Lehet, hogy a nagyúr szeszélye 
és egyéni bogarai sokszor gátat vetettek az írói szabadságnak. Ennek voltak 
árnyoldalai, de voltak nagy előnyei is, amit sokszor maga az író is belátott. 
Ma nem nagyúri szeszély korlátozza az írókat, ami legtöbbször mégis csak 
magasabb, erkölcsösebb forrásokból eredt, hanem a kiadói profitéhség, amely 
állandóan erkölcstelen, mert lezülleszti az irodalmat. «Még jól a (XIX.) 
század közepe előtt észrevették — írja Maurras —, hogy kereskedelmi vál-
lalatot lehet alapítani és az iparinak mondott irodalom megszervezkedett. 
Felhasználták a tollat és gondolatot, mint a búzát, vagy bort, mint a bőrt 
vagy szenet. írásból élni lett az «egyetlen jelmondat», amint a jószemű Sainte-
Beuve megfigyelte . . . Mivel az igazi dicsőség pénzben fejeződött ki, az anyagi 
sikerek felöltötték a dicsőség hamis szineit.» A következmény nem is maradt 
el : «A legékesebben szóló és legmeggyőzőbb vélemény sem menekülhet a 
gyanu elől, hogy közvetve, vagy közvetlenül a pénz befolyásának enged». 
Nem fontos, hogy igaza van-e Maurrasnak, de jellemző korunkra, hogy ez a gon-
dolat valakinek nemcsak eszébe jutott, hanem le is írta. Ha azt nem is fogadjuk 
el bebizonyított dolognak, hogy az arisztokratikus társadalom jobban ren-
dezte az író társadalmi helyzetét, az biztos, hogy a mai állapot sem tökéletes. 

A régebbi helyzet annyiban mindenesetre jobb volt, hogy a megrendelő 
főúr volt egyúttal a közönség is, ma a kiadó csak közvetíti az alkotásokat 
a közönségnek, természetesen megfelelő haszonnal. A régi viszonyban ez a 
haszon tisztára szellemi volt : maga a műélvezet, amelyet a megrendelő 
főúr, mint közönség kapott. A mai kiadó legtöbbször nem azokat a műveket 
adja ki, amelyek neki tetszenek, hanem amelyekről sejti, hogy a közönség-
nek tetszeni fognak, tehát jó üzletet jelentenek. Ez a tény fokozta le az iro-
dalmat üzletté, az írót egyszerű termelővé. 

Aki az irodalom életét egy kicsit is figyelemmel kíséri, számtalan példát 
tud erre a lealázó helyzetre felhozni. Ha nem is vesszük készpénznek a gya-
nakvó Szabó Dezső elkeseredett és mindig megújuló kitöréseit a kiadók ellen, 
más írók mérsékeltebb, de hasonló tartalmú nyilatkozatai meggyőzhetnek 
bennünket. Az is előfordult már, hogy a kész regényhez a kiadó hozzáiratott 
néhány kevesebb és részletesen megrajzolt intim jelenetet, hogy jobb üzlet 
legyen a kiadás. 

A kiadók üzleti mohósága ma már kifejlesztette a nagy tömeg alacso-
nyabb ízlését kiszolgáló irodalmat. Ezen a téren a skála elég terjedelmes. 
A 28 filléres, sőt tíz filléres regényektől kezdve az ötven filléres és egy pengő-
sön keresztül két pengőig minden pénztárca, minden társadalmi osztály és 
érdeklődés szabott és mélyen leszállított áron kapja meg azt, amit keres, 
csak nem szabad túlságosan követelőzőnek lenni az ízlés terén. A kiadói nagy-
üzem készségesen és olcsón szállítja a tömegárut, amely annál megfelelőbb, 
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mennél kevesebbet árul el az író egyéniségéből és mennél inkább alkalmazko-
dik az uniformizált tömegízléshez. A Ford-autó is azért olcsó, mert sokat 
tudnak eladni és az utolsó szegig egyformára készítik. 

Ugyanilyen szervezett tömegtermelés elégíti ki a közönség különböző 
rétegeit a folyóirat és magazin irodalomban is. A legszélesebb tömegeket 
kiszolgáló heti képes lapoktól kezdve a manikürös kiasszonyok és a negyed-, 
fél- és egészdémonok számára késeült színházi lapokon keresztül a középosztály 
szolid és házias folyóiratáig, valamint a kamaszok és idősebb urak számára 
készült magazinokig minden kívánság megkapja a tömegárut. Csak az írói 
különlegesség, ami végeredményben mégis csak a legigazibb irodalom, nem 
kap elég teret. 

Mindig volt és mindig lesz alacsonyabb és magasabb irodalom és az 
alacsonyabb színvonalú irodalomnak mindig nagyobb volt és lesz a közön-
sége, mint a magasabb színvonalúnak. A mai helyzet mégis más. A kapita-
lista termelés a tömegárura rendezkedik be, mert úgy jobban megtalálja szá-
mítását, tehát a tőke az alacsonyabb színvonal mellé állott teljes hatalmá-
val. Ezért a jó irodalom ma az alacsony alá került és élet-halál harcot kell 
vívnia, hogy átvészelhesse a nehéz időt. Az alacsonyabb műveltség, silányabb 
áru még soha az irodalomtörténet folyamán nem volt ennyire fölényben, 
soha nem fitymálták le ennyire a jó minőséget a nagy mennyiséggel szemben. 
Ahogy Maurras mondja : «La richesse ne classe pas, mais la pauvreté déclasse.» 
«A gazdagság még nem ad rangot, de a szegénység degradál.» 

Természetesen ma is áll az a szabály,hogy az igazán nagy alkotás egy-
úttal közönségsiker is, mint végig a világirodalom történetén. De a mai hely-
zet az, hogy az írókból szinte irtják a magasabb igényeket. Ma valószínűbb 
az a feltevés, hogy valamelyik nagytehetségű írónak sikerül majd az egyik 
tömegáruba annyi művészetet becsempésznie, hogy korunk «nagy művelegyen, 
mint fordítottja; addig kísérleteznek az újítók, míg az egyik rátalál arra a 
témára és formára, amely a közönség széles rétegeit meg tudja mozdítani. 

A helyzetet nehezíti, hogy az igényesebb irodalom is tulzásokba vetette 
magát, talán épp azért, mert elveszítette lába alól a talajt. Akár Joyce 
pszichologizmusára, akár Thomas Mann és Stefan Georgeék ernyedt eszté-
tivizmusára, akár Claudel szimbolikus misztikájára gondol az ember, be kell 
látnia, hogy valóban kevés a lehetőség arra, hogy ezekből a törekvésekből 
a közönség minden rétegét átfogó irodalom legyen. Az irodalom kettésza-
kadt, de a világnézeti különbségnél sokkal mélyebb szakadékot ásott a kapi-
talizmus szervezete, amely a tömegárut felemelte és ezzel a minőségi terme-
lést a másik tulzásba kényszerítette. Teljes elvonulás a közönségtől, néhány 
meghitt követő számára való alkotás : ezek a következményei a másik rész 
hangos sikereinek. 

A szakadás, amely ma már ennyire végletes formákat öltött, tulaj don-
képen már a XIX. század második felében megkezdődött, a l'art pour l'art 
jelszavával. A művészet magáért a művészetért van : ez azt jelenti, hogy az 
író nem törődik a közönség tetszésével, elvonul a tömegtől, visszahúzódik 
saját külön világába, ahogy ekkor mondták: az elefántcsonttoronyba. 
Az elefántcsonttorony: találó szimboluma ennek az írói magatartásnak. 
Elefántcsontból, tehát nemes, nem mindennapi anyagból készül, amelynek 
bizonyos magasztos értelme is van, hisz a katolikus Egyház szent szövegei-
ben is előfordul. Torony, azaz kiemelkedik a mindennapi életből, az író 
felülről nézi a tusakodást, vásári lármát. Bármilyen régi is az elnevezés, az 
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elefántcsonttorony mégis csak menekülést jelent, meghátrálást a jelentkező 
üzlettől, visszavonulást a harctól. Ebben van előkelőség, de van fáradtság 
is. Ennek megvoltak külső formái is. Mivel az igazi irodaion nem számíthat 
nagy tömegre, igyekeztek a kis elite számára berendezkedni. Ez volt a kis 
példányszámban megjelenő luxuskiadások kora, sőt az angol praerafaeliták 
irodalmi visszhangjában megjelent a kézzel írott és diszített, vagy maga az 
író által kiszedett és nyomtatott mű is. Bármilyen érdekes kuriózumok is 
ezek, természetes, hogy hosszú életre, vagy elterjedésre nem számíthattak. 

A tömegek számára készült irodalom és a nagy tőke nem vett tudomást 
a l'art pour l'art-ról, nemcsak azért, mert nincs érzéke az előkelő gesztusok-
hoz, hanem azért sem, mert csak haszna volt az önkéntes visszavonulásból. 
A háború után azonban éppen a magasabb színvonalú irodalom képviselői 
közül néhány mozgékonyabb szellem belátta a visszahúzódás káros voltát 
és hangsúlyozta, hogy az irodalom magasabbrendűsége nem abban áll, hogy 
megveti a tömeget és valamilyen tolvajnyelvet fejleszt ki, amelyet csak a 
beavatottak értenek meg, hanem vállalnia kell azt a feladatot, amit várnak 
tőle: vezetnie kell a népet, a kevésbbé művelteket el kell látnia gondolatokkal, 
a tömegízlést finomítania, emelnie kell és különösen világnézetet kell adnia 
az alsó rétegeknek. 

A háború utáni irodalmi élet leginkább abban tér el a háború előttitől, 
hogy akkor stílustörekvések, formai szempontok szerint csoportosultak az 
írók, most pedig világnézeti kérdések szerint. Természetesen a régebbi állás-
pont képviselői árulást emlegettek. Nálunk Babits Mihály adott hangot ennek 
a tiltakozásnak a nem tulságosan jelentékeny Julien Benda «Trahison des 
clercs.» (írástudók árulása) c. könyvével kapcsolatban. Azonban minden 
tiltakozás hiábavaló, az új gondolatok megindultak pályájukon. Hamarosan 
jelentkeztek a változás tünetei. A líra, dráma és regény mellett, sokszor 
helyette új műfaj jelentkezett: a tanulmány. Különösen feltűnő a fiatal írók 
vonzódása feléje. Nemcsak ez a tény mutatta az idők változását. A háború 
óta kétségbevonhatatlanul igen nagy sikere volt — bár furcsán fest egy-
más mellett e két név — Szekfű Gyulának és Szabó Dezsőnek. Mindkettő 
még féllábbal a régi irodalomban áll, mert a háború előtti irodalom formái-
ból növesztették ki az újat. Szekfű Gyula történettudományi műveket 
alkotott, de legértékesebb részük nem a tudomány volt, hanem az, amire a 
mai közönség szomjazik : a világnézet. Szabó Dezsőnél a kiinduló pont a 
regény, de a lényeg nála is világnézet. Első regénye és tanulmányai a nagy 
magyar kérdésre nagyjából olyanforma válaszokat adnak, mint Szekfű. 
Sajnos heves vérmérséklete később a pamflet felé sodorta, meglazította 
önfegyelmét s ezzel elkerülhetetlenül dekadenciába sodorta. 

Úgy látszik tehát a tanulmányban és a világnézeti kérdések tisztázásában 
a magasabb irodalom megtalálta az utat a közönség, a népszerűség felé. Meny-
nyire járható ez az út és mennyire mély ez a forrás? az idő mutatja majd meg. 

A l'art pour l'art csak egyik formája, még pedig újabb formája a tömeg 
elől való menekülésnek. A másik út egyidős a romanticizmussal, sőt ha úgy 
akarjuk, a romaticizmus egyik legfontosabb forrása. Az első romantikusok 
forradalmi tette az volt, hogy befelé, önmagukra fordították tekintetüket. 
Nem a társadalmi eseményeket figyelték, hanem a lélek finom rezdüléseit és 
illanó hangulatait. írói erényeiket sem abban keresték, hogy a társadalmi vagy 
politikai eseményeket elemezték, hanem önmagukat akarták mennél teljeseb-
ben kifejezni. Eredetiek akartak lenni, nem szellemesek, vagy észszerűek. 
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A társadalomtól való elfordulás első fokozata után az eredetiség hang-
súlyozása, mint második, már erősebb fokozat szerepel. Eredetinek lenni azt 
is jelenti, hogy az író a megszokottól, a társadalom által szentesítettől eltérőt 
nyujt. Ehhez hamarosan támadó szándék is járul: «Épatez le bourgeois», 
«Botránkoztasd meg a nyárspolgárt», azaz azt az embert, aki társadalmi szo-
kások kitermelője és őrzője. 

A mai élet, amikor az emberiség zöme és a kultúra hordozója nagy 
egységekben, milliós városokban tömörül össze, kifejlesztette az együttélés 
törvényeit, amelyek bármilyen kényelmetlenek is az egyénekre, a közös 
élet nélkülözhetetlen feltételei. Ezeket a feltételeket nevezhetjük udvarias-
ságnak, szokásnak, vagy jó modornak, de bármilyen szép nevet is keresünk, 
az bizonyos, hogy az alapjában önző és kiméletlen ember számára kényelmet-
len gátat jelentenek. Nyárspolgár talán az, aki már nem érzi a gátak kényel-
metlen voltát, hanem már apáiban is beletörődött abba, hogy nem élhet 
szabadon és őszintén. A romantika ezekre a gátakra, a velük együtt járó 
színlelésre, megszokott hazugságokra (Nordau : Konventionelle Lüge) hívja 
fel a figyelmet és igyekezett felébreszteni a minden emberben szunnyadó 
vágyat a szabadság után. 

Ez a folyamat lejátszódott már a múlt században, de az írók még 
mindig csoportokban éltek saját törvényeik szerint. A fejlődés legújabb 
fokozatán az egyéniség teljesen egyedül áll: társtalanul, barát és rokonlélek 
nélkül a saját gőgje és öntudata által emelt ormon. Ezzel a legújabb fejlődési 
fokozattal körülbelül egyidőben a társadalom is megért ilyesféle világszem-
léletre. Az első romantikusok, amikor a nyárspolgárt támadták, az arisztokra-
tikus modor és illem majmolóját vették célba. Azóta a polgári társadalom 
is kifejlesztette a maga modorát, viszont a romantikusok modortalansága 
és vadócsága is leszállt a szélesebb rétegekbe. Ma az idősebbek állandóan 
panaszkodnak a fiatalok hangossága és kiméletlensége miatt. Párizsban, vagy 
Londonban ugyanúgy, mint Budapesten és Wells közismerten rossz világ-
történetében van egy jó mondat: 1914-ben kitört a világháború és ezzel meg-
halt a halk és finom modor Európában. Az emberek megelégelték az illen-
dőséggel járó tettetést, szomjazzák az őszinteséget és nyiltságot, meg ami 
ezzel együtt jár a formátlanságot is. 

Ezért van ma nagy sikerük a muzsák fésületlen gyermekeinek, ahogy 
Musset-t nevezte Victor Hugo. Az eredetiség és egyéniség ma annál inkább 
tetszik, mennél kiméletlenebb. A közönség tapsai észrevétlenül belehajszol-
ták az írókat abba, hogy most már az őszinteség, nyiltság és gátlásnélküliség 
lesz az a szerep, amelyet túloznak és — tettetnek. Az önmagával stemben is 
kiméletlen őszinteség szerepét különösen két kiváló tehetségű írónk játsza 
meg nagyobb sikerrel: Szabó Dezső és Németh László. Hogy egészen a külső-
ségeknél kezdjük, kettejüknek van olyan folyóirata, amelyet ők adnak ki, 
szerkesztenek és írnak tele az első sortól az utolsóig. Ezenkívül társtalansá-
guk, nyugtalanságuk, néha tulzó támadó kedvük is egymáshoz kapcsolja 
őket. A mester és tanítvány viszonya fűzi őket össze, hisz Németh László 
szerint Szabó Dezső mindenkire hatott a mi nemzedékünkből, csak nem min-
denki ismeri be. 

Azonban a két író szerepe között különbség is van. Szabó Dezső a 
kiméletlenül ostorozó próféta lendületét és kitöréseit az egészséges ember 
jókedvével, népi őserejével és a romantika fintoraival keveri. Lendül az egyik 
végletből a másikba, kihasználja a romantikus ellentétek által nyujtott 
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lehetőségeket. Németh László városibb, civilizáltabb. Inkább a lelkiismeret 
embere, aki mintegy belső kényszernek engedelmeskedik, amikor nyilt és 
őszinte. De nyiltságához nem járul olyan fokú közvetlenség, mint mesteré-
nél. Valami papos, vagy humanista öntudat teszi hozzáférhetetlenebbé alko-
tásait, melyek hol a tudományra, hol a szellemre büszkék, de mindig bizonyos 
hidegséget, vagy ha jobban tetszik: klasszikus kimértséget árasztanak. 
Bizonyos, hogy távolabb áll a romantikától, mint Szabó Dezső, ha a formákat 
és az alapmagatartást átveszi is. 

Ez a különleges írói magatartás, ha tehetséggel és más korszerű voná-
sok érvényesítésével jár együtt (Németh László is elsősorban tanulmány író, 
noha legsikerültebb, legtisztultabb alkotása egyik regénye: Gyász) a közön-
ség körében is viszhangra talál, tehát célját eléri: megtalálja a kapcsolatot 
a magasabb irodalom és a közönség széles rétegei között. 

JÉZUSÉ VOLT A NEGYEDIK POHÁR. 
— A halott Juhász Gyulának. — 

Ó, költő, ki már lélek vagy csupán 
és könnyebb vagy szép hugunknál, a holdnál, 
nézek elolvadt életed után 
s csak most látom, hogy milyen fehér voltál! 

Azért lett tőled tisztább a világ, 
könyv, kéz és szívek, minden, mihez értél, 
mégfehérebbek a fehér imák 
és minden álmod mennyeibb az égnél. 

Csillagot lestünk a Tisza vizén, 
jártam veled dús bibliotékába, 
ínyünk kigyúlladt hűs borok izén 
s csókot leheltünk Annák ablakára. 

Felsír most bennem az a régi nyár: 
Veled s Bibóval ültem a csapszékben — 
s Jézusé volt a negyedik pohár, 
mert Ő is ott ült, a negyedik széken. 

Tudom azóta, veled volt az Úr, 
mindig veled volt szent, borús szerelme 
s hogy cudar sorsod megtiport gazul, 
Ő felemelt a Gecsemáni kertbe. 

Ott sír a cserje, véresek a fák, 
te ottmaradtál, önként, vértanunak 
s most elsiratnak csillagok, tanyák, 
könyvtár-zugok és tiszaparti utak. 

Nézek elolvadt életed után 
s csak most tudom, hogy milyen fehér voltál, 
ó, költő, ki már lélek vagy csupán 
és könnyebb vagy szép hugunknál, a holdnál. Csomorkányi Pál. 


