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Darvas József 276—281, 501 
Daudet , Alphonse 402—404 
Davidov, Arnold 362 
Davidovics, L. 361 
Dayka Gábor 59, 61—62, 345 
Deák Dezső 434, 437 
Deák Ferenc 318, 384 
Dehmel, Richard 72, 91, 261 
Delaquis, Georges 144 
Deledda, Grazia 499 
Demjan, Luka 357—358 
Democritus 177, 185 
Demokritus Majoresko László 178, 185 
Descartes, René 15, 346—348 
Dézsi Lajos 191 
Dichovicsnij 362 
Dick Manó 164 
Dickens, Charles 112, 402 
Didót 165 
Dienes András 347 
Diez 130—131 
Dilthey, Wilhelm, 46, 48, 51 
Dimnah 354 
Diogenész 73 
Diószegi András 209, 21} 
Diószegi Vilmos 502 
Dobó István 12 
Dobossy László 502 
Dóczy Lajos 344 
Dold-Mihajlik, Ju r i j Petrovics 366 
Dolinay Gyula 404 
Dolmatovszkij, J . 361, 363 
Domonkos Major László 181, 185 
Dosztal, A. 364 
Dosztojevszkij, Fedor Mihájlovics 252 
Dózsa György 9, 61, 73, 96,108, 257,410, 428 
Döbrentei Gábor 229, 340 
Döme Károly 198 
Dömötör János 344—345, 350 
Drávai Gizella 355, 364, 366—367 
Dreyfus, Alfréd 259 
Drok, Koszty 362 

Droste, A. 163 
Dsida Jenő 59 
Duchamp 479 
Dudits 320 
Dugonics András 405 
Dukai Takách J u d i t 59, 63, 340, 463 
Dulházy Mihály 198 
Dumas, Alexander 54 
Dunajevszkij 207 
Durkó Mátyás 483—500 
Duse, Eleonora 144 
Dutka Ákos 172—173, 431 
Dürrenmat t , Friedrich 282—283 
Dvoíák 478 
Dwinger 292 

Dzsabajev, Dzsambul 357—358, 362 

Éber Antal 32 
Eckhardt Sándor 129—137, 203—204, 476 
Ecsedi István 498 
Edelényi Sándor 198 
Éder Zoltán 42—43, 49 
VII. Edward angol király 213 
Efrosz, M. 369 
Egressy Gábor 209 
Egri Péter 213—216 
Egyed Antal 198 
Eisen, Heinrich 289 
Eisner Manó 172 
El-Regisztan 357 
Elek Artúr 348—350 
Emerson 259 
Emich Gusztáv 192 
Eminescu 498—499 
Ernőd Tamás 172—173, 431 
II. Endre magyar király 131, 136—137 
Endre Béla 92, 438 
Endrődi Sándor 90, 106, 173, 318, 342, 345 
Engelberg 81 
Engels, Friedrich 111, 213, 259, 439 
Enzensberger, Hans Magnus 291, 293 
Eörsy Julia 96, 431 
Eötvös József 61, 110—112, 190, 2 0 1 - 2 0 2 , 

238, 251, 430 
Eötvös Károly 19, 41 
Eötvös Loránd 260 
Erasmus Roterdamus 5, 15, 440 
Erdei Ferenc 302, 304 
Erdélyi Ilona 502 
Erdélyi János 394, 502 
Erdélyi József 93, 99, 104, 107, 298—299, 360 
Erdős László 277, 502 
Erdős Renée 32, 467 
Erns t Lajos 320 
Ernst , Paul 259 
Erzberger, Mathias 439 
Erzsébet királyné 486 
Esterházy Miklós 218 
Eszterházy 39 
Eszterházy Károly 323 
Eszterházy Miklós 340 
Euripides 163 
Ewers, Hans Heinz 165 
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Fábián Gábor 345 
Fábry Zoltán 42, 73 
Faesi, Róbert 418 
Fagyejev, Alekszandr Alekszandrovics 212, 

282—283, 358, 361, 366 
Faidit , Gaucelm 134—137 
Fallenbüchl Zoltán 71 
Fallenbüchlné Ambrus Gizella 141—154 
Faludi Ferenc 155, 344 
Faludy György 369 
Fanchali J ó b 203 
Farkas András 472 
Farkas Antal 445 
Farkas Imre 22, 31, 430 
Fárnek Dániel 198 
Fáy András 201—202 
Fáy Dezső 156 
Fazekas Anna 361 
Fazekas Mihály 217, 348 
Fedorisko, Ivan 359 
Fegyin, Konsztantyin 357 
Fehér Lajos 298 
Féja Géza 99 
Fehér György 195 
Fejér Herman 362 
Fejős Imre 320—322 
Fekete Bertalan 367 
Fekete Gyula 277 
Félegyházy László 297, 300 
Feleki Géza 66, 261 
Felsőbüki Nagy Pál 230 
Fényes László 29 

Fenyő Miksa 139, 256, 308—309, 451 
I. Ferdinánd 242 
II. Ferdinánd 473 
I. Ferenc 226 
Ferenc Ferdinánd 25 
I. Ferenc József 34, 40, 318 
Ferenczi László 350—352 
Festetics György 240, 232, 462 
Feszty Árpád 22 
Feuchtwanger, L. 291 
Fielding, Henry 200 
Figula József 361—362 
Fináczy Ernő 323 
Finn, Konsztantyin 362 
Fischer von Erlach 478 
Fitz József 156 
Flaneur (Ambrus Zoltán álneve) 142 
Flaubert , Gustave 48, 71, 90, 144, 146, 

402 
Fodor András 361 
Fodor József 501 
Fogarasi Béla 43, 51—52 
Fogelzon, Sz. 361 
Foltényi (Foltin) Vilmos 141 
Fónagy Iván 82 
Forbáth Imre 71—74 
Forel Ágoston 123 
Forgách Ferenc 11, 472—473 
Forster Gyula 130 
Fóthi-Frank László 65—66 
Földes Sándor 72 

Földessy Gyula 58, 299, 406, 410—411, 468 
Földi Jánosné 60 
Fradkin, M. 361 
France, Anatole 151, 259, 265, 371, 440 
Franczia Kiss Mihály 445 
Frank, Leonhard 291 
Franko, Ivan Jakovlevics 356—357, 366 
Franyó Zoltán 156 
Frenkel, J . 361 
Friedländer 261 
Fridrich István 210, 429, 441—442 
Frisch, Max 283 
Frőhlichné Kaf fka Margit 451 (1. Kaf fka 

Margit) 
Frölich Bruno 450 
Fucik, Jul ius 371 
Fukász György 502 
Fulda, Ludwig 259 
Fühmann, Franz 287—288 
Fülep Lajos 155—156 
Fülöp Ágost francia király 132—133, 136 
Fülöp Géza 502 
Füs t Milán 93, 156—157, 159, 334, 339, 343, 

469, 502 

Gaál Andrásné 315 
Gaál József 201 
Gaál László 502 
Gaál Mózes 487 
Gábor Andor 209—211, 265, 357, 369, 468 
Gábor Ignác 166 
Gábor Mózes 363 
Gáborjáni Szabó Kálmán 297 
Gáborjáni Szabó Klára 315—317 
Gábriel Asztrik 129—130 
Gábriel István 187 
Gács Demeter 427, 437 
Gagyi László 168 
Gajdar, Arkagyij (Golikov, Arkagyij Petro-

vics) 358, 366 
Galabárdi Zoltán 277 
Galamb Sándor 398, 401—402 
Galambos Lajos 277, 502 
Galeckij, Szergej 323 
Galina, Nikolajeva 359 
Gallai Károly 78—80 
Gály J . 361 
Ganeckij, J . 357 
Garai Gábor 277, 392 
Garamvölgyi József 89 
Garas Nándor 437 
Garay János 320, 360 
Gárdonyi Géza 22, 120, 125, 144—146, 

341—343, 398, 402, 411, 442 
Gárdonyi Klára 502 
Gáspár Endre 369 
Gaucheron, Jacques 363 
Gaugin, Paul 92 
Gautier, Théophile 345 
Gavrilov, P jo t r Pavlovics 367 
Gazdag Erzsi 360—361 
Gedeon Tibor 502 
Geissler 291 
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Geissler 291 
Gelléri Mór 25 
Gellért Oszkár 30—31, 93, 156, 450 
George, Stefan 261, 291 
Gere József 177—178 
Geréb György 357, 359, 363 
Geréb László 502 
Gerézdi Rábán 7, 81, 472, 503 
Gergely Ágnes 213, 216 
Gergely Rezső 167 
Gerics József 502 
Gerrardus 196 
Gertrud, II. Endre felesége 137 
Gessner, Salomon 228, 344 
Géza Gábor 362 
Giesswein Sándor 265 
Gluskov, P. 361 
Glück Gábor 356 
Gneisenau 248 
Goethe, Johann Wolfgang 46—47, 52, 

257, 259, 317, 338, 344, 422, 496 
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics 367 
Golding, Louis 216 
Golodnij, M. 357 
Golubjeva, A. 367 
Golubkova 122 
Gombocz Zoltán 175, 261 
Gonda József 31 
Gongora, Luis de 79 
Gorbatov, Borisz Leontyevics 367 
Gorkij, Makszim 283, 334—336, 356—: 

359, 367—368, 502 
Gorman, Herbert 214—215 
Gorogyeckij, Sz. 358 
Gortvay Erzsébet 355, 357 
Gotsche 286 
Gödör József 198 
Gönczi Mór 449 
Görcsöni Dénes 31 
Görgey Artúr 176, 259 
Grabovszky Emil 356 
Grakov, G. 361 
Grass, Giintes 291 
Gratz 26 
Gregh, Fernand 262, 465 
Greguss Ágost 141, 169 
Grezsa Ferenc 427—447 
Gribacsov, Nyikolaj 358, 362 
Grigássi Éva 369 
Grillparzer, Franz 143 
Grimmelshausen, Hans Jacob 290 
Groha, L. 363 
Grossman 212 
Grosz Artur 205 
Groszman Endre 357 
Guèsede, 465 
Guilhalmona 131 
Gulácsy Lajos 447 
Gulia, Georgij 359 
Gulyás József 177 
Gulyás Pál 296, 298—300, 303, 360 
Guzmics Izidor 198 
Gvadányi József 325, 327 

Gyalu 429—430 
Gyarmati Sámuel 113 
Gyáros László 368 
Gyergyai Albert 69—70 
Gyijanics, Vaszil 362 
Gyóni Géza 491 
Gyökössy Endre 485, 487, 489, 498 
Gyömöri Dénes (Győry Dezső álneve) 371 
Gyöngyösi István 62 
Györe Imre 386 
Györffy István 121 
Györffy Miklós 188—195 
Győri Endre 358 
Győry Dezső 72, 74, 367, 502 
Gyulai Pál 17—20, 22, 48, 53, 57, 59, 110— 

118, 144, 189—190, 201, 252, 259, 345, 
350—351, 360, 394, 396, 399, 453, 489, 
502 

Gyurkovics György 198 

Haiman György 166 
Haiman Hugó 156, 163, 166 
Hajnal Anna 360 
Hajnal Gábor 361 
Halan, Jaroszlav Olekszandrovics 367 
Halasy Mihály 198 
Halász Gábor 189, 217 
Haller 442 
Halmágyi Zoltánné Bauer Sára 451 
Halturin, J . 366 
Hangvay 491 
Haraszty Árpád 208 
Haritonov, V. 363 
Harmath Luiza 403 
Harsányi István 177 
Harsányi Kálmán 97 
Harte, Bret 402 
Ha tvany Lajos 217, 308, 448 

' Hatvanyi István 325 
Hatvanyi Pál 325—326 
Hauptmann, Gerhart 498 
Havas András Károly 367 
Havas Irén 308 

4 Haydn, Franz Josef 209 
Hazay Olivér 490 
Hebbel, Friedrich 61, 163 
Hegedűs Géza 369, 393, 502 
Hegedűs Gyula 96, 107 
Hegedűs Nándor 305, 312 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 116, 202 
Hegyaljai Kiss Géza 197 
Hegyesi Mari 449 
Hegyi Béla 359 
Heidenstam 158 

Heine, Heinrich 317, 337—338, 342, 344, 
442, 489, 496 

Héjjas Iván 210, 445 
Helemszkij, J akov 362 
Heller Ágnes 256, 262—263, 265, 267—268 
Helmeczy Mihály 231, 463 
Heltai Gáspár 14, 155, 354, 472 
Heltai Jenő 24, 29, 147, 261, 342 
Hemingway, Ernest 283 
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II . Henrik angol király 129, 136 
VI. Henrik francia császár 
Henrik, champagnei gróf 130 
Héra Zoltán 502 
Herczeg Ferenc 20—22, 31, 37, 70, 145, 147, 

149, 431, 466, 489 
Herder, Johann Gottfried 116 
Herédia, José-Maria 46, 91, 345 
Hermlin, Stefan 286—287 
Hernádi Gyula 74—76 
Herpay Ferenc 358—359 
Herszonszkij, H. 362 
Herzl Mór 131 
Hetey Zoltán 310, 449 
Hevesi Gy. 357—358 
Hevesi Sándor 156, 207, 502 
Hevesy Iván 156, 162, 166—167 
Heym, Stefan 72, 287 
Hidas Antal 357—359, 361, 368—369 
Hirnik, Mikola 363 
Hitler, Adolf 290 
Hluskov, P. 363 
Hoblik Márton 198 
Hoepffner, Ernest 134—135 
Hofer, Stefan 129—130 
Hofmannsthal , Hugo von 291 
Hojda, Ju r i j 356, 358—363 
Holéczy Mihály 197—198 
Holló László 297 
Holló Miklós 362 
Hollós József 95 
Holmes, Tigner 130 
Holovko, Andri j Vaszilovics 368 
Holthusen, Hans Egon 418 
Holubnyicsij, P . 362 
Hóman Bálint 130 
Homenko, V. 363 
Homeros 114, 116, 344 
Homokay László 310 
Honcsar, Olesz 356, 358, 361, 368 
Honti Rezső 369 
Hood, Thomas 345 
Hopp Lajos 76—78 
Hora, Nikolaj 226 
Horányi Mátyás 208—209 
Horatius, Quintus Flaccus 13, 228, 230, 

232, 327, 462, 498 
Horeckij, Petro 358 
Horlai Györgyné 395—396 
Hor thy Miklós 428 
Horvá t Henrik 431 
Horvá th Ádám 196 
Horvá th Árpád 299 
Horvá th Endre 198 
Horváth Is tván 113 
Horvá th János 2, 51, 57, 217, 230, 339— 

340, 393, 396, 411—413, 415, 461—463, 
502 

Horvá th Károly 81, 251, 254, 503 
Horvá th Tibor 358, 363 
Horvá th Zoltán 17—41, 502 
Hromják, E. 369 
Huber János 430 

Hugo, Victor 61, 201, 236, 337—338, 345, 
464—465 

Humboldt , A. W. 194 
Hunyadi János 7—8, 171 
Hunyadi Mátyás (1. még Mátyás király) 

1—2, 7—11 
Hurinenko, Petro 358 
Húszéin, Mehti 357 
Huszti József 175 
Huszti József 364 
Hülshoff 163 

Ibsen, Henrik 54, 90, 148, 164, 174, 259, 
487 

Ignotus 19, 23—24, 30—32, 38, 256, 308— 
309, 468 

Ihnatovics, I. 362 
Ilf 212 
Iljina, Jelena 368 
Illés (Edvi) Pál 198 
Ilosvai Selymes Péter 137 
Illyés Gyula 93, 197—108, 178, 298, 360, 

386, 443 
Imre magyar király 130—131, 133—134, 137 
Imre Lajos 353 
Imre Sándor 43 
Inber, V. 358 
Injuskin, N. 361 
Ionesco, Eugène 282 
Irosnyikov, A. 362—363 
Irving, Washington 199 
Is tvánffy Miklós 1 
Is tvánffy Pál 10 
Iszakovszkij, Mihail 360—361, 363 
Iván T.ihamér 359 
Ivankovics Imre 307 
Ivanov, V. 212 
Ivanova, E. 367 
Iványi Miklós 358—360 
Izabella magyar királyné 242, 250 
Izsák Angelosz 130 

J a k a b Elek 294 
Jakobs, Karl-Heinz 288 
Jalmer , Jakov 362 
Jaluner , J . 361 
Jakobsen, Jens Peter 259 
Jámbor Pál 345 
Jammes, Francis 342, 351, 499 
Jankovich Miklós 195—196 
Jánosi Gusztáv 345 
Janus Pannonius 1, 6—10, 14—16, 337 
Jaroszlavcev, Borisz 359 
Jaschik Álmos 156 
Jasiehski, Bruno 76—78 
Jászai Mari 37, 142, 206—207, 500 
Jászai Samu 31 
Jászay Horváth Elemér 93, 157 
Jászi Oszkár 31—32, 39ü, 45, 108, 210—211, 

308 
Jaurès , Jean 438, 442, 446, 465 
Jeges Ernő 450 
Jékely Zoltán 360—361 
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Jelizarova 357 
Jemerjev, J . 357 
Jemni tz J ános 439 
Jendrék Ödön 357 
Jenei Ferenc 472—476 
Jens, Walter 288—289, 292 
Jimenez 282 
J i reíek, Konst . József 170—171 
J ó b János 203—206 
Jókai Mór 69, 110, 112—113, 118, 142, 191, 

201, 236—237, 239, 248—251, 254, 321, 
345, 360, 399—400, 403—404, 471, 483, 
488, 493 

Jolies, André 200 
Jordanes 136 
Jósika Miklós 110, 191—192, 195, 201—202, 

236—237, 243, 249, 252, 502 
Joyce, James 213—216 , 283, 424 
Joyce, Stanislaus 215—216 
József Attila 59, 61—63, 72—73, 76, 79, 92, 

96, 100—105, 107—108, 160, 173—175, 
217—218, 270—272, 274—276, 283, 303, 
304, 343, 360—362, 381—382, 385—392, 
444, 447, 468 

József Farkas 95, 265 
Juhász Ferenc 101, 386, 390—391 
Juhász Géza 60, 280, 296, 298—304, 445 
Juhász Gyula 64, 89—109, 127, 171—173, 

255—256, 260, 263, 265, 275, 388, 427— 
447, 468, 487, 491, 499 

Juhász Nagy Sándor 301 
Jung , Carl Gustav 436 
Juscsenko, 0 361 
Jus th Zsigmond 405 
Jus th Gyula 41 
Juzsin 357 
Jünger, Ernst 288—289, 292 

Kaas Ivor 26 
Kac, Sz. 361 
Kaczér Vilmos 460 
Kádár Levente 139 
Kádas Viktor 364 
Kaesz Gyula 156 
Kaeszné Lukáts Kató 156 
Kaffka Gyula 448 
Kaffka Ibolya 448—449 
Kaf fka Ignácné Lauka Anna 449 
Kaf fka Ilonka 449 
Kaf fka László 449 
Kaffka Margit 31, 108, 256, 448—451 
Kain, Richard M. 214—216 
Kajdacsy 18 
Kaje tán Endre 211—213 
Kalász Márton 383 
Káldy Gyula 22 
Kalilah 354 
Kállai Emil 173 
Kállai Gyula 298, 300, 302—303 
Kállay Miklós 300 
Kálmán Imre 37 
Kálmán Jenő 36 
Kálnoky László 336—338 

Kalós Sándor 359, 363—364 
Kamarás Béla 189, 192—193 
Kant , Hermann 292—293 
Kant , Imanuel 55 
Kanton, Sz. 363—364 
Kapijev, Effendi 359 
Káplár Miklós 297 
Kaposi Márton 472 
Kapus Sámuel 311—312 
Karács Ferenc 198 
Karácsony Sándor 301 
Karácsony Sándor Zsigmond 502 
Karbovszkaja, Varvara 362 
Kardos Géza 495 
Kardos László 161—162, 217, 296, 298—299, 

369 
Kardos Pál 43, 81—82, 106, 251, 279, 285, 

29g 299 303 
Kardos Tibor 2—3, 7—8, 130, 502—503 
Kar in thy Frigyes 37, 156, 255, 329, 333— 

334, 364, 469 
Kari Lajos 129 
Károly Lajos 364 
Károly Sándor 406—416 
Károlyi Ami 360—361 
Károlyi Árpád 137 
Károlyi Lajos 92 
Kórolyi Mihály 41, 301, 429, 441 
Kárpát i Aurél 69 
Kárpát i László 359, 362—363 
Kárpát i Viktor 364 
Karthauzi Névtelen 10 
Kassák Lajos 72—73, 339 
Kasznár István 501 
Kasszil, Lev Abramovics 368 
Kata jev , I. 212 
Kata jev , Valentyin Petrovics 213, 357— 

358, 362, 368 
Katona Imre 121 
Katona József 131, 217, 501 
Kaunitz, Wenzel Ánton 196 
Kautsky , Karl Johann 440 
Kaverin, Venyiamin Alekszandrovics 358, 

368 
Kawalky 321 
Kazakov 213 
Kazár Emil 398 
Kazinczy Ferenc 196—198, 200, 217, 225, 

229—230, 234, 274, 323—324, 340, 344— 
345, 388, 463, 502 

Keats, John 163 
Kecskeméthy Aurél 118 
Kecskés Béla 355—356 
Kéky Lajos 122 
Kelemen János 218 
Keller, Gottfried 403 
Kemenes József 344 
Kemény G. Gábor 356 
Kemény János 474, 502 
Kemény Simon 31, 93 
Kemény Zsigmond 45, 71—82, 110—113, 

117—118, 194—195, 199, 201, 203, 236— 
246, 248—254, 261, 430 

12 



Kempis Tamás 475 
Kenderi Endre 359—360, 362—363, 366— 

367, 370 
Képes Géza 357, 361, 363, 502 
Kerecsényi Dezső 353 
Kerekes Elza 364, 370 
Kerekes Erzsébet 357—359, 363, 367 
Kerekes Lajos 363 
Kerényi Frigyes 469 
Keresztes Noémi 356, 359, 362 
Keresztury Dezső 64, 225—235, 458, 501 
Kéri Pál 29, 31, 36 
Kern, Erich 289 
Ker tbeny Károly 320 
Kertész Erzsébet 369 
Keszi Imre 407, 416 
Keszler József 145 
Keszthelyi Zoltán 360—361, 359 
Keynes 439 
Kézai Simon 131 
Kincses István 357, 359, 361 
Király György 50, 155—156, 160—161, 167 
Király Ilona 137 
Király István 81—82, 266, 282—285, 404 
Kis Ferenc 502 
Kis János 198, 228—229 
Kis Miklósné 43 
Kisfaludy Károly 59, 63, 201—202 
Kisfaludy Sándor 227 
Kispéter András 89—90, 103, 427 
Kiss 491 
Kiss Béla 359 
Kiss Ferenc 273, 279 
Kiss József 19, 23—24, 26, 59, 101, 143, 146, 

406, 415, 448, 451, 460 
Kiss Lajos 121 
Kiss Menyhért 430 
Kiss Rezső 325 
Kiss (Nemesapáthy) Sámuel 198 
Kissné Földes Katalin 207 
Klaniczay Tibor 1—16, 81, 203—205, 473 
Klebeisberg Kunó 150—151 
Klein, Stefan 157 
Kleist, Heinrich von 344 
Klimenko, Petro 359, 363 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 344 
Kloska, Juon 226 
K m e t t y János 297 
Kner Endre 165 
Kner Imre 155—162, 164—167 
Kner Izidor 155—156 
Kner Mihály 167 
Kóbor Tamás 31 
Koch Lajos 207 
Kocjubinszkij , Mihajlo Mihajlovics 368 
Kocnelszon, Sz. A. 357 
Koczka László 296 
Koczkás Sándor 82, 107, 274—275, 285 
Koczogh Ákos 71—74 
Kodály Zoltán 99, 156, 167, 297, 364 
Kodolányi János 175, 298, 502 
Koeppen, Wolfgang 291, 293 
Kolarov, V. 357 

Kolasz, I. 358 
Kollonics Lipót 473 
Kolodnij, B. 363 
Koloszov, Alekszej 359 
Kolta Ferenc 81—82, 284 
Koltay-Kastner Jenő 477 
Komáromi János 97 
Komjá thy Benedek 2, 477 
Komjá thy Jenő 350—351 
Komlós Aladár 71—72, 90, 106—107, 111 

263, 350—352, 354, 406—407, 416, 502 
Komlovszki Tibor 203—206 
Konsalik, H. G. 289, 292 
Kónya Lajos 502 
Kornis Gyula 261 
Kornyijcsuk, Alekszandr 358, 368—369 
Korolenko, Vlagyimir Galaktyionovics 368 
Korompay Bertalan 114, 116 
Korvin-Klein Ottó 265 
Kósa György 156 
Kossuth Ferenc 41 
Kossuth Lajos 108, 263, 342, 384, 401, 453— 

454, 502 
Kostolan, Georgius Polycarpus de 257 
Koszenko-Tarnovszkij 361 
Kosztolányi Ágoston 257 
Kosztolányi Árpád 257 
Kosztolányi Dezső 32, 53, 60, 63, 90—95, 
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TANULMÁNYOK 

K L A N I C Z A Y TIBOR 

A MAGYAR IRODALOM RENESZÁNSZ-KORSZAKA 

A reneszánsz a magyar művelődéstörténet egyik gazdag és hosszantartó korszaka. 
A képzőművészetek története már régóta egyértelműen tanúsí t ja , hogy a XVI. században 
Magyarországon virágzott a reneszánsz művészet, melynek kezdetei már az előző század végén 
megjelentek, s melynek kései hullámverései mélyen belenyúltak a XVII. századba is. A magyar 
irodalom ezzel'teljesen párhuzamosan a XV. század derekától, Vitéz János és Janus Pannonius 
működésétől kezdve, a XVI. század annyi neves tudósának (Zsámboki János, Istvánffy Mik-
lós stb.) és költőjének (Balassi Bálint, az Árgirus szerzője stb.) munkáin á t a XVII. század 
első harmadában író Rimay János és Szenczi Molnár költészetéig a reneszánsz számos nagyértékű 
alkotását t ud ja felmutatni . Különösen a XVI. század második felében figyelhető meg a rene-
szánsz stílus és életszemlélet általános elterjedtsége, a reneszánsz ekkor válik az egész magyar 
irodalomban uralkodó jelenséggé. A magyar irodalomtörténeti összefoglalásokban mégis 
hiába keressük a reneszánsz irodalom nagy periódusát, s noha reneszánszról és humanizmus-
ról bőven olvashatunk bennük, a reneszánsz-korszak meghatározása terén bizonytalansággal 
találkozunk. Ennek is köszönhető, hogy az európai reneszánsz irodalommal foglalkozó szin-
tézisek, összefoglaló tanulmányok a magyar reneszánszról vagy egyáltalán nem, vagy pedig 
annak csak egyes töredékeiről vesznek tudomást . 

A magyar reneszánsz körüli félreértéseknek hosszú története van. Elsőnek — Burck-
hardt nyomán — Riedl Frigyes vezette be a reneszánsz fogalmát a magyar irodalomtörténetbe 
A magyar irodalom főirányai (1896) című híres tanulmányában. A reneszánsz korszakát, azaz 
a reneszánsz irány uralmát azonban ő a XV. század második felére, szinte csak Hunyadi 
Mátyás uralkodásának időszakára korlátozta, a XVI. századot pedig már egy ú j — az előbbi-
vel egyenrangú — irány, a reformáció időszakaként határozta meg, melyet a XVI. század végén 
az ellenreformáció kora vál tot t fel. A reneszánsz ezzel ugyanolyan típusú kategóriává vált 
mint a reformáció és az ellenreformáció, pedig ezek bármekkora hatás t gyakoroltak is a kul túra 
és az irodalom fejlődésére, a reneszánsznál jóval szűkebb és korlátozottabb érvényű történeti 
jelenségek. A Riedl-féle rendszerezési elv már azért is eleve vi tatható, mert e szerint a rene-
szánsz a magyar irodalomban már akkor véget ért volna, amikor magában Itáliában éppen 
hogy elérte te tőpont já t . Európa más országaiban éppen kezdett virágzásnak indulni, Kelet-
Európában pedig, ahol a leginkább kereshetjük a magyar fejlődés analógiáit, még csak első 
jelentkezései tűntek fel. 

Bármennyire is hibáztatható azonban Riedlnek ez a korszakolása, illetve a korszakok 
meghatározása, el kell ismerni, hogy — különösen a ku ta tás akkori fokán — a magyar iroda-
lom ismert tényanyaga csábította erre a felfogásra, vagyis egy XV. századi reneszánsz-periódus 
és egy XVI. századi reformáció-korszak kijelölésére. A gazdagon meginduló és fejlődő reneszánsz 
irodalom ugyanis a XVI. század első felében törést szenvedett, az országot ért hatalmas politikai 
megrázkódtatás következtében. A mohácsi csatavesztést követő anarchia, a kettős király-
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választás, majd a török hódítás á ennek következtében az ország hároin részre szakadása meg-
semmisítette vagy szétzilálta az irodalom addigi központjainak jó részét. Ugyanakkor nagy 
erővel megindult a reformáció, mely gazdag, — s eleinte, sőt jó ideig — reneszánsz jelenségeket 
alig mutató, inkább középkori hagyományokból táplálkozó irodalmat sarjasztott . Ez a körül-
mény méltán okozhatta azt az optikai csalódást, hogy a reneszánszt a reformáció megindulásá-
val egy egészen más irodalmi áramlat vál tot ta fel. Annál is inkább gondolni lehetett erre, 
mert míg a Hunyadiak és a Jagellók korának reneszánsz irodalma szinte kizárólagosan latin 
nyelvű volt, addig a reformációé anyanyelvű, ami nemcsak e két szakasz alapvetően eltérő 
jellegének tuda tá t fokozta, de arra is vezetett , hogy a reneszánsz, illetve humanizmus első 
jelentős magyar nyelvű termékeit, Komjá thy Benedek, Pesti Gábor és Sylvester János műveit 
már a reformáció égisze alá vonták. A kuta tás figyelme mindezek folytán a Mohács előtti idő-
szak esetében a latin nyelvű reneszánsz, pontosabban humanista irodalom, a XVI. századot 
illetően pedig a reformáció irodalmi jelenségei felé fordult, teljesen homályba borítva ezzel 
a XVI. század második felében kibontakozó reneszánsz virágkort . 

A XV. század második felének, a Hunyadiak korának, a magyar reneszánsz fénykora-
ként való meghatározása más szempontból is problematikus volt. Kétségtelen, hogy Mátyás a 
nagy reneszánsz király és udvara fáklyaként emelkedik ki a magyar középkor alkonyán, és 
hogy az uralkodó, valamint humanista hívei, s az ú j kul túrát meghonosító és pártoló udvara 
a legszorosabb kapcsolatban volt az itáliai reneszánsszal, — mégis a magyar reneszánsz a XV. 
században még csak igen korlátozott területen jelentkezett. Az irodalmi alkotások túlnyomó 
többsége ebben a korban még teljesen a középkori vallásos irodalom kereteibe tartozik, sőt a 
XVI. század legelején a magyar nyelvű kolostori irodalom valóságos virágzásának lehetünk 
tanúi. A reneszánsz teljes kibontakozásáról azért sem beszélhetünk még, mert a középkori 
hagyományoktól elrugaszkodó ú j irodalom ekkor még kizárólag latin nyelvű tudós humanista 
literatura. Ez elsőrendűen fontos része, nagy jelentőségű ága a reneszánsz irodalmának, de 
korántsem annak teljessége, hiszen a reneszánsz egyik leglényegesebb vívmánya az irodalmi 
anyanyelvűség bevezetése, a nemzeti nyelvek felfedezése, s ezzel együtt a nemzeti irodalmi 
fejlődés megindulása. A Hunyadiak és a Jagellók korának magyar, illetve magyarországi 
humanistái mindezek számára csak az elvi, ideológiai alapot teremtet ték meg, de a nemzeti 
igényű anyanyelvű irodalmat még nem. Enélkül pedig igazi reneszánszról teljes joggal nem 
beszélhetünk. Megérezték ezt az utóbbi évtizedek magyar irodalomtörténészei is, s ezért 
kerülve a reneszánsz terminust, inkább csak humanista irodalomról beszéltek, a mohácsi 
nagy történeti fordulóponttal, illetve a reformáció megjelenésével nagyjából lezárva annak 
történetét . Ezt a felfogást képviseli Horváth János is, a magyar irodalom régi századairól 
adott szintézisében. Horváth első kötetében ( A magyar irodalmi műveltség kezdetei, 1931) a 
középkori irodalom összefoglalását nyú j t j a , nyomon kísérve azt egészen a mohácsi csata ide-
jéig; második kötete ( Az irodalmi műveltség megoszlása, 1935) — részben az előbbivel krono-
lógiailag párhuzamosan — a Hunyadiak és Jagellók korának humanista irodalmát tárgyal ja , 
míg harmadik kötetével ( A reformáció jegyében, 1953) a Mohács utáni félszázad irodalomtörté-
netét ad ja . Közel áll ehhez Szekfű Gyula véleménye is. Ő ugyan világosan lát ja, hogy rene-
szánsz és reformáció különböző történeti kategóriák, s hogy a reneszánsszal egyenlő súlyú 
jelenségnek a barokk tekintendő, de ő is rabja marad annak a felfogásnak, mely a magyar 
reneszánszt elsősorban a XV. századra lokalizálja. Mivel pedig a barokk kifejlődését csak a 
XVIII . században lát ja, a XVI—XVII . századot amolyan stagnáló időszakként fogja fel, ami 
joggal hívta ki már a polgári ku ta tás bírálatát is. 

A magyar reneszánsznak a Mohács előtti időszakra való korlátozása nagyban gátolta 
a magyar irodalom fejlődésére vonatkozó szintetikus kép kialakítását. A ku ta tás kénytelen volt 
felfigyelni arra, hogy a XVI. század második fele, sőt még a XVII. század első fele is tele van 
reneszánsz és humanista irodalmi alkotásokkal. Különösen Túróczi-Trostler Józsefnek, 
Trencsényi-Waldapfel Imrének és Kardos Tibornak vannak jelentős érdemei azon a téren, 
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hogy kimuta t ták: a humanizmus nem tekinthető Magyarországon a XVI. század első felében 
befejezett jelenségnek, hanem — ha változott körülmények között is — de tovább él, sőt jóval 
túléli a reformációt. Mivel azonban a már ismertetett okok következtében a reneszánsz-kutatás 
Magyarországon a humanizmus-kutatással azonosult, illetve erre szűkült, a reneszánsz későbbi 
jelenségei közül vagy csak a tudós humanista, főként|latin nyelvű művekre fordítot tak figyelmet, 
vagy mint Kardos Tibor — azonosítva a reneszánsz és humanizmus fogalmát — a reneszánsz 
bárminemű jelenségét humanizmusnak nyilvánították. Ezen az elvi alapon és ezzel a címmel 
kezdte meg Kardos Tibor a magyar reneszánsz marxista szándékú ú j nagy szintézisének meg-
írását, mely a reneszánsz első jelentkezésétől kezdve egészen a XVII. századig annak teljes 
fejlődését kívánja bemutatni . Már megjelent műve f A magyarországi humanizmus kora, 1955) 
ugyan csak 1526-ig tárgyalja a reneszánsz, illetve a humanizmus történetét , de ez csak a 
tervezett nagy összefoglalás első kötete. 

Kardos Tibor szemléletében tehát helyesen bontakozott ki egy csaknem két évszázados 
egységes folyamat, de ő ezt nem reneszánsznak nevezi elsősorban, hanem humanizmusnak, ami 
pedig ú jabb fogalmi zavarok és súlyos félreértések forrása lett. Ha ugyanis a XVI. század 
minden jelenségét a humanizmus fogalmának a körébe akar juk vonni, akkor humanista lesz 
maga a reformáció is, humanista minősítést nyernek a minden tudós jelleget vagy nagyobb 
erudíciót nélkülöző népkönyvek és pamfletek, s megszületnek a humanizmus olyan változatai , 
mint vallásos humanizmus, népi humanizmus stb., amit a kuta tók többsége nem tud elfogadni. 

Az egyetlen jelentősebb mű, mely a XVI. századot, illetve annak ku l tú rá já t és irodalmát 
. mint a magyar reneszánsz korát határozta meg, Tolnai Gábor tollából származott (Régi 

magyar főurak, 1939). Az ő könyve ugyan nem vállalkozott a magyar reneszánsz problémáinak 
rendszeres vizsgálatára, de azáltal, hogy szélesebb történeti és művelődéstörténeti alapról 
indult el, szükségszerűen el kellett jutnia ahhoz a helyes megállapításhoz, hogy a XVI. század 
magyar irodalmában a reneszánsz a legfontosabb tényező. Az ő könyve azonban csak művelő-
déstörténeti keret, s ezért azokat a nehézségeket, melyek annyi irodalomtörténészt a reneszánsz-
kategória mellőzésére indítottak, nem küszöbölhette ki. 

Nem oldotta meg a kérdést a magyar irodalomtörténet legújabb, már marxista szem-
pontok alapján készült népszerű szintézise ( A magyar irodalom története 1849-ig, 1957.) sem, 
bár jelentős lépést te t t előre azzal, hogy az 1526 előtti periódust a magyar reneszánsz első kor-
szakaként a XVI. század többi részét pedig mint a magyar reneszánsz második korszakát 
határozta meg. Az elnevezésben, definícióban megmutatkozó állásfoglalást azonban a részle-
tek kielégítően nem hitelesítették, s főként tisztázatlan maradt , hogy mi kapcsolja egybe a 
magyar reneszánsz e két különböző korszakát, valamint hogy melyek a magyar reneszánsz 
irodalomban kezdettől végig érvényesülő és annak jellegét meghatározó alapvető sajátságok. 

A legfontosabb vélemények e rövid áttekintéséből kiderül, hogy a legfőbb zavart a 
reneszánsz, humanizmus és reformáció fogalmainak, kategóriáinak pontatlan használata, 
összefüggéseik és különbözőségeik tisztázásának elmulasztása okozta. A magyar irodalom-
tudományban nem alakult ki világos kép a három történeti jelenség egymáshoz való viszonyá-
ról, s nem tisztázódott, hogy közülük — a magyar irodalomban is — a reneszánsz a kor művelő-
désének legalapvetőbb kategóriája. Ezért, a magyar reneszánsz irodalom egyes sajátságainak 
meghatározására törekedve, első lépésként ebben az elvi kérdésben kell állást foglalnunk . 

* 

A reneszánsz az európai művelődés egy egész nagy korszakát és a művészetek, bele-
értve az irodalmat is, ugyanazon korszakban érvényes egyetemes stílusát jelölő tör ténet i 
kategória. Eredetileg, gyökereiben az itáliai polgárság ú j társadalmi és politikai aspirációit, 
világi ideológiáját és életszemléletét, hedonizmusát, az élet kihasználására, élvezésére irányuló 
törekvéseit, hihetetlenül mohó tudásvágyát (felfedezések, feltalálások, az antik világ feltárása 
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stb.) és nem utolsósorban ízlését, művészi alkotásainak stílusát fejezte ki. Ez az ú j polgári 
műveltség, magatar tás és stílus hamarosan nemcsak a nemzeti kereteket lépte át és közkincse 
lett Európa többi országai polgárságának is, de a társadalmi határokon is túlnőve más Osztá-
lyoknak is sa já t j a lett. A fejedelmek, akik ebben a korban apolgársággal szövetkeztek, érthetően 
te t ték magukévá, de előbb vagy utóbb átvet te a papság és a nemesség is. A reneszánsz ilyen 
általánossá válásának hátterében az áll, hogy bár a nagy gazdasági és társadalmi változások 
következményeként a középkori világkép és világrend összeomlott, s értelmetlenné vált, az 
ezt hordozó osztályok nem semmisültek meg. Nemcsak a feltörekvő ú j osztály, a polgárság, 
de a hata lmukat fenntartani akaró feudális osztályok is igyekeztek az ú j helyzethez igazodni, 
s azt a maguk javára felhasználni. A régi alapokon a feudális uralkodóosztály hatalma sem 
volt már elképzelhető, ennek képviselői is ú ja t akartak, s felnyílt a szemük az eddig nem ismert 
élvezetekre is, a legdurvábbaktól a legnemesebb szellemiekig egyaránt. Bár a reneszánsz kul-
túra eredeti polgári jellege a feudális osztályok kezén sem homályosult el teljesen, a reneszánsz 
mégis egyaránt kielégítette a különböző osztályok igényeit. Ezért lehetett egyetemessé a rene-
szánsz stílusa a művészetekben és az irodalomban, ezért beszélhetünk e stílus uralmáról a leg-
különbözőbb tendenciájú és ellentétes osztálytörekvéseket képviselő szerzők, csoportok mun-
kásságában egyaránt. 

A humanizmus a reneszánsz szerves része, attól elválaszthatatlan, de szűkebb kategória. 
Elsősorban a reneszánsz-polgárság világi ideológiáját jelenti, de mivel az szorosan összefonó-
dot t a klasszikus ókori irodalom újra felfedezett értékeinek kultuszával, követésével és 
tanulságainak felhasználásával, jelent egy erősen filológikus, főként latin világi jellegű erudíciót, 
műveltséget is, a reneszánsz műveltség egyik oldalát. A polgárság a középkori vallásos világ-
nézettel szembeni ú j igényeit a bámult ókori klasszikusok tekintélyével igyekezett szentesíteni, 
ezért fonódhatot t össze az ú j , nem egyszer forradalmi világnézet egy igen régi tudás- és művelt-
séganyag felújításával, ezért öltözött a reneszánsz polgári ideológiája az antik világ köntösébe. 
A humanizmus mint tudományos terminus így két egymással ugyan szorosan összefüggő, de 
mégis szétválasztható értelemmel bír: jelent bizonyos polgári ideológiai tar ta lmat , de jelent 
ugyanakkor bizonyos klasszikus, filológikus műveltséget, tudós magatar tást is. Ez utóbbi, 
különböző csökevényes és vulgarizált változatokban, évszázadokkal túlélhette a reneszánsz 
polgári ideológiáját, mivel az ún. humanista műveltség elsajátítása került az iskolai oktatás 
középpontjába — valamennyi egyházban —, s ott is maradt szinte a legutóbbi időkig. A huma-
nizmus-fogalom e kettőssége, a két jelentés összekeverése, s ezen belül az ideológiai oldal hát-
térbe szorítása, te t te lehetővé, hogy egyes polgári tudósok a reneszánsz humanizmusának foly-
tatóit , örököseit a jezsuitákban lássák, élmosva ezzel a humanista ideológia forradalmi, egyház-
ellenes, sőt olykor a vallást is tagadó jellegét. A humanizmus tehát a reneszánsz-kor ideológiai 
és tudományos-kulturális áramlata, mely akkor hal el, amikor a humanizmus kettős tar talmá-
nak egysége megbomlik, vagyis amikor a haladó, polgári világi ideológia már elveti az antik 
világ köntösét, a klasszikus műveltség formai jegyeit; illetve, amikor a klasszikus-humanista 
ismeretanyag már minden haladó ideológiai tar talom nélkül kizárólag mint műveltségi forma 
él tovább. Ez a reneszánsz-kor végén következik be, s egyben a reneszánsz elmúlásának egyik 
legfontosabb ismérve. 

Bár a humanizmus mint ideológiai jelenség a reneszánsz kultúra leghaladóbb, legforra-
dalmibb mozzanatait egyesíti, s így a reneszánsznak az az eleme, amely a leginkább van az őt 
létrehozó osztályhoz, a polgársághoz kötve, mégis — akárcsak a reneszánsz egésze — uta t tör-
hete t t az uralkodóosztályok körében is. Erre az adot t lehetőséget, hogy a reneszánsz polgár-
sága mint egy ú j kizsákmányoló osztály jelent meg a színen, s ezért humanista ideológiájának 
számos eleme — kivéve egyes egészen kivételes gondolkodók, mint pl. Morus Tamás eszméit — 
a régi kizsákmányolók számára is elfogadható volt. Másrészt a humanista ideológia központi 
magja, az ember előtérbe állítása, az istenközpontú világszemlélet helyett egy emberközpontú 
kialakítása, mely szélsőséges individualizmusra vezetett —, nagyon is megfelelt a feudalizmus 
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mindama képviselőinek, akik ú j hatalmat, vagyont, gazdagságot akartak szerezni, vagy feu-
dális pozícióikat korszerű eszközökkel fenntartani. 

A reneszánsz polgári ideológiáját és a klasszikus műveltséget egyesítő szellemi áramlat , 
vagyis a humanizmus történeti fogalma mellett létezik a humanizmus mint erkölcsi kategória 
is. Jelenti ebben az értelemben az ember javára való cselekvést, az ember felszabadítását min-
den szellemi és fizikai elnyomás alól. Ez az erkölcsi értelemben vett humanizmus jelen volt 
már az ókortól kezdve szinte minden haladó mozgalomban és szellemi áramlatban, végső ki-
teljesedése pedig csak a kommunizmus győzelmével, vagyis az embernek minden gazdasági, 
társadalmi, politikai és ideológiai elnyomás alóli teljes felszabadulásával fog bekövetkezni. 
A humanizmus etikai és történeti fogalma között van összefüggés. A reneszánsz humanizmusá-
nak egyik legfontosabb kiindulópontja: az ember földi érdekeinek előtérbe helyezése, s az 
ember felszabadítása a középkori teológiai világkép bilincsei alól, — egybeesik ugyanis a 
humanizmus erkölcsi követelményével, s ennek korszerű megjelenési formájaként tekinthető. 
Ez a nemes erkölcsi célkitűzés azonban csak kiindulópont, melyhez rengeteg más elem csat-
lakozik, így elsősorban a már említett tudós jelleg és klasszikus erudíció, amelyeknek már semmi 
közük a humanizmus erkölcsi kategóriájához. Sőt a reneszánsz humanizmusának, ennek a 
történetileg véges szellemi áramlatnak a fejlődésén belül a minden ember érdekeit tisztelő 
erkölcsi kiindulópont olykor nagyon is elhomályosult: egy szűk uralkodó csoport vagy réteg 
önérdekeinek hirdetésévé, avagy a tömegeket félrevezető demagóg frázissá alacsonyodott. 
Különösen meg volt ennek a lehetősége akkor, ha a humanizmust vagy inkább annak vala-
milyen szelídített, radikális mondanivalójától megfosztott vál tozatát , a feudális uralkodó-
osztály képviselői tet ték magukévá^ Ilyenkor a humanizmus történeti áramlatához való tar to-
zás sokszor egyáltalán nem jelenti egyúttal az erkölcsi értelemben vet t humanizmus képvise-
letét is: gondoljunk a Jagello-kor egyes magyar humanistáira, mint például a jobbágyelnyomást 
kodifikáló Verbőczyre. Másrészt elképzelhető ennek a fordí to t t ja is: vannak a reneszánsz 
korának olyan haladó és forradalmi törekvései, melyek az elnyomott osztályok felszabadulá-
sát célozzák, tehát erkölcsileg a legigazabb humanizmust képviselik, de nélkülözvén a korabeli 
humanista irány kritériumait, nem tekinthetők a humanizmus részének, a fogalom történeti 
értelmében. Következik ebből, hogy a humanizmus történeti irányzatának nincsen népi szárnya, 
hiszen a nép számára nem volt lehetséges a humanista tudás és képzettség megszerzése, sőt 
az is, hogy a humanizmus — még a leghaladóbb gondolatok megfogalmazása esetén, egy Valla, 
vagy Erasmus esetében is — a szellemi elit körét alig lépi túl. A merészen előre mutató , tudo-
mányosan megalapozot világi eszmék ekkor még nem alkalmasak a tömegek forradalmasí-
tására. 

A reformációnak a reneszánszhoz való viszonya gyökeresen különbözik a humanizmusé-
tól. Míg az utóbbi szerves, sőt talán legfontosabb része, addig a reformáció szinte az ellentéte 
mindkettőnek. A reneszánsz az élet ú j f a j t a szemléletével, a humanizmus pedig ideológiai 
tudatossággal, sőt tudományos megalapozottsággal a hagyományos vallási világkép ellen 
fordult. Igaz, hogy a reneszánsz összeférhet a vallásossággal, de annak egy elvilágiasodó, 
profanizálódó hedonisztikus, a valláson belül is az embert kereső humanizál t változatával 
vagy még inkább egy ilyen hanyatló vallásosság külső formáival. A reformáció éppen az ilyen, 
a reneszánsszal összeegyeztethető vallásossággal szállt szembe, ennek reformját követelte és 
ha j to t t a végre, megerősítve a vallás szerepét, s visszaállítva Istent és a túlvilágot arra a polcra, 
ahonnan a reneszánsz és humanizmus eltávolította. Mindezzel összefügg, hogy szembenáll 
a reneszánsz világi művészetével, sőt általában művészetellenes, mert a középkori művészetben 
bálványozást, a reneszánszéban pedig vallástalanságot lát. Az irodalomból is csak azt becsüli, 
ami a vallás, illetve a keresztény erkölcs szolgálatában áll. 

Mindez azonban merőben új alapokon, a katolikus középkort a reneszánszhoz hasonlóan 
megtagadva, a feltörekvő társadalmi osztályok, elsősorban a polgárság haladó törekvéseként 
jelentkezik. A reformáció társadalmi gyökerei tehát szinte azonosak a reneszánszéval: ugyan-
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annak a nagy gazdasági és társadalmi átalakulásnak a terméke mindkettő. Ebből az alapvető 
körülményből következik, hogy számos konkrét érintkezési pont is van a reneszánsz és huma-
nizmus, illetve a reformáció között. A középkori katolikus világképnek a reneszánsz keretében 
való megrendülése, valamint a humanizmus bibliakritikája nélkül a reformáció elképzelhetetlen, 
s ha a humanizmus világi ideológiáját a maga egészében a reformátorok el is utasí t ják, a római 
egyház elleni támadásban, valamint a feudális osztályok bírálatában a humanisták nyomdokain 
indulnak el, s iskoláikkal a klasszikus humanista műveltség nagy hatásű terjesztői lesznek. 
A reformáció tehát , bár ellentétes a reneszánsszal és humanizmussal, elválaszthatatlan tőlük: 
a reformáció csak a reneszánsz korában képzelhető el, s megjelenése nem a reneszánsz végét, 
hanem virágkorát jelzi. A reformáció ugyanis nemcsak táplálkozott a reneszánsz és humaniz-
mus eredményeiből, de a műveltség szélesebb és jórészt anyanyelvű terjesztése, s ezen keresztül 
a nemzeti nyelvű irodalmak fellendülésének elősegítése által hozzá is járult azokhoz. S míg a 
humanista ideológia, tudós, világi jellege miatt , a tömegek számára még megközelíthetetlen 
volt , és így közvetlenül forradalmasító tényező nem lehetett , addig a reformáció közérthető 
vallásos eszméi nemcsak a polgárság, de a nép széles rétegei osztályharcának, sőt felkeléseinek 
zászlóivá vá lha t tak . A reformáció kiiktatása a reneszánsz korából éppen a társadalmi forra-
dalmakat helyezné kívül az európai kultúra egyik forradalmi átalakulásának korszakából. 

RENESZÁNSZ, HUMANIZMUS ÉS REFORMÁCIÓ VISZONYA AZ IRODALOM-
TÖRTÉNETÍRÁS SZÁMÁRA J E L E N T É K E N Y M É R T É K B E N A STÍLUS PROBLÉMÁJA 
IS. A reneszánsz a művészetek és az irodalom egyetemes stíluskategóriája, de vajon létezik-e 
külön stílusa a humanizmusnak és a reformációnak. Bizonyos megszorításokkal igen. A latin 
nyelvű humanista irodalom ciceronianus prózastílusa, az ókori latin klasszikusokból á tve t t 
sablonok, kifejezési eszközök stílusmeghatározó szerepe, a felúj í tot t klasszikus műfajok, a 
tudós jelleg hangsúlyozásából eredő sajátságok és hasonló jelenségek alapján beszélhetünk 
a humanista irodalom külön formai, stílusjelenségeiről. Hasonlóképpen a reformáció irodalmi 
termésének is megvannak a maga sajátos irodalmi formái, műfajai , melyeket a reformáció ter -
jesztésének gyakorlati, propagandisztikus feladatai követeltek. A Biblia erőteljes felhasználása 
pedig ú j fa j t a stílus-jelenségeket hozott létre: egy — főként az ószövetségre visszavezethető — 
komor bibliás tónust, és erőteljes terminológiát. A művészi ábrázolás alapvető kifejezési rend-
szerének, vagyis egy egyetemes stíluskategóriának a rangjára azonban ezek a stílusváltozatok 
nem emelkednek, sőt annak teljesen alárendelődnek. Ha ugyanis egy humanista költő az iskolás 
rutinon felülemelkedve jelentős művészi alkotásokat hoz létre, mint pl. Janus Pannonius, 
akkor a humanista irodalom megszokott sablonjai beleilleszkednek a reneszánsz egész stílus-
rendszerébe, s a költő a humanizmus sajátságain túl a reneszánsz stílus jelentős képviselője is. 
Hasonlóképpen, hogyha a reformációt szolgáló író nemcsak közvetlen térítő-propaganda célo-
ka t követ írásával, hanem a mozgalom célkitűzéseit hirdető és igazoló mondanivalóját igé-
nyesebb művészi formában fejezi ki, akaratlanul is a reneszánsz stíluseszközeivel él, s a refor-
máció sajátos irodalmi modorát ezekkel olvasztja össze. 

A humanizmus és a reformáció irodalma tehát végeredményben egyaránt részévé válik a 
reneszánsz irodalmának, azon belül esetleg külön irányzatokat jelenthet vagy legalábbis külön 
színeket. A humanizmus és a reformáció irodalmi teljesítményei azonban korántsem merítik ki 
a reneszánsz irodalmi hagyatékát , sőt a reneszánsz legnagyobb képviselői, nagyobb erőszaktétel 
nélkül gyakran nem is kebelezhetők bele a humanizmus, vagy a reformáció kereteibe, mint 
például egy Ariosto, egy Shakespeare vagy — magyar viszonylatban — Balassi Bálint. A ma-
gyar reneszánsz-kutatás egyik legnagyobb fogyatékossága, hogy a humanizmus és reformáció 
állván érdeklődése középpontjában, éppen a tiszta reneszánsz jelenségeket hanyagolta el, s azt 

az időszakot, a XVI. század második felét, amelyikben ezek a legjobban összesűrűsödnek. 

* 

A reneszánsz, humanizmus és reformáció összefüggéseinek, egymáshoz való viszonyának 
problémája mellett a magyar reneszánsz-kutatás másik alapvető kérdése a magyar reneszánsz 



társadalmi, osztály-alapjával kapcsolatos. Egy nagy stíluskorszak egységét mindig valamely 
osztálynak az egész perióduson végighúzódó s alapjaiban nem változó szerepe, helyzete bizto-
sít ja. S bár az egyetemes stílusok, köztük a reneszánsz is, nem maradnak egyetlen osztály 
keretein belül, mindig megállapítható, hogx melyik a társadalomnak az a rétege, mely leg-
inkább megtalálja benne törekvéseinek kifejezési formáját , keretét. A magyar reneszánsz 
esetébén ennek megállapítása nem könnyű, mert fejlődése jóval Mohács előtt kezdődött, s 
elhalása pedig jó száz évvel Mohács után következik be, ami azt jelenti, hogy a XVI. század 
első felében végbemenő mélyreható társadalmi átalakulások, melyek következtében átcsoporto-
sultak az osztályharc f ront ja i ,és melyek szinte valamennyi osztály további sorsa és küzdelmei 
számára ú j feltételeket teremtet tek, éppen kettészelik fejlődését. 

Nehezíti az osztálybázis helyes meghatározását a magyarországi reneszánsz viszonylag 
korai kezdete, a humanista irodalomnak már a XV. század derekán való megjelenése. A 
Hunyadi-kor humanizmusának kialakulását a török veszély révén bekövetkező és a még fej-
letlen gazdasági és társadalmi körülmények ellenére is szükségszerű centralizációval, s 
Hunyadi János és Mátyás erre irányuló politikájával hozta a kuta tás — elsősorban Gerézdi 
Rábán tanulmánya (Janus Pannonius, Irodalomtörténet 1950.) — helyesen összefüggésbe. 
Eszerint az állam vezetői felismerték, hogy a jól képzett humanistákra és a humanizmus ideo-
lógiájára szükségük van a centralizáció, valamint a török elleni harc propagandája szempontjá-
ból mind külföldön, mind belföldön, és létre is jö t t az értelmiség legfelsőbb rétegében egy kiváló 
személyekből álló, de egyelőre igen szűk humanista csoport. Később a Jagello-korban a humaniz-
mus tábora jelentős mértékben kiszélesedett ugyan, de még mindig csak a reneszánsz tudós-
humanista változatára korlátozódott, melynek közvetlen hordozója továbbra is a — már 
egyre szaporodó — humanista értelmiség maradt . A centralizáció és az értelmiség elegendő 
magyarázatnak azonban nem tekinthetők, mivel a centralizáció valamelyik osztály érdekében 
történik — még ha átmenetileg különböző társadalmi erőkre szokott is támaszkodni —, 
s az értelmiség is mindig valamely osztály függvénye. Meg kell tehát határozni azt az osztályt, 
melyet a humanista értelmiség képviselt és amely egyúttal a reneszánsz műveltséget támogató 
centralizáció legfőbb bázisa volt. 

Megérezve a magyar reneszánsz és humanizmus kezdeteire vonatkozó magyarázatok 
elégtelenségét, a háttérben levő, bázisul szolgáló osztályerők megjelölésére Kardos Tibor 
te t t kísérletet: „A magyar humanizmus — írja — a magyar társadalom osztályharcai során 
történeti szükségletként jöt t létre. Szinte egyszeire ha j to t t egy a magyar népi reneszánsz 
gyökerező plebejus változatot és egy, a feudalizmus haladó formációját támogató udvari 
vál tozatot ." (A magyar humanizmus kérdései. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei IV, 178. p.) Kardos Tibor más fejtegetéseiből 
kiderül, hogy az említett két változat között igen szoros kapcsolatot lát, sőt az udvari változat 
kezdeményezőjét vagy kikényszerítőjét is a hol polgárinak, hol népinek, hol plebejusnak 
nevezett másik, s alapvetőbbnek t a r to t t szárnyban lá t ja . Mindezt nemcsak Mátyás korára 
nézve tekinti törvényszerűnek, hanem a XVI. század második felében, a Báthoriak Erdélyére 
is. A humanizmussal azonosított reneszánsz osztálybázisát tehá t végsőfokon valamiféle pol-
gári-plebejus-népi táborban, azaz a korabeli magyar társadalom antifeudális erőiben lá t ja . 

Ez a felfogás több szempontból is v i ta tható . Magyarország a reneszánsz századaiban — 
minden megrázkódtatás ellenére —szilárdan feudális állam, amikor a feudális uralkodóosztály 
hatalma, a Dózsa-háború néhány hónapját kivéve, sohasem válik kétségessé, a magyar rene-
szánsz és humanizmus legjelentősebb képviselői nagy többségükben a feudális osztályok tagjai, 
s innen származott a magyar reneszánsz-irodalom legnagyobb alakja Balassi Bálint is. Nem 
áll összhangban ez a vélemény a kelet-európai államok társadalmi fejlődésének ismert tényeivel 
sem. Nehezen feltételezhető, hogy Magyarországon, ahol a polgárság fejlődése lényegesen el-
maradot tabb volt nemcsak Nyugat- és Dél-Európához, de olyan középeurópai országokhoz 
viszonyítva is, mint Csehország és Ausztria, a polgárság és a nép határozhatta volna meg egy 



egész nagy korszak kul túrájának jellegét. Figyelmeztethet bennünket a magyar fejlődéshez 
leginkább hasonlító lengyel helyzet, ahol a reneszánsz osztályalapja — bár a polgárság itt nem 
volt gyengébb, 'mint Magyarorzágon, sőt inkább erősebb — a feudális nemesség elsősorban. 
Kardos koncepciója fejlettebb állapotokat tételez fel, mint amilyenek voltak; s így kénytelen 
a humanizmus körébe vonni olyan jelenségeket, melyeknek ahhoz semmi közük sincs. Ezért 
egyetértve azzal, hogy a humanizmus az osztályharc során alakult ki — mint minden szellemi 
áramlat — véleményem szerint a plebejus, antifeudális bázis helyett egy feudális nemesi és 
főúri osztályalapot kell feltételeznünk. Ez persze nem jelenti azt, mintha a magyar reneszánsz-
nak ne lennének erősen antifeudális képviselői, alkotásai, sőt irányzatai: mintha Magyar-
országon nem létezne a reneszánsznak és humanizmusnak polgári szárnya, sőt mintha nem 
volnának — ha nem is a humanizmusnak, de a reneszánsznak — népi megnyilvánulásai is; 
miként Kardos Tibor sem tagadta főúri és nemesi, általában feudális reneszánsz és humanizmus 
létezését. A kérdés az, hogy melyik az elsődlegesebb és alapvetőbb a magyar fejlődésben. 

A magyar reneszánsz első jelentkezései — mint már 'említettem — a centralizációra 
törekvő királyi udvarhoz és a XV. század derekán megjelenő, majd egyre szaporodó humanista 
értelmiséghez kapcsolódnak. Mind a centralizáló fejedelmi hatalom, mind pedig a humanista 
értelmiség a XV. század derekán megerősödő, renddé szerveződő és az ország politikai életében 
döntő tényezővé emelkedő köznemességre támaszkodik. E nemesi rendnek lett a vezére Hunyadi 
János, s ez emelte trónra a bárók ellenében fiát, Mátyást is. Ennek a rendi nemességnek a kép-
viselője Vitéz János, az első jelentős magyar humanista, akinek elsőrendű szerepe volt a nemes-
ség és a Hunyadi-ház szövetségének létrehozásában és közös ideológiai-politikai álláspontjuk 
kialakításában. A magyar reneszánsz első nagy személyiségei, Hunyadi János és Mátyás, 
valamint a humanista Vitéz János és unokaöccse Janus Pannonius, ebből az osztályból emel-
kedtek ki, homo novusok az ország élén, s az ú j ideológia, ú j irodalom, melyet képviselnek, 
hirdetnek, támogatnak vagy művelnek, végső fokon az akkor felfelé ívelő s a bárókkal szemben 
hatalomra törő közép- és kisnemesség érdekeit szolgálja. Maga a nemesi tömeg azonban egyelőre 
még távol állt az ú j haladó műveltségtől; csak potenciálisan volt jelen a reneszánsz kezdetei-
nél. Mindez nem változtat a kérdés lényegén, mert egy osztály többsége mindig később ismêri 
csak fel az érdekeit kifejező ideológiát, s az ú j helyzetben számára megfelelő műveltséget, 
mint élenjáró képviselői. Ebből a körülményből fakad az a nagy ellentmondás, mely az első 
humanisták írásai, valamint Mátyás művelődési törekvései mögött feszül: a kor leghaladóbb 
kul túráját erősítik és irodalmát művelik olyan időben, amikor a természetszerű bázisát alkotó 
társadalmi erő még nem ismerte fel ennek szükségességét. A centralizáció és a humanistaművelt-
ség meghonosítását az ország politikai helyzete, a török veszély hamarább te t te időszerűvé, 
mint ahogy annak értelmét az osztálypolitikájának szűk szemhatárán túlemelkedni nem tudó 
nemesség beláthat ta volna. 

A társadalom igényei hívták életre a magyarországi reneszánszt, illetve humanizmust, 
de ez egyelőre külföldi és nem hazai gyökerekből volt kénytelen táplálkozni. A magyar huma-
nisták, elsősorban Janus Pannonius itáliai polgári környezetben nevelkedtek, műveltségüket 
ott szerezték, s bár feudális nemesi érdekeket képviseltek idehaza, magukkal hoztak sok 
mindent az olasz reneszánsz polgári vonásaiból, a humanista ideológia polgári tartalmából. 
Ugyanígy Mátyás is olasz polgárok segítségével a lakí that ta csak ki fényes reneszánsz udvará t : 
mindez csak fokozta az élenjáró kultúra és a potenciális osztálybázis közti távolságot, s forrá-
sává vált a Mátyás-kori reneszánsz számos konfliktusának. Humanizmus és nemesség tényle-
ges találkozásának a lehetőségét azonban már jelzi Thuróczy János krónikája, ez a középkori 
hagyományokat folytató, ízig-vérig nemesi szemléletű munka, melyben a humanizmus egyes 
elemei is felbukkannak már. 
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A Hunyadiak korában a reneszánsz műveltség és irodalom jelentős és magas szín-
vonalú kezdetei még csak egy igen szűk körben jelentkeztek. A reneszánsz egyelőre csak a királyi 
udvarban és egy-két főpapi rezidencián talált otthonra. A kor kul túrájának és irodalmának 
egésze még nagy többségében középkori jellegű, s nem kivétel ez alól az ú j műveltség letéte-
ményese, a nemesség sem. A középkori irodalom szerves részei, annak hagyományait követik 
a nemesség magyar nyelvű énekei; az irodalom legtevékenyebb művelői még a szerzetesek, 
s ekkor munkálkodik a magyar későközépkor reprezentatív írója, a ferences Temesvári Pelbárt 
is. A humanista elit, a művelődés és irodalom új korszakának beharangozója, nem határozhat ta 
meg a kor kul túrájának, irodalmának arculatát , hanem csak egy ú j irányzat, tendencia elindí-
tója lehetett a középkori irodalom utóvirágzásának évtizedeiben. A magyar reneszánsz irodalom 
történetének első szakasza a XV. század második felére esik, de e periódusban a reneszánsz 
még nem válhatot t uralkodó tényezővé. 

A kialakuló magyar humanizmus nemesi osztálybázisáról szóló álláspont helyességét 
a Jagello-kor jelenségei fokozottan alátámaszt ják, inert ebben az időszakban már a nemesség 
szélesebb rétege is érintkezésbe ju to t t az ú j műveltséggel, nem kis részben azért, mert a nemes-
ség által látogatott olcsóbb középeurópai egyetemek, Bécs és Krakkó is a humanizmus t ű z -
helyeivé váltak. A nemesség képviselőivel együtt a legfejlettebb városok patrícius polgárságá-
ból is egyre többen tet ték magukévá a humanizmus egyes eszméit, de főként annak külső 
formai jegyeit. A patrícius réteg nem állt távol a nemesitől, hiszen a patrícius családok maguk 
is nemesi címre és jogokra vadásztak, s így erőteljes részvételük a Jagello-kor humanizmusának 
életében, fejlődésében nem vál toztat ja meg, legfeljebb csak színezi a magyar humanizmus 
nemesi jellegét. 

A Mátyás központosított monarchiájának bukását követő feudális anarchia következ-
tében ez a Jagello-kori nemesi-patricius humanista értelmiség számos csoportra oszlott, a leg-
különbözőbb politikai érdekek szolgálatába szegődött. A király közvetlen környezete, a kan-
celláriai központok, a püspöki székhelyek mind gyülekező helyei a humanistáknak, egy-egy 
gócpontjai az ú j kultúrának. De bármekkora is a politikai széttagoltság, a humanisták maga-
tar tása, írói munkássága, ideológiai és társadalmi állásfoglalása meglehetősen egységes. 
Eszményképük Mátyás, aki miután meghalt, s a rendeket sértő, azokat jócskán megterhelő 
cselekedetei a múlté lettek, egyértelműen a magát ,,natio hungarica"-nak nevező nemesség 
jelszava lett. A nemesi szabadságnak és a nemesi nemzet nagyságának politikai zászlaja, 
Mátyás mellé irodalmi eszménnyé a nagy költőnek, Janus Pannoniusnak az a lakja magasodott . 
Különösen megerősítette a humanista tábor egységét Dózsa parasztháborúja, mellyel egy-
emberként helyezkedett szembe, s ha másból nem, a Dózsával szembeni egyértelműen elutasító, 
s a parasztságról gyűlölettel emlékező megnyilatkozásokból is világosan kiderülne a magyar-
országi humanizmusnak a nemességgel való összeforrottsága. Ugyanezt a nemességet képvise-
lik a humanisták akár egyes bárók vagy főpapok szolgálatában állanak, akár a kancellárián 
dolgoznak, akár a nemesség ún. nemzeti pár t jának szószólói. Taurinus István például Bakócz 
Tamás esztergomi érsek embereként ura érdekeit ta r tva szem előtt, kezdte el írni Staaromachiá-
já t , az 1514. évi parasztháborúról szóló eposzát, majd midőn közben gyulafehérvári kanonokká 
lett, Váradi Ferenc ottani püspök tetteinek magasztalására helyezte a hangsúlyt, de műve 
alapkoncepcióján, a parasztháború megítélésén, s általában humanista munkásságában ez a 
változás semmit sem jelentett . 

A Jagello-kor humanizmusa sokkal szélesebb, általánosabb jelenség már, mint a Hu-
nyadiak-koráé. Jelzi ez a nemesség műveltségének jelentős emelkedését, az ú j kul túra elsajá-
t í tására való fogékonyságát, de nem jelenti annak a színvonalnak a tovább emelését, vagy 
akárcsak fenntartását , melyet az előző periódusban néhányan elértek. A Hunyadiak korában 
a nemesség, mint a centralizációnak, bár kelletlen, bázisa, pozitív történeti funkciót tö l tö t t 
be, Mátyás monarchiájának nagyságát, haladó szerepét te t te lehetővé; a Jagello-korban viszont, 
elsősorban mint a parasztság brutális ellenfele s a törökkel szemben inkább csak handabandá-
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zással, mint fegyverrel küzdő osztály játszott szerepet: ez a funkció-változás a humanizmus 
fejlődésére is rányomta bélyegét. Míg a korábbi periódus reprezentatív alakjai Mátyás és 
J a n u s Pannonius, addig a Jagello-kori humanizmusnak Verbőczy István. Lelkes képviselője ő 
Mátyás és J anus kultuszának, a nemesség eszményképeit látva bennük, de másrészt a legkövet-
kezetesebben, a humanista erudíciót igénybevéve védi a nemesség osztályérdekeit a paraszt-
sággal szemben. A Jagello-korban ezért a magyarországi humanizmus nemesi jellege tovább 
erősödött, és csökkentek azok a haladó polgári vonások, melyek Janus Pannonius és Mátyás 
munkásságából nem hiányoztak. Ebben az időszakban a humanizmusnak különösen a klasz-
szikus műveltségre, az antik világ ismeretére vonatkozó oldala domborodott ki, s nagyon 
kevés maradt meg a polgári ideológiai tartalmakból, azok is inkább csak demagóg célzattal. 

A Jagello-kor gazdag és terebélyes humanista kul túrá ja már jelentékeny részét a lkot ja 
a kor egész művelődésének és irodalmának. A reneszánsz általános kibontakozásáról azonban 
még ekkor sem beszélhetünk, legfeljebb csak e kibontakozás kezdeteiről, mert a reneszánsz 
irodalom még ekkor is csak egy — most már szélesebb — elit tudós humanista tevékenységéből 
áll. A nemességen belül is tovább él még a középkori hagyomány; a régi keretek között, a régi 
formákban írnak a nemesi énekszerzők, s a kolostorok falai között még egyre másolják a 
középkori vallásos, szerzetesi irodalom termékeit. A Jagello-kor irodalmára az a kettősség jel-
lemző, hogy a latin nyelvű irodalomban már túlsúlyra ju t a humanizmus, de a magyar nyelvű-
ben még a nyomait is alig fedezhetjük fel. A reneszánsz irodalom igazi kibontakozását az fogja 
jelezni, amikor végre anyanyelven is megjelenik az ú j szemlélet és ú j stílus, amikor vagy a 
latin nyelvű humanizmus vál t á t a magyarra, vagy pedig a középkori jellegű magyar nyelvű 
irodalmiság ölt magára reneszánsz ízlést és fogad be humanista eszméket. A Jagello-kor mind-
két folyamat előfeltételeit megérlelte. 

A magyar nyelvű reneszánsz irodalom születésének, kibontakozásának az időszaka 
az 1520-as, 30-as évekre tehető. Humanista elemek jelennek meg ekkor már a kolostori iro-
dalom egyes alkotásaiban, mint pl. a Karthauzi Névtelen prédikációgyűjteményében; a nemesi 
énekszerzésből pedig egy eleinte primitív, de nagy jövőjű szórakoztató epika fejlődik, az ún. 
széphistóriák költészete. Ennek első fecskéi a 30-as évek végén jelennek meg: Is tvánffy Pál 
Petrarca latin fordítása nyomán egy Boccaccio novellát, Volter és Grizeldis történetét ülteti 
á t magyar versekbe, Tinódi Sebestyén pedig Jasonról ír históriát. Egyidejűleg a tudós huma-
nisták is programszerűen megkezdik a magyar nyelvű irodalom művelését, sőt öntudatosan 
vallják az anyanyelv fontosságát, nemzeti kötelességgé téve annak fejlesztését, gazdagítását. 
Pesti Gábor és Sylvester János a 30-as években írt magyar nyelvű munkáikkal egyenes folytatói 
a Jagello-kor humanista irodalmának, szilárdan megalapozva a magyar nyelvű reneszánsz iro-
dalom megindulását. 

A nemességre épülő s nemesi szemléletű reneszánsz irodalom tehát elérkezett arra a 
pontra, hogy immár a magyar irodalom uralkodó tényezője legyen, s meghatározza a kor 
magyar irodalmának jellegét. Ez a nagy jelentőségű irodalmi fejlemény azonban éppen akkor 
következett be, amikor végbement a török hódításai nyomán a középkori Magyarország 
politikai összeomlása, s amikor sorra megsemmisültek azok a feltételek, melyek eddig a nemesi 
humanizmus kialakulását s terjedését biztosították. Nemcsak a humanistáknak eddig munkát , 
s pozíciót nyú j tó királyi udvar, s a főpapi központok zilálódtak széjjel, de a nagy változások 
következményeit — a néptömegek után — éppen a köznemesség sínylette meg a legjobban. 
A magyar állam darabokra szakadozottsága következtében a köznemesség megszűnt az ország-
gyűléseken hatalmas erővel fellépő egységes tábor lenni, kénytelen volt a helyi hatalmasságok-
hoz, az ekkor feltörő ú j nagyurakhoz igazodni, jelentékeny része pedig egyszerűen földönfutóvá 
lett, vagy elvérzett a török előnyomulása során. A török martaléka lett a fejlett városok egész 
sora s köztük a főváros, Buda is, ami a magyarországi polgárság nemzetiségi összetételét 
tekintve azt jelentette, hogy éppen azok a városok estek ki a hazai irodalom vérkeringésé-
ből, melyekben jelentős számú magyar városi lakosság is élt. A megmaradt városok csaknem 

10 



kivétel nélkül német s kisebb részben szlovák lakosságot zártak falaik közé, s így a reneszánsz 
irodalom fejlődésének abban a fázisában, amikor a latinról már az anyanyelvre tevődött á t 
a hangsúly, ezek polgársága sem játszhatot t már szerepet a magyar reneszánsz irodalom to-
vábbi fejlődésében, 

* 

A magyar humanizmus és reneszánsz nemesi osztálybázisa megrendült ugyan, de nem 
semmisült meg. A korábban viszonylag egységes nemesi tábor, s ezzel együtt a nemesi huma-
nista értelmiség, igen erősen differenciálódott, különböző rétegekre és csoportokra bomlott, 
de változatlanul a társadalom vezető, uralkodó osztálya maradt . A további fejlődés megértése 
szempontjából az a főkérdés most, hogy e rétegek közül, melyik játszot ta a döntő szerepet, 
melyik volt a legalkalmasabb arra, hogy a reneszánsz-humanista irodalom folytatója, s virág-
zásának kibontakoztatója legyen, — vagy más szóval, melyik találta meg a leginkább érdekei-
nek, törekvéseinek, igényeinek a kielégítését a reneszánsz kul túrában és irodalomban. 

A nemesi humanista értelmiség egy szűkebb része igyekezett a megtépázott királyi, 
illetve fejedelmi hatalom szárnyai alá húzódni, megoszolva eleinte a két király, majd később 
Bécs és Erdély között. Mind a két fejedelmi központ körül kialakult egy-egy humanista kör, 
melyek a magyar humanizmus korábbi vonalának legegyenesebb folytatói. A két központ 
közül eleinte a bécsi a jelentősebb, itt működik a magyar humanizmus egyik európai büszke-
sége, Zsámboki János is, de később az erdélyi lesz a fontosabb, többen á t is húzódnak ide, 
mint például Forgách Ferënc, a nagy humanista történetíró. A megerősödő fejedelmi közpon-
tokban dolgozó humanisták kenyéradóik érdekeit követve, de az ország pusztulásából szerzett 
sa já t tapasztalataik folytán is, a centralizációi hívei, a feudális anarchia bírálói és a féktelenül 
garázdálkodó főnemesek ostorozói lesznek. Mátyás dicsőséges korának emlékét t a r t j ák ébren, 
de már nemcsak a nemesi szabadság védőjét látva benne, hanem az erős állam megalkotóját is. 

A nemesi értelmiség szerényebb tanultságú és kevésbé tehetős része egyes főurak 
vagy városok, mezővárosok szolgálatába kényszerült, esetleg a várakban helyezkedett el. 
vagy talán vándorénekmondóvá züllött. Humanista műveltségüket a hazai iskolákban szerez-
ték, s így ennek színvonala nem volt túl magas. Irodalmi munkásságukra, főként énekeikre, 
nem is ez nyomja rá a legjobban bélyegét, hanem a század derekán kibontakozó reformáció. 

A magyar reneszánsz fejlődésének igazi továbbvivőit nem ezekben a csoportokban 
kell keresnünk, nem is a nemességnek a főurak szolgálatában, vagy végvári vitézként tengődő 
tömegeiben, hanem a nemesség ama rétegében, amely gyökeresen ú j utakra tért , mely a rene-
szánszkor szellemében, gátlástalan individualizmussal tör t nagyobb célokra. Ez a réteg a 
középnemesség tehetősebb családaiból felemelkedő ú j főnemesség. Már a Jagello-kor idején 
tanúi lehetünk egyes középnemesi családok egyre növekvő gazdagodásának (Nádasdyak, 
Is tvánffyak s maga Verbőczy is ezek közé tartozik), s a Mohács utáni zűrzavarban egyre 
inkább az ú j családok lépnek a részben elvérzett, részben kihalt, részben birtokait vesztett 
régi oligarchák helyébe. Gazdagodásukkal párhuzamos kulturális emelkedésük is, amit nem-
csak Verbőczy példája jelez, hanem az is, hogy a többi tehetős család tagjai is gondot fordíta-
nak gyermekeik taní t ta tására . Ennek a műveltségben és gazdagságban egyaránt emelkedő 
rétegnek számos tagja tudot t , a kettős királyválasztás adta lehetőségeket kihasználva, az ország 
legfőbb birtokosainak soraiba kerülni, egészen annyira, hogy a század derekán már egy egészen 
ú j főnemesség van a színen, ereje, hatalma teljében. A Jagello-kori középnemességből feltörő 
ú j arisztokrácia válik ezután a magyar reneszánsz legfőbb hordozójává; helyzete, életkörül-
ményei, osztályérdekei szinte predesztinálták erre. 

Ezek a parvenü-főurak a szélsőségek között ingadoznak, tetteik különbözőek, politikai 
állásfoglalásuk a legtarkább, magatar tásuk ellentmondásos. Tetteiket a pénz, a hatalomvágy, 
a vagyon halmozása — vagy amiképpen a reformáció írói nevezték — a „fösvénység" irányí-
to t t a . Egyszer harcoltak, másszor paktál tak hol a törökkel, hol a némettel; összefogtak kato-
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likus főpapokkal, de elrabolták a kolostorok birtokait; támogat ták a reformáció hirdetőit, de 
felégették az ú j vallás templomait. Elkeseredetten harcoltak egymás ellen, pedig minduntalan 
kénytelen volt összefogni egy-egy részük vagy a török, vagy a paraszt ellen és hol az egyik, 
hol a másik fejedelem mellett jegecesedett ki egy-egy ú j csoportjuk; várva az alkalmat, hogy 
jó feltételek ellenében a másik táborba szökjön át . Az anarchia fejetlen kavargásában minden 
főúr csak a saját hasznát nézte, s önző érdekeinek logikája vagy logikátlansága ha j to t t a egyik 
pártból a másikba, formált barátból ellenséget, rablókból rokont vagy gyilkosból hőst. 
A Szigetvárt utolsó csepp véréig hősiesen védő Zrínyi Miklós például orgyilkosként kezdte, 
de mint a haza iránti önfeláldozás példaképe fejezte be életét; Dobó István viszont Eger nagy-
szerű védelme után a mezőváiosok elleni terrorakciókkal te t te emlékezetessé nevét. A főurak 
a hazát veszni hagyták, kaput nyitot tak töröknek, németnek s velük versengve puszt í tot ták 
a népet, de ha életük sodrása egyiküket-másikukat olyan helyre állította, ahol érdekük volt 
kitartani, ahonnan további pályafutásuk, vagyonuk vagy családjuk jövőjének romlása 
nélkül nem futamodhat tak meg, akkor makacsul ki tar tot tak, a haza minden rögéért készek 
voltak vért ontani, és habozás nélkül vállalták a hősi halál áldozatát. A század harmincas, 
negyvenes, ötvenes évtizedeiben garázdálkodó országvesztő nagyurak bűnlajstroma hosszú, 
de gyávák nem voltak. Egy-két kivételtől eltekintve olyan emberek mind, akik hallatlan ener-
giával vetették bele magukat a mindenki harcába, akik nem bízták sorsukat az isteni gond-
viselésre, hanem maguk irányították azt. Nagy testi erő, katonai virtus, iszonyú akarat jelle-
mezte őket; merőben különböztek utódaiktól: a későbbi századok túlfinomult, elkorcsosult, 
degenerálódott arisztokratáitól. 

Ennek az osztálynak a tagjai ekkor ú j módon akai tak élni és gazdagodni. A vagyon-
szerzés ú j meg ú j formáit vezették be; fáradhatat lanok voltak a jobbágyokat súj tó ú j meg ú j 
adónemek kiagyalásában, de ugyanakkor — sokan közülük — a gazdagodás fejlettebb mód-
szereinek bevezetésében is. Felismerték a kereskedelem, a bányák jelentőségét, s nemcsak a 
kereskedők kifosztására törekedtek, hanem ők maguk is kereskedelmi vállalkozásokba fogtak. 
Mindez arra muta t , hogy — legalább is egy részük — nem helyezkedett szembe a gazdasági 
fejlődés vas következetességű törvényeivel, hanem igyekezett azt a maga hasznára értékesíteni. 
Az árutermelés és pénzgazdálkodás több évszázados előzmények, lassú fejlődés után, éppen 
a XVI. században vált Magyarországon minden termelő számára visszavonhatatlan követel-
ménnyé. A XVI. század magyar főurai alávetették magukat enneka követelménynek és ered-
ményesen tud ták szaporítani a rablott jószágot. 

Az ú j helyzethez való alkalmazkodás készsége nyilvánul meg abban, hogy e főurak 
többsége — ingadozások után — szakított a katolikus egyházzal, s elfogadta a reformáció 
kevésbé radikális elveit, sőt megpróbálta az egész reformációs mozgalmat befogni a sa já t 
szekere elé. Ezzel magyarázható, hogy iskolákat alapítottak, külföldi protestáns egyetemekre 
induló i f jakat pénzzel segítettek, egyes prédikátorokat pedig könyveik kiadásában támogat tak, 
— talán nem is tudva, hogy e könyvek egy része ő ellenük irányul. A reformációhoz való, 
akár csak formális csatlakozás'alakító hatással volt műveltségükre is. A reformáció azonban 
ebben csak az egyik tényező, egész magatartásuk, a mohó szerzésre és a féktelen élvezetekre 
beállított szemléletük igazi megfelelője a reneszánsz volt. 

Az ú j főúri osztály reneszánsz műveltségére s az iránta való fogékonyságára hosszan 
sorolhatnám az adatokat . Csak példaként hadd említsem, hogy Perényi Gábor várában már 
a Jagello-kortól kezdve szívesen látott vendégek a tudós humanisták; Perényi Péter pedig 
nemcsak a pártolkodásban, a török szultán és a Habsburg király közötti ide-oda hajladozásban 
jeleskedett, hanem megvetette a híres sárospataki protestáns iskola alapjait is és reneszánsz 
palotává alakí t tat ta át a sárospataki várat . Gyakorivá válik, hogy a főurak külföldi egye-
temekre küldik fiaikat, s nem ritka a rendkívüli nyelvtudás. Bat thyány Boldizsár például 
olasz egyetemeken is megfordult, sok nyelven beszélt és írt, külföldi tudósokkal levelezett, és 
meleg barátság fűzte kora világhírű botanikusához, Clusiushoz. A könyv kezd az egyes főúri 
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központok nélkülözhetetlen tartozéka lenni, sőt olyan is akad, aki egyenesen n y o m d á t alapít, 
mint Nádasdy Tamás. A Thurzók könyvesládájában Catullus, Horatius, Tibullus egy-egy kötete 
mellett ott találj uk Petrarca és Ariosto munkáit is. A sokszoros áruló Balassi Menyhárt cimbo-
rája , Zay Ferenc kassai kapi tány pedig mindig magával hordotta egyik könyvét, éppen az olasz 
reneszánsz egyik legnagyobb gondolkodójának, Machiavellinek a müvét. 

Bár e főúri reneszánsz kibontakozásában erősen közrejátszott a Jagello-kori nemesi 
humanizmus öröksége, ez az újjászerveződött osztály maga alakította ki sajátos reneszánsz 
életformáját , s ennek megfelelő irodalmát. Ennek a folyamatnak az eredményeként léphetett 
a színre a magyar reneszánsz legnagyobb költője Balassi Bálint, aki maga is a XVI. század 
magyar főurainak előbb ismertetett életét élte, s akinek költészete ennek az életnek hallatlan 
ellentmondásaiból, feszültségeiből táplálkozott. A Balassi költészetével tetőződő főúri rene-
szánsz irodalom a XVI. század második felében a magyar irodalom legfontosabb ágát a lkot ta . 
Nagy veszteség, hogy ennek terméséből oly kevés maradt fenn, Balassi szerelmi költeményei-
nek és csak nemrég felfedezett pásztordrámájának ismeretét is szinte csak véletleneknek köszön-
het jük. E főúri reneszánsz költészet virágzásáról s művelőinek nem kis számáról azonban 
sok adat tanúskodik, nem utolsósorban magának Balassi Bálintnak a kijelentései. 

A XVI. század utolsó harmadában e feudális irány mellett egyre jelentősebb szerephez 
ju to t t a magyar reneszánsznak egy a reformáció irodalmában gyökerező polgári szárnya is. 
A magyar reformáció polgári irodalma, ha minőségben nem is, de mennyiségileg jóval felül-
múlja a főúri-nemesi reneszánsz termését, s így a század irodalmi fejlődésében nem kevésbé 
jelentős. Kezdetei ugyanúgy a század 30-as éveibe nyúlnak, mint az ú j főúri irodalomé, mely-
nek valóságos ellenpólusául tekinthető. Nem feladatunk most XVI. századi irodalmunk e másik 
fontos irányát jellemezni, csupán két mozzanatot kell itt kiemelnünk. Az egyik, hogy nem a 
fejlett városok polgárságának irodalmáról van szó, nem ez alkotta a magyar reformáció iro-
dalmának bázisát, hanem a mezővárosok polgárosodó parasztsága, egy olyan réteg, melyet 
korábban a humanizmus még egyáltalán nem vagy csak alig-alig érintett meg. A magyar 
reformáció irodalma ezért közvetlenül a középkori hagyományokra támaszkodott , a közép-
kori irodalom műfajai t , formáit, stílusát kezdte átformálni, s csak néhány évtized múltán ju to t t 
fokozatosan érintkezésbe a humanista műveltséggel és a reneszánsz stílussal. Ebből a mező-
városi reformációs irodalomból nőt t ki a magyar reneszánsz fénykorának másik legfontosabb 
irányzata, a reneszánsz feudális-főúri változata mellé megteremtve annak szerényebb polgári 
válfaját is. 

A XVI. .század második felében, amikor a reneszánsz műveltség diadaláról, általános 
elterjedtségéről beszélhetünk, természetesen nem szűkíthető a kép kizárólag e két főáramlatra. 
Ezek inkább a két pólust jelentik, melyek között számosmás árnyalat is elhelyezkedik. A nemes-
ség szélesebb rétegeinek szerényebb megnyilvánulásai, valamint a század második felében 
egyes helyeken kifejlődő magyar származású vagy elmagyarosodó gazdag polgárság alkotásai 
azonban végső fokon a két főirány valamelyikéhez állnak közelebb, közöttük ingadoznak, 
vagy sajátos keveredésüket példázzák. Igazolja ezt a magyar reneszánsz kései fázisa, a XVII. 
század első harmada is, amelyben igen világosan megkülönböztethető és hatáiozottan elvá-
lasztható a főúri reneszánsz folytatását alkotó stoikus-manierista irány, valamint a mezővárosi 
reformáció polgári örökségét továbbfejlesztő polgári humanista áramlat . 

A magyar reneszánsz osztálybázisának vizsgálata arra vezetett , hogy ennek az ú j élet-
szemléletnek, műveltségnek és stílusnak elsődleges és legfőbb hordozóját a köznemességben, 
majd az ebből kiemelkedő ú j arisztokráciában kell keresnünk; továbbá hogy a magyar rene-
szánsz súlypontját a Mohács előtti periódusról á t kell helyezni a XVI. század második felére. 

* 

E t a n u l m á n y keretei nem teszik lehetővé a magyar reneszánsz irodalom sajátosságai-
nak, jellegzetességeinek a részletes tárgyalását. Mindössze néhány szembeszökő és a magyar 
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irodalom későbbi fejlődése szempontjából is nagy jelentőségű körülményre próbálok még rá-
mutatni . 

A magyar reneszánsz két fő áramlatának eltérései nem szorítkoznak az ideológiai és 
társadalmi jelenségekre, hanem erősen megnyilvánulnak az írói magatartásban és a művészi 
ábrázolás módjában is, s a magyar irodalomban a reneszánsz stílus két változatát jelentik. 
A Janus Pannoniustól Balassiig vezethető feudális reneszánsz irodalomban a rendkívüliség 
kultusza, a nagy érzelmek és nagy szenvedélyek megszólaltatása tűnik azonnal szemünkbe, 
míg a polgári íróknál a valóságnak egy reálisabb, de egyúttal földhözragadtabb, táv la t ta lanabb 
bemutatására lehetünk figyelmesek. A reneszánsz stílus keretén belül a valóság ábrázolása, 
tükrözése jellemzi mindkét irány legjobb alkotásait, de az ábrázolt valóságot egészen más 
szemszögből ragadják meg. 

Janus Pannonius az antik mitológia elemeinek és — asztrológiai érdeklődése következté-
ben — a csillagvilág s általában a kozmikus erők képzeteinek a bevonásával fejezi ki kora 
eszméit, sa já t érzelmeit. A költő mondanivalójának, a kor szenvedélyei grandiózus kivetítésé-
nek nélkülözhetetlen eszköze a mitológia és a kozmosz, melyek nélkül ez a költészet elvesztené 
értelmét. Balassi Bálint költészetében a mitológia távolról sem bír ekkora jelentőséggel, ő a 
nagy szenvedélyek kifejezésének más — de a valóság közvetlen, át tétel nélküli ábrázolásától 
ugyancsak eltérő — ú t j á t választja. A valóságot ő valamilyen eszményi magasságba emeli, 
illetve kora valóságának rútságával egy eszményi világot és erkölcsiséget állít szembe, melyet 
részben a női szépségben és a szerelemben, részben a vitézi életben talál meg. Eszményítet t 
szerelem és eszményített vitézi élet: egy soha sehol nem létezett s elérhetetlen női ideál u táni 
hasztalan vágyakozás, valamint egy elmúlt vitézi aranykor nosztalgikus visszasóhajtása s 
mindezeken á t egy morális és hazafias követelés kifejezése, — ebben a keretben bontakozik 
ki Balassi egyedülálló költői világa. 

Egészen más világ tárul elénk a reformáció íróinak munkáiból: a kozmosz, a mitológia 
vagy az eszmény szféráiból a legprózaibb valóságba vezetnek. A szegény kapások és kaszások 
vagy a here és tudat lan papok élete elevenedik meg Szkhárosi Horvát András szatirikus versei-
ben; az elhájasodott református pap házatá jának reális, élethű rajzával találkozunk a Debreceni 
disputá-Ъап; a korabeli városi bíró- és falusi papválasztásról rajzol szuggesztív képet Heltai 
Gáspár Dialógus-a, meséiben pedig a falu életének egyes vonásait vil lantja fel feltűnő valóság-
látással. Művészi színvonal tekintetében ezek a költői képek elmaradnak a reneszánsz 
nagyjainak alkotásaiban találhatóktól, s egyébként is be vannak ágyazva a prédikátori mon-
danivaló papos didaktikus áradatába. Nem annyira egy már kifejlett nagy művészetet kép-
viselnek, inkább csak a jövő hírnökei, egy a társadalmat alulról s kritikusan szemlélő reneszánsz 
irány kezdetei. E kezdetnek azonban nem lett méltó folytatása, a polgári irodalmi törekvések 
nem bontakozhattak ki annyira, hogy nagy alkotások létrejöttét biztosítsák, s így a magyar 
Ronsard mellett magyar Rabelaist hiába keresünk. 

A magyar irodalom fejlődésében azonban mindkét iránynak egyaránt óriási jelentősége 
van, s nehéz lenne eldönteni melyiknek nagyobb: a magasabb színvonalat vagy pedig a széle-
sebb elterjedtséget képviselőnek-e. A reneszánsz kor irodalma minden nép irodalmában a 
nemzeti irodalmi fejlődés kiindulópontja, az egyes irodalmak sajátos jellegének számos vonása 
már ekkor kialakul. Ez a folyamat két úton képzelhető el, egyrészt a nagy alkotások példa-
muta tó és hagyományteremtő ú t ján , másrészt az irodalmi tömeghagyomány, a széles körökben 
ismert átlag-irodalom síkján. A magyar reneszánsz keretében ez a két funkció erősen külön-
vált , mivel az előbbit csak a reneszánsz feudális főiránya, a másikat pedig főleg a reneszánsz-
nak a reformációból kibontakozó polgári szárnya tölti be. A reneszánsz vizsgálata szempont-
jából elsősorban azok a sajátságok az érdekesek, melyekre a nagy alkotók munkássága figyel-
meztet, azok a törvényszerűségek, adottságok, melyek között a magyar irodalomban az első 
klasszikus rangú írók munkássága kibontakozhatott . A két nagy költő, a latinul verselő J a n u s 
Pannonius és a magyar nyelven író Balassi Bálint művészete alapján határozhat juk meg a 
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legbiztosabban a magyar reneszánsz irodalom ama — talán legfőbb — sajátosságait, melyekben 
egyúttal a magyar irodalom fokozatosan kifejlődő nemzeti karakterének kezdeti megnyilvánu-
lásait is szemlélhetjük. 

Mindkettő lirikus, s mellettük a kor epikája — minden értéke ellenére — művészi szín-
vonalban és a mondanivaló erejét tekintve egyaránt elmarad. Pedig a magyar irodalomban 
a sajátos irodalmi előfeltételek nem voltak kedvezőbbek, a megfelelő előzmények nem voltak 
érettebbek egy klasszikus értékű líra, mint az epika vagy a dráma számára. A történeti fel-
tételekben, a magyarországi társadalom sajátos helyzetében és ezzel összefüggésben a magyar 
reneszánsz nemesi osztálybázisában, valamint viszonylag — kelet-európai tekintetben pedig 
különösen — korai megindulásában kell keresnünk a líra elsőbbségének legfőbb okait. 

Már itt tanúi lehetünk két olyan fontos mozzanatnak, mely azután több évszázadon 
át a magyar irodalomra s általában a magyar szellemi élet fejlődésére jellemző maradt : az. 
ú j haladó ideológiai, kulturális és irodalmi áramlatok legnagyobb hatású szóvivői nem annak 
az osztálynak a tagjai lesznek, amely azt eredetileg kialakította, másrészt a korszerű eszmék 
és haladó irodalmi irányok átvételét a történeti körülmények rendszerint már olyan korai 
időben szükségessé tet ték, amikor a belső társadalmi előfeltételek még nem érlelődtek meg 
kellően. A magyar irodalomban és szellemi életben a polgári haladást még a XIX. század első 
felében is az arisztokrácia és a nemesség egyes tagjai képviselték, s nemcsak az olasz humaniz-
mus, de Erasmus, Descartes és mások eszméi is szinte nyugat-európai elterjedésükkel egyidőben 
jelentek meg, bár a magyar társadalom az európai fejlődéshez viszonyítva erősen elmaradt . 
Noha a gazdasági-társadalmi alap minimuma a humanizmus kezdeteikor s más irányok eseté-
ben is megvolt, hiszen ezek nélkül megjelenésükről nem lehetett volna szó, az alap mégis 
többnyire gyengébb volt, mint a felépítmény, a szellemi, kulturális jelenségek rendszerint 
túldimenzionáltak voltak, s a legjobb és legprogresszívebb teljesítmények elszigeteltek marad-
tak. A gyökerükben polgári ideálok, eszmények és a nemesi osztályérdekek összebonyolódása 
egy-egy író életművén belül pedig mindig bonyolult ellentmondásokra vezetett . Ezek a magyar 
fejlődésre annyira jellemző mély belső feszültségek rejlenek Janus Pannonius és Balassi Bálint 
lírájának hátterében. Az eszményeik, törekvéseik, valamint osztálykötöttségük és a hazai 
társadalom realitása közti ellentmondás elementáris erejű lírát robbant ki belőlük; az ő 
esetükben más mint lírai feloldódás elképzelhetetlen, az epika és a dráma objektívebb 
ábrázolásmód jávai a társadalom és saját sorsuk problematikáját ilyen fokon nem fejezhették 
volna ki. ^ 

Mindkét nagy költő bizonyos fokig meghasonlásba kényszerült, kénytelen volt felis-
merni elszigeteltségét, társtalanságát , ami gyakran befelé fordulásra, a közvetlen valóság-
és társadalomábrázolástól való bizonyos fokú elszakadásra és az eszményítésre, egy társadalmi-
lag elvontabb költészet megteremtésére vezetett . Janus Pannonius kései korszakában, érezve, 
hogy eszményeire hazája még nem érett meg, vagy lelkét kezdi boncolni meglepően modernnek 
tűnő módon, vagy hatalmas víziókat rajzol hazája és a világ pusztulásáról, de azután a kul túra 
és a költészet jegyében való megújulásáról. Balassi Bálint a szerelemben keresi a boldoságot, 
az imádot t nő alakjába sűríti az élet szépségéről szóló valamennyi elképzelését. A lélek rej-
telmeiben való elmerülés vagy a szerelemben való feloldódás nem valami dekadens hajlam, 
hanem a fojtogató, rossz, maradi, barbár világból való menekülésnek és a szabadság utáni 
vágyakozásnak a formája náluk. Janus Pannonius azért sóhajt , hogy nagy, messze saját korán 
túl előre szárnyaló lelke végre .elszabaduljon gyenge beteges testéből, földhözragadottságából; 
Balassi pedig a szerelemben a képmutatás és önzés gonosz világából való szabadulás egyetlen 
lehetőségét lá t ja . Mindkettőjük költészete örökös lázadáj, tiltakozás minden rossz ellen, az igazi 
emberség nevében, a boldogság, szépség eszményeiért. De hogy kik ellen tiltakoznak, s hogy 
milyen világot akarnak valójában, azt konkréten nem tud ják kifejezni, sőt rendszerint maguk 
sem lát ják, mert látásukat szükségképpen megzavarja polgári eszményeik és nemesi osztály-
kötöttségük e korban még feloldhatatlan ellentmondása. 
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Mindez azonban a kérdésnek csak az egyik oldala. Az említett történelmi, társadalmi 
adottságokból, illetve ezeknek a korszerű haladó eszmékkel való ellentmondásosságából lehet-
séges az író számára egy másfa j ta kitörés is: politikussá, sőt politikai vezérré válhat, s ő maga 
állhat a haladó törekvések élére, társadalmi és politikai cselekvéssé változtatva az élenjáró 
eszmék és az elmaradt társadalmi valóság ellentétében feszülő energiát. Bár erre a legjobb pél-
dá t nem a két nagy reneszánsz költő, hanem a következő barokk korszak legnagyobb — s a 
reneszánsz hagyományokba is oly mélyen beleágyazott — írója: a költő, politikus és hadvezér 
Zrínyi Miklós szolgáltatja, nem hiányzott ez a vonás Janus Pannonius költészetéből sem. 
Neki is volt politikus korszaka, amikor tele lendülettel hirdette a humanizmus, az ú j világ 
eszményeit és ezzel együtt a török elleni harc szükségességét s a Hunyadi-ház politikájának 
igazát. 

Líraiság és politikus jelleg a reneszánsz-korban válik a magyar irodalom egyik legfon-
tosabb vonásává. Azokban a századokban pedig, amikor szinte állandósult a török és Habs-
burg elnyomókkal vívott fegyveres küzdelem, valósággal katonai, vitézi irodalommá vált . 
A magyar reneszánsz költészete nem virágzó városokban, szalonokban vagy palotákban, 
vagyon és gazdagság közepette született, hanem a katonai táborokban, a végvárakban, a 
vitézi portyázások szüneteiben. Janus Pannonius, ez a korán elpusztult, törékeny testű huma-
nista főpap maga is táborozás alkalmával írta néhány legszebb versét; állandóan visszatérő 
t émá ja a török elleni harc hirdetése, a humanista műveltség magyarországi elterjedését, dia-
dalát pedig a török feletti győztes csaták gyümölcseként reméli. Balassi Bálint, a szerelem-
nek ez a dalnoka, azt hirdette magáról, hogy ő Mars és Pallas katonája egyszerre, a vitézséget 
mindig feljebb becsülte a költészetnél, s harc közben lelt hősi halála u tán nem mint költőt, 
hanem mint a török elleni küzdelem kiváló bajnokát siratták el. Fegyver és költészet nem 
egymással szembenálló, de egymást támogató tényezők a magyar reneszánsz irodaimában, s 
ez talán legegyénibb vonása, mely leginkább megkülönbözteti más népek e korabeli iro-
dalmától. 

E néhány sajátságra azért is rá kellett mutatnunk, mert sok más — most nem részle-
tezhető — körülmény mellett, ezek jelzik a legszembetűnőbben a magyar reneszánsz irodalom-
nak a későbbi magyar irodalmi fejlődéssel való egységét. A magyar irodalom történetét hagyo-
mányosan fel szokták osztani régebbi és ú jabb irodalomra, a felvilágosodással kezdve az utób-
bit. A XVIII. század végén valóban nagy jelentőségű határkő van a magyar irodalom törté-
netében s ennek jelentőségét nagyban fokozza, hogy a XVIII . század első felében egy társa-
dalmi és nemzeti szempontból egyaránt megrekedő időszak előzte meg. Bár a felvilágosodás 
s általában a XVIII . század második fele valamennyi irodalom fejlődésében új korszak 
kezdetét jelenti, a kelet-európai országokban ez még fokozottabban érvényesül annak követ-
keztében, hogy a közvetlenül megelőző századokban, s a reneszánsz korában is, az irodalom 
alapjaiban feudális, nemesi jellegű maradt . Ezek az objektív körülmények azonban arra 
vezettek, hogy túlzottan mély szakadék keletkezett nemcsak az irodalom iránt érdeklődők, 
de az irodalomtörténészek szemében is a felvilágosodás előtti és utáni irodalom közt, elhomá-
lyosítva ezzel a reneszánsz kul túra forradalmi jelentőségét. Pedig az egyetemes fejlődésben 
a reneszánsz jelenti a nagyobb jelentőségű és arányú korszakváltást, a középkori egyetemes 
latin irodalom uralma után ekkor veszi kezdetét a nemzeti irodalmak fejlődése. Ha a magyar 
s általában a kelet-európai viszonyok között — a polgárság gyengesége miat t — a reneszánsz 
nem is töltött be olyan nagyarányú átalakító szerepet, mint a fejlettebb nyugat-európai orszá-
gokban, a reneszánsz itt is a modern irodalmi fejlődés kezdetének tekinthető. Miként minden 
más irodalomban, úgy a magyarban is jogosult a felvilágosodás előtti és utáni irodalom meg-
különböztetése mellett a reneszánsz előtti és a reneszánsszal kezdődő irodalom nagy egységei-
ről beszélni. A magyar reneszánsz irodalma, s elsősorban két nagy költőegyénisége a magyar 
irodalom kivirágzásának kezdetén, egy több évszázados fejlődés élén áll. 
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HORVÁTH ZOLTÁN: 

A MAGYAR SAJTÓ A DUALIZMUS UTOLSÓ ÉVTIZEDEIBEN 

Ez a tanulmány része egy nagyobb könyvnek, amelyet „Magyar századforduló — 
A második reformnemzedék tör ténete" címen a Gondolat könyvkiadó készít elő ki-
adásra. A könyv a millenniumtól kiindulva az első világháború éveiig terjedő korszak 
munkásmozgalmi, társadalmi, politikai és művészeti életének összefüggéseit ku-
t a t j a , s ezen belül kiváltképpen nagy figyelmet szentel Budapest fejlődésének s az 
ország életével való kapcsolatainak. A saj tó beszédesen muta t j a e kor szellemi, 
művészeti, közéleti és erkölcsi képét — tükre a végső bomlás felé haladó, féllibe-
rális-félfeudális dualista Magyarország uralmi rendszerének. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk a főváros szellemi életét, kétségtelenül elsősorban a saj-
tót kell szemügyre venni, mert jelentősége mérhetetlenül megnövekedett. Budapesten 1896-ban 
17 napilap jelenik meg, köztük 5 németnyelvű. Az „Alkotmány" azt írja, hogy a német lapok 
példányszáma nagyobb a magyarokénál (de erre nincs bizonyíték), s azt áll í t ja; hogy a magyar 
nyelvű lapokból csupán egyharmad megy vidékre. 

A millennium korában a saj tó körül már igen élénk viták folynak — része ez annak a 
kampánynak, amely a nemzeti szellem nevében folyik a főváros ellen. Holott erről a fővárosi 
sajtóról még Szekfű Gyula is, aki élesen, ellenségesen bírálta, kénytelen megírni, hogy ,,. . . a 
budapesti sajtó — ezt be kell vallanunk — a hanyatló korban valódi nemzeti irodalom számba 
ment; igyekezett is minden szükségletet üzleti kulantériával kielégíteni".1 

A sajtó — legalábbis a súlyban túlnyomó napi saj tó — többségében kormánypárti 
vagy kormánytámogató. Indulása idejében és még évekig kormánypárt i a Budapesti Napló is, 
amely pedig bőséges teret ad hasábjain az irodalom legkülönbözőbb irányainak. Általában 
abban az időben a saj tó irodalmi rovata — tárcák, regényfolytatások stb. — tekintetében 
az elkülönülés távolról sem volt világos. A Budapesti Naplóban például Vészi József szerkesz-
tése mellett írnak olyan írók, mint az ultrasovén Beksics Gusztáv, az erősen haladó és csak-
nem forradalmár Thury Zoltán vagy Papp Dániel, de belső munkatárs Pékár Gyula és Ábrányi 
Emil is. Thury Zoltánnak azonban tárcái jelennek meg az Alkotmányban s más politikailag 
vele élesen ellentétes álláspontot képviselő lapokban is. A napilapok határozottan elkülönítik 
a publicisztikájukat és politikai szerkesztésüket az irodalmi résztől, s nem törekszenek a kettő 
egybehangolására. 

Mikor Gyulai Pál 1895-ben, ötvenéves írói jubileumára rendezett országos ünnepségen, 
a Kisfaludy Társaság díszülésén rendkívül éles támadás t intéz a sajtó ellen, elsősorban azt 
kifogásolja, hogy sekélyes szintű, felületes, és ilyen szemléletre neveli, szoktatja a közönséget 
is. Az Egyetértés válaszában leszögezi, hogy „ez a magyar hírlapirodalom nevelt a magyar 

1 Szekfü Gyu la : Három nemzedék. 2. kiad. Egyetemi Nyomda, 1935. - 340. I 
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irodalomnak olvasóközönséget és ebben az olvasóközönségben fenntar t ja a nemzeti érzést".2 

De bár vitába szállva Gyulaival, mégis többkolumnás cikkben közöl tudósítást ünnepléséről. 
A millenniumi kiállítás sajtó-részlegéről szólva Rákosi Jenő elégtétellel állapítja meg, 

hogy minden tudományág, minden szellemi irány és anyagi érdekeltség folyóiratot tar t fenn 
magának. „Szegénynek — mondja — csak a képeslapok dolgában mondhat juk magunkat és 
a szorosan vett szépirodalmi lapokban. Néhány évtizeddel ezelőtt ezek voltak az érdeklődés 
tárgya . . . de mintha az előző évtized visszahatását szenvednők, a szépirodalom elvesztette 
önállóságát."3 

Mikor 1896. november 20-án a budapesti rendőrfőkapitányság engedélyt ad a napilapok 
utcai árusítására (csak napilap s egyetlen hetilap vagy folyóirat sem kapott akkor még 
ilyen engedélyt), már 22-re (tehát egy év alatt öttel) emelkedett a napilapok száma, s az sem 
mondható, hogy az engedélyt különös lelkesedéssel fogadják. ,,Az anyagi eredményt nem lát-
juk, de a szellemi kárt igen. Mert a nagyközönség, amely az utcán vásárol hírlapot, az nem az 
újságot veszi meg, hanem a s z e n z á c i ó t . . . Az utca behatol a lap életébe, s vagy alkalmazko-
dunk az ú j kifejlő versenyhez, vagy elpusztít a konkurrencia. Utcai árusításra kerülnek: 
Fővárosi Lapok, Budapesti Hirlap, Egyetértés, Esti Újság, Szabad Szó, Budapesti Napló, 
Kis Újság, Nemzeti Újság, Pester Lloyd, Pesti Napló, Magyar Újság, Magyar Hirlap, Neues 
Politisches Volksblatt, Budapester Tageblatt , Magyarország, Pesti Hirlap, Nemzet, Buda-
pest, Politisches Volksblatt, Neues Pester Journal , Hazánk. ' '4 

Ez a kényeskedés nem minden képmutatás híján való. A lapok már akkor sem túlzottan 
finnyásak a publikum kiszolgálásában. Igen instruktiv ebből a szempontból a hirdetések át-
tekintése. Valamennyi napilap közli például „Dr. Kajdacsy volt ezredorvos" hirdetését arról, 
hogy gyógyítja a „titkos betegségeket, húgycsőfolyást, luest, impotenciát". A Borsszem Jankó 
„Férfiak számára" ajánl „Pikáns képeket", „Kézi könyvet a házasságról" és „Női aktok ter-
mészet u t án" című kiadványt. Az „Apró hirdetések" rovatában ilyen meglepőkre akadhatni 
nap mint nap: „Megpumpolni szeretnék egy úri embert 50 forint erejéig, ki hagyja magát , 
írjon 'Eleven ördög'-nek a kiadóba." Vagy: „Tömöt t bugyellárissal rendelkező bácsinak barát-
ságát óhaj t ja egy ebben szűköldödő széplány. Azok a bácsik, a kik e mellett jó szívvel is bírnak, 
ír janak 'Hozom' címen a lap kiadóhivatalába." Sőt az önként felkínált prostitúciónak az ilyen 
fa j ta hirdetései is mindennaposak: „Bájos asszonysereg! Azt mondják, hogy szép vagyok — 
a ki látni szeretne, az írjon 'Apollo'-nak"5 . S ennél még sokkal frappánsabbak azok a hirdetések, 
amelyek az ilyen nyílt felkínálkozás mellett az egész társadalom mélyébe is világítanak: 
„Előkelő, 45 éves földbirtokos nősülni akar. Jó családból származó hölgyeknél 20—30.000, 
polgáriaknál 50—100.000 forint hozomány szükséges." Viszont: „Előkelő ősnemesi család 
sarja, képzett fiatal nőt, kinek legalább 6.000 forintja van feleségül venne, vallás nem 
vétetik tekintetbe. Aspirálhatnak esetleg oly hölgyek is, kiknek a házasság becsületüket 
adja vissza."6 

Az ilyen hirdetésekre való utalás nem egyszerűen kuriózumkeresés. A hirdetés pénzbe 
került és fizetni azért fizettek, aminek volt olvasója, és amire valamilyen oldalról választ remél-
tek. A folyamatosság és állandóság azt muta t ják , hogy a hirdetések nem voltak eredményte-
lenek — és éppen ez jellemző a kor szellemére. 

Ahhoz, hogy a hírlapi sajtónak a közönség mindennapi életében tör tént helyfoglalását, 
hogy úgy mondjuk: az olvasási kapacitásból igénybe vet t arányát felmérjük, tudnunk kell, 
hogy csak a Budapesten megjelenő saj tó egy-egy vasárnapi összterjedelme mintegy 1000 
újságoldalt, egy-egy hétköznapi összterjedelme pedig nem kevesebb, mint 350—400 oldalt 
te t t ki. Ha ennek harmadrészét — a hirdetési oldalakat — le is vonjuk, még mindig azt kell 

2 Egyetértés 1895. I I . 11. 1. 1. 
3 Fővárosi Lapok 1896. I X . 14. 2 - 3 . I. 
1Fővárosi Lapok 1896. X I . 21. 1 - 2 . 1. 
5 Budapesti Napló 1896. X I . 14. 16. 1. 
« Fővárosi Lapok 1896. V I I . 11. - 12. 1. 
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látnunk, hogy aki naponta nem többet, mint csak 2 napilapot olvas át, a szó szoros értelmében 
nem is ju tha t hozzá, hogy egyebet olvasson. 

Rendkívül jejentős tehát , hogy minőségileg milyen ez a hírlapírás, mit nyúj t , mire 
nevel, merre vezet. 

Mit ad a sajtó? 

Ignotus, a kor egyik vezető publicistája azt írja, hogy a ,.közönséget meg lehet mérgezni, 
de csak olyan méreggel, ami ízlik neki".7 Biró Lajos néhány évvel utóbb, a Társadalomtudo-
mányi Társaságban a sajtóról ta r to t t tisztán látó előadásában elsősorban arra a megállapításra 
épít, hogy ,,a sajtó állapota, helyzete, hangja, nívója annak a társadalomnak képét tükrözi, 
amelyben ez a sajtó dolgozik, tanít , rikácsol, virágzik és — revolverez". Majd utána: ,,. . . ki-
találni azt , amit a közönség gondol: az újságsikernek ez a t i tka . . . De olyan újság, amelyik 
a mindennapos ítélkezés során nem a közönségben előre megfogalmazott ítéleteket hozza meg: 
nem boldogulhat, ha megfeszül is, és ha formában, anyagban, gyorsaságban, frissességben 
elsőrendű is, amit ad . . ."8 

Erről a korról, a millennium koráról írja Biró már tíz esztendő távlatából: „Egy magyar 
újság tegnap még . . . egyetlen olvasmánya, irodalmi, tudományos, jogi, gazdasági lektűrje 
volt az olvasójának . . ."9 Az újságnak ez a kivételes helyzete néhány év alat t is csak annyiban 
módosult, hogy az értelmiségi, helyesebben intellektuális olvasók jelentős része kiábrándultan 
felismerte, hogy a sajtóból a hírszolgáltatáson kívül egyebet alig meríthet. „Az intellektiielek 
egy csapatát elveszíti az újság. Mint olvasókat, mint felszínes, a lapokat á t fu tó olvasókat talán 
nem, de mint híveket igen . . . A tudóst és az esztétát elveszíti, a népet megnyeri . . . ami 
innen fentről a nívó leszállítása, az onnan lentről a nívó emelkedése."10 

A millennium korában a sajtóból még nem vagy csak alig ábrándult ki az írástudók 
rétege, s csak olyan zsörtölődő, dörmögő öregkori gyanakvás, amilyen a Gyulái Pálé, akad 
meg a sajtó embereinek túlságos előretörésén. A Nemzeti Színház ellen azzal támad, hogy 
„ . . . drámaíróink legnagyobb része hírlapíró vagy valamelyik hírlap pártfogolt ja . . . Például 
miért eleveníteni fel Rákosi Jenőnek ,A bárónő levelei' című művét, mely csekély becsű és 
ha tás t sem te t t?" 1 1 Támadja az Egyetértést, mely lapvezérének, Eötvös 'Károlynak műveit 
úgy reklámozza, mint „remekműveket, páratlanokat a magyar, sőt a világirodalomban, melyek-
ben nemzetünk egyik legnagyobb írója, . . . édes magyar anyanyelvünk ragyogó szépségeit a 
legtisztábban tá r ja az olvasó elé"12 — holott a valóság az, hogy Eötvös — Gyulai szerint — 
igen közepes és felületes író, gyenge é§, hanyag stiliszta. 

Tudatlansággal és léhasággal vádolja a „felelőtlenül magasztaló" soviniszta saj tót 
(Budapesti Hirlap és Magyarország) például Szarvas Gábor ünnepléséért is. 

Gyulai persze ebben a makacsságában gyakran a kelleténél élesebb, s elfogultan támad 
ott is, ahol személyes harag vagy más eredetű ingerültség vezeti. A Tudományos Akadémiát 
bíráló A Hétnek csaknem durva személyeskedéssel t ámad: „Meg vagyunk győződve, hogy A Hét 
dolgozótársai k ö z ö t t . . . nincsenek polihisztorok, s legkevésbé az maga a szerkesztő, Kiss 
József, akit ugyan, mint balladaköltőt Silberstein és Vészi urak Arany mellé helyeztek, de aki 
egy pár sikerültebb költeménye mellett is igen középszerű költő."1 3 Viszont Gyulai Pál érdeme, 
hogy ő figyelt fel elsőnek a sajtó-kritika korrumpálódására, és egymásután támad neki az 
Uj Idők-ben közölt bírálatoknak, amelyek a lapot is kiadó cég, Singer és Wolfner kiadványait 

' I g n o t u s : Olvasás közben. Frankl in , 1906. 319. 1. 
8 Biró Lajos: A sajtó lélektanához. A Huszadik Század könyv t á r a . Deutsch Zs. kiadás, 1908. 4 - 5 . 1. 
9 és 10 Biró Lajos : i. m. 12. és 15. 1. 

11 Gyulai Pá l : A Nemzeti Színház műsoráról. Budapest i Szemle, 74. köt . - 1 5 6 - 1 5 9 . 1. 
12 Gyulai Pá l : Egy kis polémia. Budapes t i Szemle, 99. köt. 306. és köv. 1. 
13 Gyulai Pál : A Magyar Tudományos Akadémia és néhány hírlapíró. Budapest i Szemle, 74. köt . 477 — 

478. j . 
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egekig magasztalják. (Egyebek közt a szerkesztő, Herczeg Ferenc: Pogányok-járól írt dicsérő 
kr i t ikát is kifogásolja — Gyulai a művet sikerületlennek ítéli, s megbélyegzi a saját szerkesztő-
jét dicsérő lapot.) 

Nem szabad és nem lehet Gyulai kényes igényei alapján megítélni a századvégi sa j tó t , 
de érdemes felfigyelni érzékenységére, mert az évek folyamán az bizonyul be, hogy a saj tó 
sok tekintetben olyanná fejlődik, amilyennek ő már eleve ítélte. 

A millennium korában a magyar saj tó még messze van attól, hogy teljesen korrumpált , 
teljesen üzletes és szenzációhajhászó legyen. 

Mi kell a közönségnek? 

Korrumpálva nincs — de szociális és erkölcsi érzéke már nagyon alacsonyrendű, s 
lelkiismerete is gyenge lábon áll. A budapesti értelmiség orgánuma, a Budapesti Napló nem 
átallotta a következő jelenetet — néhány elismerő szó kíséretében — leközölni(1896. XI. 17. 
— 10. 1.): „Jelenet a cselédkapitánynál" címen: 

,,— Pofonütöttek lányom? Há t aztán miért? 
— Csak azt mondtam, hogy . . . 
— Mondtál valamit? Akkor megérdemelted! 
— Tekintetes úr! Tessék m e g e n g e d n i . . . 
— Mondd meg az asszonyodnak, azt üzenem, ha még egyszer mondasz valamit, amiért 

neked pofon dukál, kettőt adjon. Mars! 
Jön a másik: 
— Megvert a gazdám ! 
— Nem tört ki a nyakad . . . Mehetsz! 
Másik: 
— Nem adják ki a bérem ! 
— Kiadják azt, hát már miért ne adnák? 
— Azt mondja az asszonyom, hogy megloptam. De én nem loptam . . . 
— Mars!" * 
Eddig szól a riport, s hozzá a megnyugtatás, hogy a cselédkérdés jó kezekben van. 
Bizonyára nem ez az akkori sajtó legjellemzőbb vonása — de tanulságos, hogy mivel 

kedveskedik közönségének. 

Hírszolgálat — szerkesztés 

Jellemzi ezt a saj tót elsősorban az, hogy nemzetközi értelemben rendkívül fogyatékos, 
hiányos a hírszolgálata. A lapoknak nincsenek, vagy csak kivételesen és igen csekély számban 
külföldi tudósítóik. A külföld eseményeiről, gyakran még bécsiekről is, csak az ottani lapok 
híradásai nyomán, tehá t elkésetten számolnak be. De magából a lap terjedelméből is csak el-
enyészően csekély részt szentelnek a világeseményeknek — a napi 20-—24 oldalas lapokból 
alig fél vagy legfeljebb egy oldal jut a külföldi híreknek. Még olyan események, mint a bur 
háború, a japán—-orosz válság, a kínai boxer-lázadás is csak aránylag rövid, negyed-félhasábos 
tudósításokat kapnak. Elvétve, nagy ritkán érkezik egy-egy külföldön, elsősorban Párisban 
élő magyar író vagy hírlapíró beszámolója színházi vagy irodalmi eseményekről, de ezek tipog-
ráfiai tálalása is olyan, hogy alig hívják fel magukra a figyelmet. A lapanyag törzse minden 
pár tárnyalatú újságnál a belpolitika, s ebben is elsősorban a képviselőház. A képviselőházi 
ülések idején minden újság többoldalas tudósításokat közöl, s azt megelőzően még hosszú 
kommentárokat , folyosói pletykákat nyúj t . Ezzel foglalkozik a vezércikk, esetleg a belső, 
második vezércikk is — s kivételes eset, hogy valamilyen nagyobb kulturális esemény szorítja 
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ki helyéből a politikát — bár ilyen kérdésekkel kapcsolatban is igyekeznek a lapok politikai 
megjegyzéseiket összekötni más természetű eseményekkel. 

A mai értelemben vet t szenzáció-keresés a lapokban még jórészt ismeretlen. De azért — 
valamivel meg is kell tölteni a sok helyet! — egy-egy bűnügy vagy társasági botrány oldalnyi 
tudósításokban, apróra boncolva kerül a közönség elé. 

Ha egy kaszinói tagot hamiskártyázásért kigolyóznak, ha egy másik öngyilkos lesz 
azért, mert rendezetlen anyagi ügyeit kínosan szellőztették, ha érdekesebb pá rba j t v ívnak 
(ami majd mindennapos), ha a szász trónörökösné megszökik a francia nyelvtanárral , akkor 
persze csámcsogva hoznak minden intim és indiszkrét részletet, nyilatkozatot , pletykálkodást . 
Ennek megfelelően bőséges és kimerítő a személyi hírek közlése — mindenkor főhercegi, fő-
rendi személyekről — s kivételes esetekben nagyon népszerű politikusokról. Arról például, 
hogy Albrecht főherceget Meránban bekövetkezett halála u tán milyen „udvar i hullaszállító 
kocsiban" szállította el a vasút Bécsbe, valóságos szakértői aprólékossággal számolnak be. 

Ugyanakkor feltűnő, hogy jóformán semmi nyoma sincs még a művészek, elsősorban 
színészek és színésznők „személyi kultusz"-ának — s gyakorlatilag hiányzik a lapokból a 
sport-rovat. 

A XIX. század utolsó éveiben a sport-rovatot majdnem kizárólag a vadászat i és a ló-
sporttal kapcsolatos hírek foglalják el. Hetek és hetek telnek el anélkül, hogy más sportágról 
akár csak említés is történnék. Az első, az athéni olimpiai játékok eredményeiről 3—4 soros 
napihír terjedelmű értesítések jelennek csak meg, egyéb sporteseményeket még csak meg sem 
említenek a lapok. 

Politika, publicisztika 

Ezen a sablonon belül az újságokat csak politikai állásfoglalásuknak megfelelő publi-
cisztika és irodalmi-tudományos rovatuk színvonala választja el egymástól. Általában kissé 
provinciális a színvonaluk — de hiszen nem ez a döntő. Már akkor sem azon múlt egy lap sikere 
vagy sikertelensége, hogy jó-e vagy nem. 

A Pesti Hirlap tulajdonképpen politikai tekintetben súlytalan és színtelen volt. író i 
(kivéve utóbb Mikszáth Kálmánt) nem voltak különösen nevezetesek, sem különösen jók. 
Mégis a Légrády Károly irányította újság találta meg már akkor is a leginkább sikeres hangot — 
a Pesti Hirlap megelőzve sok jelentősen színvonalasabb és zsurnalisztikái szempontból is job-
ban szerkesztett újságot, a legnagyobb példányszámban jelent meg. 

Ezzel párhuzamosan (s ez így maradt csaknem fél évszázadon keresztül) a folyóiratok 
közül a régi Vasárnapi Újság és Ország-Világ lemaradt ; a csak 1895-ben indított Ű j Idők 
egymaga nagyobb olvasótáborhoz szólt, mint a többi; A Hét sem kivétel — együttvéve. 

Új Idők 

,,. . . egész igyekezetünk oda irányul majd , hogy az új időknek megfelelő lapot ad junk 
a magyar család kezébe. A magyar család is ú j időket él, amióta arra a feladatra vállalkozott , 
hogy magyar társaséletet szervezzen. Ezt a feladatát csak úgy teljesítheti, ha a régi időkből 
örökölt nemzeti tőkéjét, faji sajátosságait, hagyományait , haj lamait és tehetségeit teljesen 
beleilleszti az új idők keretébe és modern alapjává teszi a speciális magyar műveltségnek. 
Az igazi, az élő irodalom és művészet részint vezeti, részint követi ezt az átalakulást . Mi mint 
újság ezt az irodalmat és ezt a művészetet akar juk ápolni és olvasóinkkal megismertetni olyan 
formában, hogy ne jusson eszébe senkinek irigyelni azokat a külföldi irodalmakat, a melyek 
egy régi, megállapodott — és nekünk idegen világ életével foglalkoznak . . ,"14 

14 Ú j Idők. Herczeg Ferenc: Az olvasóhoz. 1895. I. évf. 1. sz. 1. 1. 
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Az Új Idők merész modernsége abban áll, hogy nem ír ,,cz"-t, hanem csak ,,c"-t (ami-
ért Gyulai megrovása nem is marad el). Egyébként — akár a saj tó általában — meglehetősen 
válogatás nélkül, határozott irány körvonalainak híján közöl írásokat. 

Első évfolyamának szerzői között Herczeg Ferencen kívül ott van Pósa Lajos, Gárd onyi 
Géza, Nogáll Janka , de sűrűn közli a lap Bródy Sándor írásait, Szomory Dezső párisi leveleit, 
és itt jelenik meg (I. évf. 71. 1.) Thury Zoltán: A sztrájk című mélyen pesszimista, elkeseredett 
és lázító írása — a szocialisztikus polgári irodalom egyik első prózai terméke. I t t jelenik meg 
Bródy beszámolója egy bácsmegyei tanítónőről — Petrovics Katalin — akit 20 esztendős 
korában a fiúiskola tanítójának rágalmai öngyilkosságba kergetnek, s amely azután az évek 
múlva megírandó „A taní tónő" a laptémájá t adta. 

így szinte érthetetlen is lenne, hogy ez a lap miért sikeres — és miért ár talmas is — 
magának a puszta írás terjesztésének érdemén kívül. 

Alighanem igen jelentős szerepet játszott a sikerben a lap illusztrációs anyaga. Margittay 
Tihamér és Neogrády Antal a két legjelentősebb illusztrátor (ami azért meglepő, mert a lap 
képzőművészeti kritikusa Lyka Károly). E két igen alacsony színvonalú, édeskés festő főként 
egy-egy novellisztikus képpel szerepel, amihez azután a lapban roppant együgyű kis magya-
rázó meséket közöl a szerkesztőség. „Utolsó szerelem", „Haragszom rád" , „Találkozás az 
erdőn", „A kis kíváncsi" és hasonló képek, s olykor még párbeszédesítő gügyögő magyarázatok 
teszik szemérmes-családiassá a lapot. 

Nem kevésbé fontos és lényeges kapocs a Szerkesztői üzenetek rovata. Szerkesztő és 
kiadó már az első évfolyam vége felé felismerik ennek a jelentőségét. „Szerkesztői üzenetek 
rovatunkat új jáalakí t juk. Olvasóink kérdéseit ezután a főváros legkiválóbb szakemberei 
intézik el, ki-ki azt, ami rá tartozik, szakmájába vág. Magára a lapra vonatkozó és a társa-
dalmi kérdéseket illető leveleket azonban ezután is a szerkesztő, Herczeg Ferenc intézi." 
(1895. X. 6. utolsó hirdetés-oldal.) 

Elég e közlés is, de maga a kialakuló rovat szinte kézzelfoghatóan elődje a néhány esz-
tendő múlva induló Színházi Élet „Lelki klinika" rovatának (azt majd az a Farkas Imre szer-
keszti, aki már ekkor is munkatársa az Új Időknek — egyelőre még mint érzelmes költő). 
Ez a rovat még patriarchálisabb mint későbbi utóda — de színvonala siralmasan alacsony, 
s eleve lemond arról, hogy „mást írhat, mint amit közönsége gondol".16 Még az sem áll, hogy 
igyekszik jól stilizálni (mint Biró gondolja) — ellenkezőleg, úgy fejezi ki magát, ahogy a vidéki 
szentimentális kispolgár-lányok fejeznék ki magukat , s ezzel megszilárdítja primitivitásukat. 

Ennek a szerkesztési módnak az a kiemelkedő jellegzetessége, hogy — bár közöl egy-
egy színvonalasabb szépirodalmi művet is — hasábjain polémiára soha nem kerül sor. A szer-
kesztő nem bánja, ha Lyka megdicséri a Párisból alig hazatért Rippl-Rónai franciás „szimbo-
lista" képeit, de az sem baj, ha a Jancsi és Juliska operai bemutatója után megállapítja a kriti-
kus, hogy nem nagy remekmű, de „annyi bizonyos, hogy senkinek erkölcsi érzékét nem sérti 
és a m. kir. opera a leánynevelő intézetek tömeges látogatására számíthat" . Ez kell az olvasó 
mamáknak, ide bátran elvihetik gyerekeiket. (1895. 139. 1.) 

S még egy fa j ta közönség-szolgálat jelentkezik már kezdetben. Pósa Lajos: Balatoni 
nóták című művének megzenésítésére például 300 forinttal jutalmazott pályázatot ír ki a 
szerkesztőség, a bíráló bizottság neves művészekből áll: Káldy Gyula, Feszty Árpád, Gárdonyi 
Géza (nem baj, hogy nem mind muzsikusok), és rövid idő alatt 304 pályázat érkezett be (1895. 
437. o.). Szörnyű rossz dalok — de a lap heteken keresztül közli a pályaművek nagy részét, s 
az olvasók nyomtatásban lát ják művüket és nevüket! 

Szándékosan foglalkoztunk ily bőségesen és kimerítően ezzel a lappal — az eljövendő 
legmegközelíthetetlenebb magyar kisközéposztályi tömeg szellemi fokmérője ez. Okos és világos 
értékelése ennek a szellemnek a Herczeg: Honty házá-ról megjelent bírálat : , , . . . Maga Herczeg 

" Biró Lajos : i. m. 4. I. 
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sem nem cigány, sem nem dzsentri . . . Az ő igazi vágya a nyugalom, az ő igazi célja a béke s e 
rendkívüli ember hitvallása: a középszer."16 Ez az Új Idők hitvallása is — ez sikere t i tka. 

A Hét 

Sokkal nehezebb helyzetben van, s sokkal kevésbé sikeres is A Hét, egyszerűen azért , 
inert bizonyos irodalmi és közéleti irányt akar képviselni, bizonyos elveket igyekszik követni, 
kombat táns is olykor — s meggondolkoztatja, terheli is néha közönségét. Nagyon sok közös 
írója van az Új Időkkel — de nyilván nem ez a döntő, hanem a lap egész légköre, a szorosan 
vet t „szerkesztés". 

Míg az Új Idők elsősorban és túlnyomó részben szórakozató családi-szépirodalmi lap, 
addig A Hét aránylag kevés szépirodalmat közöl — talán az egész akkori saj tóban leginkább 
képvisel valamilyen elvi irányt: tudatosan urbánus, a városi polgárság részére készülő újság. 
Persze nincs benne szó következetes világnézeti, politikai vagy akár csak irodalom művészet-
politikai irányról. A Hét is a „rendszeren belülről" beszél, s kifogásai csak az ellen vannak, 
hogy nem mindenki ismeri el egyértelműen inhaerens voltát. Komolyan és tréfásan, publiciszti-
kában és gúnyos versikékben, ismertetésekben és kritikákban egyaránt ez kifejezett elvi szem-
pont ja . 

Mert ez az elv abban a cikkben, amellyel Ignotus méltat ja Vájda János költeményeit 
(1896. 77.1.), s megállapítja ,,. . . az ú j nemzedék, mely a kizárólagos népiességtől eltávolodván, 
a modernsége miat t a magyartalanság vád já t kénytelen viselni, mesterét lá t ja a nagy poétában, 
aki első mert modern lenni s magyartalansággal mégsem merte vádolni senki. Bátorság kell 
ehhez most is, mikor pedig a népiességgel üzérkedő tehetségtelenség szinte a magyarosságot is 
magához lapította . . . a művészetben minden irány jogos, nincs irány, melynek kizáró volna 
jogossága . . . A magyar költészetet friss vérrel menteni meg a végelgyengüléstől: ez volt 
a tegnap diadalmas munkája . A magyar költészetbe belefoglalni mindent, ami művészet tárgya 
lehet: ez a feladata a mának. Ez a ma ott kezdődik, ahol Vajda János munkássága . . . " 

Ez nyilvánvalóan az elismertetés jogát követeli minden művészeti irány számára s 
A Hét valóban ezt teszi. Alljon itt példának néhány sor egy-egy versből, amelyek mind A Hét 
egy számában, 1895 karácsonyán jelentek meg hat oldalon belül: 

„ . . . Mintha Nagypéntek több sohsem lenne, 
Töviskoszorú több nem teremne, 
Jer úgy borulj ránk, oh édes álom 
Szeretet ünnepe: kedves Karácsony, 
Szép Karácsony!" 

• (Szabolcska Mihály) 

„S jőnek utána ú j évezredek. 
Mi lesz? Mi lenne? A homok pereg, 
Ma még csak köldökéig ér neki, 
Egykor majd egészen betemeti, 
— Mit bánja a sphynx?" 

(Kiss József) 

„Ne váltsd az elméd aprópénzre, 
S pocsékolván ne légy hiú 
Barátom : nem böcsül meg4 érte 
Csak a pincér meg borfiú. 

" A Hét, 1896. I. köt . 110. 1. Pa tó Pál k r i t iká ja . 

23 



Az utolsó pengőd elusztán 
Fáradt a fő, s ég a torok 
S az vet meg a legjobban aztán, 
Aki megitta a borod." 

(Ignotus) 
„Halot tas órám hogyha eljövend 
Hűlő szívemre fektetem kezem, 
S míg körülöttem szürke néma csend 
Szerelemről megemlékezem . . . 

Simuljon mindig máshoz boldogan 
És teljesítsen forró vágyakat 
Szeressen és szeressék is sokan, 
Amíg bolondos szíve megszakad." (Heltai Jenő) 

Nem értékelni kívántunk, amikor e négy verstöredéket közöltük — megmutatni 
inkább az irodalom és sajtó terén is érvényesülő teljes kötetlenséget, liberalizmust, szabad-
ságot. Ha Heltai ily könnyed frivolitással is elmélkedik haláláiól, Kiss József (ugyancsak 
A Hétben) sokkal komorabban ír önmaga sírkövéről: 

„ Ami igaz 
Soha sírkőre nem vésik azt . 
Ha én írhatnám más kép írnám 
Szomorú lelkem belesírnám: 

Szabad zsákmány volt a hazában 
Kitagadott , szegény, hazátlan: 
A sír tán nyugtot ad neki 
De lehet, az is k ivet i ." 

Persze Heltai Jenő egész más hangon kéri jogát a beolvadáshoz, a befogadáshoz; 
ugyancsak A Hét-ben: 

„Tisztelt vidéki kollégáim, 
Kiket személyem érdekel 
Kik Sárbogárdon, s Duna-Szekcsőn 
Csinos succés-ket értek el, 
Szegény fejemnek nekiestek, 
Mert nem vagyok elég magyar, 
S mert nem daloltam még a földről, 
Mely ápol és mely eltakar. 

« 

S mert nem daloltam nagymamáról 
S a nagypapámról eleget, 
Ellenben glóriába vontam 
Könnyelmű „nőszemélyeket": 
Reám rohantak vad haraggal 
Hogy dalaimban nincs morál 
S karakterem minden bizonnyal 
Mesésen gyenge lábon á l l . . . " " 

" A Hét, 1895. I. köt . 54. 
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S hogy a maga benső voltának tanújelét adja, A Hét nem külön meggondolásból, hanem 
természetesen, mint aki valóban a falakon belül érzi magát, átveszi hangban, szemléletben a 
közéleti elfogultságot, a nemzetiségi gyűlölködést — valóságnak, a maga valóságának is fogadja 
el az „egységes nemzeti á l lam" eszméjét: „ . . . szólok . . . az oláhok, illetve románok nemzet-
közi impertinenciájáról, akik Európától egyebet nem követelnek, mint hogy bennünket pusz-
títson k i . . . Mert nyelvét lopta (a köznép meg sem érti), a történetét meghamisította, s a régi 
Rómát a maga nemzeti céljaira egyszerűen elsikkasztotta ez a büntetőtörvénykönyvbe ütköző 
kis csürhe, amely a Dumbovica szemetes par t j án már nem fér a bőrébe a dicsőségtől."18 

E végtelenségig folytatható idézetekkel s szemelvényekkel csupán igazolni kívántuk 
azt a tételt , hogy saj tójában a millenniumi kor teljesen egységes volt abban az alapvető aka -
ra tban: fenntartani azt a rendszert, amely a kiegyezés óta oly sok sikert és eredményt is muta-
to t t fel. Eltérések voltak abban, hogy kell-e javítani, s ha igen, miben. De egyébként, aki az 
uralom falain belül volt, annak számára a bentmaradás, aki a falakon kívül rekedt, annak a 
bekerülés volt a tudatosan követet t célja. Ennek a célnak szolgálatába állott a sajtó, mert 
„ . . . a lapok nagyrészét fenntartó magyar középosztály nincsen tisztában a maga érdekeivel. 
Különös társadalmi kapillaritás ú t j án á tvet te a nagybirtokosság és a hivatalviselő dzsentri 
egész gondolkodását".19 

Sajtószabadság 

A sajtó egészének ebből az alapállásából természetesen következik, hogy a kiegyezést 
követő években és még a millenniumi idők korában sincs Magyarországon semmiféle cenzúra. 
(A szocialista munkásmozgalom erősödése vá l t ja majd ki 1899-ben első ízben Bánffynak azt 
a rendelkezését, hogy a szocialista sajtótermékeket — de csak azokat! — előzetesen be kell 
mutatni az ügyészségen.) A sajtószabadság meglehetősen tág — de ez nem meglepő, ha meg-
gondoljuk, hogy a rendszer egésze nem érezte — s joggal nem érezte — fenyegetettnek magát . 

így a saj tó éles és a huszadik század szordinójához szokott szemnek kíméletlen nyílt-
sággal ír olykor. Bánffy Dezső miniszterelnökké tör tént kinevezésekor a függetlenségi saj tó 
így gúnyolódik: „Tanulmányozzák az elvi kérdéseket, s gondolkoznak. Szép feladat. De hát 
mivel fog gondolkozni Bánffy Dezső? . . . S ilyen emberre (ti. Wlassics Gyula kultuszminisz-
terre) merik még elmondani irigyei, hogy üresfejű blageur és semmi egyéb?"20 S a kormány-
pártról kényeskedés nélkül mondja ki: „ . . . a szabadelvű párt tnaga a megtestesült bűnfé-
szek."21 

A sajtó éle nem tompul el a dinasztiával szemben sem, s mikor a prágai cseh akadémia 
Ferenc Ferdinánd trónörökös védnöki utasítására megfosztja dísztagságától az orosz orthodox 
egyházból kiátkozott Tolsztojt, a Nagyváradi Napló „Szegény Tolsztoj !" címen megjegyzi: 
A trónörökös főherceg nem köteles olvasni, még olvasni tudni sem, de tanácsadói kötelesek 
figyelmeztetni rá, hogy „a főhercegek hatalma messzire terjed, de még annyi hatalmuk nincs, 
hogy a közszellemet megváltoztassák . . . Legfeljebb az orosz szlávizmusnak kedveskedik 
ezzel Ferenc Ferdinánd, vagy pedig Rómának, mely szintén nem nézi jó szemmel, ha a javak-
ban dúslakodó főpapok ellen írnak. De a világ halad tovább — dacára Ferenc Ferdinánd bírála-
t ának" , s Tolsztoj neve — folytat ja a lap — élni fog mindaddig az emberek tiszteletében, 
ameddig kultúra lesz. De Ferenc Ferdinándé? 

Ezért sajtóper sem indul, mert a sajtóper kockázatos dolog. Mikor Gelléri Mór hírlap-
író a Hétfői Hírlapban megtámadja a királyt, hogy miért megy vadászni akkor, amikor az 
ország az egyházpolitikai törvények királyi szentesítését vár ja , a felségsértési vád alól az 

•• Л Hét, 1895. - 438.1 . 
19 Biró Lajos : i. m. 29. 1. 
" Egyetértés, I8S5. j anuá r 16. Olossza 2. 
11 Egyetértés, 1895. j anuá r 12. 1. 1. 
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esküdtszék felmenti. S ezért lehetséges, hogy a Tisza—Perczel házszabály-puccs idején ne csak 
azt írják, hogy „Magyarországon a közhatalom egy bűnbanda kezébe k e r ü l t . . . gaztett az, 
amit művelnek", hanem messzebb is menve Bartha Miklós megállapítsa: ,,Egy politikai kalan-
dor (ti. Tisza István) megvérezte tegnap este a magyar a lkotmányt . Ebben az orgyilkosság 
kísérletben a házelnök (ti. Perczel Dezső) cinkostársa volt a gonosztevőnek. A bűnös aktus végén 
pedig megjelent a király, a megkoronázott király, a fölkent király, a megesküdött király 

Cenzúra nélkül 

Mindeddig még nem kell cenzúra, inert mindenki — Bartha Miklós is és Vészi József 
vagy Kiss József is — a fennálló rend alapján áll. A cenzúra és a szigorított sajtórendszabályok 
gondolata majd akkor merül fel — éppen a Bartha Miklóstól mindvégig támogatot t koalíció 
uralma idején —amikor már felhangzik Ady Endre és Móricz Zsigmond szava, amikor a Husza-
dik Század már megszabadult az Andrássy—Gratz—Wolfner Pál—Concha részvételtől — s 
amikor a már tízezres tömegű szervezett munkásság erőteljesen porondra lép. Mert ezek mind 
a maguk módján a rend alapjait kívánják robbantani. 

De most még nagyon is igaz a Borsszem Jankó „Tüzes nyelvek" alálrású kar ikatúrája , 
amely Széli Kálmán kormányalakításakor az egész magyar közélet valamennyi a lakjának 
talpnyalásra nyúj to t t nyelvét muta t j a : a bizonytalan politikai takt ikájú Szélitől mindenki 
a maga érvényesülését reméli.23 

Persze maga Széli sem mentes az országot elárasztó — minden ok nélkül! — béke-
hangulattól, s joggal állapítja meg róla A Hét-ben a krónikás, hogy „nagy diplomata, aki egy-
formán hajbókol gióf Zichy Nándor, a katholikus orthodoxia vezére és Reich Salamon, a zsidó 
orthodoxia spiritus rectora előtt". 

„Lehetséges-e az, hogy a sajtó a haladásnak eszköze, a progressziónak egy jelensége, 
holott a közönségnek a sajtóra való hatásából csupa ízléstelenség, oktalan fanatizmus, vér-
szomjúság, brutalitás születik?" — kérdezi Biró Lajos, s mindjár t megadja a választ: „A sajtó 
mégis a haladás szerszáma. Mégis világosságot visz nagy sötétségekbe, írást visz az írástudat-
lanoknak, betűt az analfabétáknak."2 4 

Biró megállapítása csak részben bizonyul helytállónak a századvég saj tójának mérlegén. 
Mert valóban a sokmillió újság vitt betűt az írástudatlanok, még inkább az olvasáshoz nein 
szokottak közé. De hogy világosságot vitt-e a nagy sötétségekbe, valóban megvilágította-e 
az agyakat, az legalábbis kétséges. Mert igaz, hogy „ami három évtized óta a magyar tudás, 
a magyar kultúra javára történt , azt mind a sajtó csinálta, vagy lendítette . . ."25 De az is 
igaz, hogy a problémák mélyére nem muta to t t , a nagy elvek vi tá ja helyett túlzottam személyes-
kedő és alpári hangot honosított meg, nem a kérdésekkel való szembenézésre, hanem inkább 
elkendőzésükre szoktatott 

Az ország egész életét megtöltötte valami mélyreható fonákság, kettősség — az embe-
rek belenőttek bizonyos hazugságokba, amelyek a valóságból azt is csaknem irreálissá tet ték, 
ami igazán megvolt és jó volt. ,,Mi a különbség az 1848 év március 15. — s az 1898 év március 
15-e között? Az, hogy akkor még mindenki óhaj tot ta azt, amire ma már jórészt ráuntunk. 
Szabadság. Egyenlőség. Testvériség. Rövidke ötven év, hogy elvásta ezeket a diágaköveket! 
Szabadság? Sajtószabadság? Hm ! Sok is a jóból ! Egyenlőség? Már hogy a paraszt is egyenlő 
legyen velünk? Testvériség? Nana ! Csak meg ne hallják valahogy a román, tót és egyéb 
szláv testvéreink!"2 6 — írja a szabadságharc félszázados évfordulóján a kormánypárti humor. 

S1 Magyarország, 1904. X I . 19. 1. 1. és X I . 20. 1. 1. „Cinkosok" . 
"Borsszem Jankó, 1899. V. 21. 1. I. 
" Biró La jos : i. m. 15. I. 
25 Budapesti Napló, 1900. V. 4. (v) (Vészi József vezércikke, mikor a M. T. Akadémia leszavazta 

K a a s Ivor d í jazásá t . ) 
>• Borsszem Jankó, 1898. I I I . 20. 10. 1. 
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A hazugság természetes velejárója, hogy előbb-utóbb lelepleződik — legalábbis le-
hangol, elkedvetlenít. A magyar közvélemény is a századforduló t á j án már beleunva a jel-
szavakba kimerült, közönyös lett, s „csak a gondviselés által kiválasztott geniek lehetnek 
hivatva az elaltatott közvéleményt felrázni lethargiájából."27 

S a nyugtalanító csendesség messze a várostól is jelentkezik: „Mélységes nyugalom és 
csendesség vál tot ta fel az Alföld szocialista munkástömegeinek idáiglan hangos viselkedését. 
Nem kijózanodást jelent ez a csendesség, mint ahogyan a felületes szemlélők örvendezve 
gondolják. Mint távoli vészfelhők előreérkezett szellője, valami általános levertség, valami 
szomorú lemondásteli kifejezés ül ki a munkáselem a r c u l a t á r a . . . . Elérkeztünk odáig . . . 
hogy nem tudunk munkát adni, kenyérkeresetet nyújtani saját véreink százai, ezrének . . . 
az Alföld társadalmi és gazdasági fejlődésében beállott olyan betegségről van szó, amely mint 
a sorvadás, lassan érik, de halálos föloszlással fenyeget egy egész néposztályt."2 8 

Vadnay szerint 200 000 férfi sorsa vált bizonytalanná 1900-ra — ínég csak kísérletet 
sem tesz a megoldás módjára, mert hiszen földosztásra nem lehet gondolni, mikor a „vagyon 
ugyanoly szent és sérthetetlen, mint maga az emberélet." 

Ezek a kérdések — csak éppen a legrikítóbbat említettük — nem tükröződnek sem 
saj tóban, sem tudományban vagy művészetben: ez a megteremtője annak a légüres térnek, 
annak a vákuumnak, amely törvényszerűen és szükségszerűen meghozza a rendszeren belül 
javítani akarókkal szemben a rendszert robbantani hivatottak nemzedékét. 

* 

A nagyvárosi sajtó 

A magyar sajtó a századforduló után, de különösen az első évtized második felében, 
alapvető, szinte egész jellegét — és értékét — megváltoztató átalakuláson ment keresztül. 
Az ország kapitalizálódása lényegesen előrehaladt — s a sajtó maga is kapitalista vállalkozás, 
aminek egyenes következménye, hogy „az újság nem elveket akar terjeszteni, hanem terjesz-
kedni akar bármilyen elv rovására."29 Biró Lajos, az aktív és igen rangos újságíró, majd foko-
zatosan egyik vezetője a radikális mozgalomnak, igen sikeres író, aki még morális igényesség 
tekintetében is kiemelkedik kor- és kartársai nagy része fölé, — minden kertelés nélkül álla-
pít ja meg ezt a kiábrándító igazságot. 

Az újság kapitalista vállalat — az újságíró bérmunkás, aki a rábízott feladatot teljesíti. 
„Egyre inkább a lap beszél. . . egyre kevésbé az ember . . . A publicisztika hőskora — legalább 
a napisajtóban — elmúlt ." (uo. 22. 1.) Elmúlt, mégpedig elsősorban azért — s ezt az akkori 
saj tó munkása nem látja még tisztán —, mert a publicisztika kényelmetlen állásfoglalás egy 
olyan korban, amelyben az emberek, az olvasók elvesztették hitüket abban, hogy szükséges 
és értelmes dolog állást foglalni: az események amúgvis ez állásfoglalásoktól függetlenül 
alakulnak. 

Üj laptípusok és új lapok 

Az alapvető változás egyaránt végbement a közönségben és magának a sajtónak egész 
szerkezetében is. Igen nagy számban indultak új lapok — főleg folyóiratok —, amelyek sok 
igényt kielégítettek azok közül, amelyeket eddig a napilapjától várt el az átlagos előfizető. 
Számos irodalmi és tudományos vagy ismeretterjesztő folyóirat, igen sok korszerű illusztrált 
újság szélesítette a saj tó addigi területét. így indult meg például a Tolnai Világlapja, majd 
utána az ftrdekes Újság. A Fidibusz és a Magyar Figáró (mindkettő pornografikus vicclap), 

" Új Magyar Szemle, 1900. I. köt. 40. I. Névtelen cikkíró: Liberal izmus. 
" Vadnay Andor : A Tiszamellékrül. Rákosi J e n ő BH kiad. 1900. - 9 3 - 1 0 5 . 1. 
'» Bíró Lajos : i. m. 28. I. 
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a Nyugat, a Művészet, Huszadik Század, Magyar Társadalmi Szemle, Magyar Figyelő, Szabad-
gondolat, Igaz Szótól Orgonavirágig és A sajtó-ig a klerikális újságok és folyóiratok egész 
sorozata és még igen sok más sajtótermék. Nagyon jellemző és fontos (a saj tó elterjedése szem-
pontjából) tömegérdeklődést fejez ki a sportlapok megindulása; a század első éveiben a sok-
szorosára növekedett sportérdeklődés a napilapokat arra kényszerítette, hogy oldalas sport-
tudósításokat közöljenek. Még a Pester Lloyd vagy a Világ is jelentős terjedelmet szentelt a 
sporteseményeknek, bizonyos tai tózkodás még leginkább a Népszavára volt jellemző. A meg-
indult sport-lapok hamarosan igen tekintélyes példányszámokat értek el (több tízezer), s az 
olvasott napilaptól csökkentebben vár ták el a sport-beszámolókat és a sport-politikai vagy 
klub-soviniszta állásfoglalást. 

A lapok tar ta lma — természetszerűen mindig alkalmazkodva a közönség igényéhez — 
megfelelően meg is változott. A változás mindig a felismert, vagy a vélt igények kiszolgálásá-
nak szándékával történt — ez csak igen kivételes esetekben jár t együtt a színvonal emelkedésé-
vel. 

A Népszava 

A napisajtó (mert hiszen lényegében itt erről van szó) sajátos lapjaként indul meg a 
század első évtizedének derekán a napilappá lett Népszava, amely mindvégig különleges 
színt és hangot jelent a többi lap között. A Népszava is versenyre kényszerül ugyan a többi 
napilappal, de konkurrálásának eszközei természetszerűen eltérők. Döntő mértékben politikai 
lap, és egyben a munkásmozgalom hivatalos szaklapja is. A külön „Munkásélet" rovat mellett 
a művészeti, a sport, a törvényszéki, a fővárosi rovatokban, sőt a napihírek szerkesztésében is 
következetesen érvényesülnek a munkásmozgalom sajátos szempontjai. 

Szerkesztőségének összetétele merőben különbözik a többi lapétól: itt a világnézeti 
egység nélkülözhetetlen követelmény. A Népszava szerkesztőségének belső munkatársa csak 
szociáldemokrata pár t tag lehet és igen alaposan megválogatott az a külső ember, akitől rend-
szeresen vagy akár alkalmanként cikkeket vagy verset, novellát közölnek. Ez az első olyan 
napilap Magyarországon, amelynek szerkesztésében minden vonatkozásban egy bizonyos 
politikai párt , társadalmi réteg szempontja érvényesül — s ebben a kezdeti időszakban (ez 
később, a háború alat t és főleg után megváltozik) a szerkesztőség, illetve a pártszempont még 
a hirdetési rovatot is szigorúan ellenőrzi. Ez az ellenőrzés nem csupán bankok, nagyvállalatok 
pausálé-fizető hirdetéseire vonatkozik, hanem például az apróhirdetésekre is: a Népszavában 
a valamennyi lapnál szereplő prostituáló levelezési hirdetések nem jelenhettek meg: a polgári 
lapokkal szemben a Népszavánál a szerkesztőség cenzúrázta a kiadóhivatali munkát és nem 
fordítva, úgy hogy bizonyos alapvető erkölcsi színvonalat igyekeztek megőrizni, s ez a háború 
végéig lényegében sikerült is. 

Az Est 

Ugyancsak ú j színt jelentett (és igen lényeges befolyásssal volt) a saj tó életében (1910-
ben) Az Est megindulása. Budapesten már korábban is voltak teljes mértékben kolportázsra, 
azaz utcai árusításra berendezett újságok. A Nap és még korábban az Esti Újság ilyen, úgy-
nevezett krajcáros típusú lapok, de szerkezetükben lényegében délutáni és esti kiadású reggeli 
lapok voltak. Alig fordult elő, hogy ne politikai cikk lett volna az eléggé elterjedt A Nap első 
oldalán, s azt a szenzáció-keltésre irányuló ütőcímet, amely azután sajnálatos módon csak-
nem az egész sajtóban elterjedt, először Az Est honosította meg. 

De ennek a lapnak sok egyéb vonatkozásban is nagy átalakító hatása volt a magyar 
sajtóra, s a magyar olvasóközönségre is. Ez volt az első és hosszú időn á t egyetlen modern, 
mozgékony és gyors hírszolgáltató, szenzációkra berendezett jellegzetes bulvárd-újság. Az Est 
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-tartott elsőként állandó külföldi levelezőket, nemcsak Bécsben, hanem Párizsban, Londonban, 
Berlinben is. Bármilyen jelentős társadalmi, politikai vagy bűnügyi esemény zajlott le kül-
földön, a lap nyomban külön tudósítót menesztett a helyszínre. Összeköttetésben állott több 
külföldi hu ügynökséggel és bekapcsolta a magyar saj tót az európai sajtórendszerbe. Rend-
kívül ügyes riporterek egész sorát állította munkába (Kéri Pál, Adorján Andor, Tarján Vilmos), 
s r a j tuk kívül még nev'es, rangos íiókat (mindig urbánus írókat: Molnár Ferencet, Heltai 
Jenőt , Pásztor Árpádot stb.) is igénybevett „irodalmi r iportok" megírására. 

Tág teret adot t elsősorban Fényes László munkásságának, aki — nem is alaptalanul — 
a szegények, a jogtalan sérelmet szenvedettek védője nimbuszához ju to t t , és aki sorozatosan 
leplezte le a közigazgatási erőszakoskodásokat, politikai panamákat , tőkés és bankári vissza-
éléseket. Az Est valósággal ret tegett lett Fényes László egy-egy szenzációs cikke nyomán — 
s a tárgyak tekintetében cseppet sem volt válogatós: közügy vagy magánélet — mindegy 
vol t e lapnak (és Fényes Lászlónak is), csak botrány legyen. Fényes László (már mint emigráns) 
az t mondta, hogy mintegy negyedszázados újságírói működése során kerekszámban egymillió 
levelet kapot t olvasóitól, azaz általában naponta százan fodultak hozzá panasszal, kéréssel, 
leleplezéssel. Egy-egy szenzációsabb, borsosabb Fényes-riport az aznapi példányszámot sok 
tízezerrel emelte. Nagy üzlet volt a purifikáció. 

Mindezt ügyesen, fürgén, a közönség szájaíze és kulturális igénye szerint, a kispolgári 
olvasóra kitűnően ható álkulturális mázzal bevonva tálalta, s igen rövid idő alat t Magyar-
országon még soha el nem ért példányszámra nőt t fel. (A háború alatt , 1916-ban a példány-
száma állandóan 400 000 fölött volt, holott a budapesti napilapok között csak az egyetlen 
Pesti Hirlap érte el a 100 000 példányt.) 

A bulvársajtó hatása ; alacsonyabb színvonal 

Az Est hatása — ha ugyanilyen szakmai rátermettséget felmutatni nem is tudtak — 
nem maradt el az egész magyar sajtóra. A lapoknak, akarva-akaratlan meg kellett kísérelniük, 
hogy versenyre keljenek ezzel a hódító újt ípusú lappal. Bűnügyek, szigorúan vet t magánügyek 
(ha botránykeltésre alkalmasak voltak) lényeges tért hódítottak a lapokban. A korábban nagy 
teret kapot t szépirodalmi, tudományos, általános kulturális anyag a hétköznapi lapokban 
erősen megcsappant. Csak akkor áldoztak ezekre nagyobb teret, ha valamilyen politikai v i t a ; 
t ámadás volt hozzákapcsolható. 

Ady Endre személye körül például egész 1917—18-ig nem szűntek meg a csatározások, 
de még ennél is jellemzőbb volt például az a tisztán politikai eredetű, léha és felületes kampány, 
amelyet a soviniszta saj tó — elsősorban a függetlenségi Magyarország, és sok liberális újság — 
indított Szekfű Qyula emlékezetes „Száműzött Rákóczi" című, teljesen tudományos szak-
munkának szánt könyve ellen. 

Az Újság és Világ 

Budapesten egyébként a századforduló után még két jelentős napilap indult: Az Újság 
és a Világ. Az előbbi a fővárosi, fogyatékosan művelt, kispolgári, túlnyomórészben zsidó közön-
ség kiszolgálására indult, kombattánsan Tisza István politikáját népszerűsíteni igyekvő, 
szintén nem minden szakmai hozzáértés nélkül szerkesztett lap volt, s hamar elterjedt. Ennek 
a lapnak igen nagy szerepe volt abban, hogy a múltszázadi újságok túlnyomó része teljesen 
elvesztette népszerűségét. Egyetértés, Fővárosi Lapok, Magyar Állam, Budapest, Magyar 
Nemzet, Budapesti Napló fokozatosan megszűntek vagy elsorvadtak, s a Pesti Napló is igen 
megcsappant közönség számára készült. 

A Világ 1910-ben indult, mint a magyarországi szabadkőművesség lapja, de hamarosan 
a polgári radikális publicisztika központi orgánumává lett (mikor Purjesz Lajos vette á t a 
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szerkesztést). Ez a lap bizonyos fokig igényesebb, rangosabb volt, lehetőleg nem száilt bizo-
nyos szerény szellemi szint alá. Elterjedtsége nem volt mérhető az Az Újságéhoz — nem is 
szólva a cinikusan, számítóan üzleti vállalkozás jellegét nem is titkoló Pesti Hírlapról. Bizonyos, 
hogy Az Est vulgáris szenzáció-keresése mellett ez a szervilis, elvtelen újság volt a magyar 
sajtó korrumpálódásának legfőbb részese. 

A Pesti Hirlap és az újságíró erkölcs 

,,A zsidó középosztály tipikus lapja, antiklerikális, szélső soviniszta magyar. Emellett 
még speciálisan a gabonatőzsérek újságja . . . " Amikor 1909-ben a nagyon rossz termés és a 
magas gabonaárak miat t felvetődött a gondolata a behozatali vám időleges felfüggesztésének, 
a feudális nagybirtok és a gabonatőzsde védelmében a Pesti Hirlap kijelenti: ,,Elsőben is meg 
kell ütköznünk a vámfelfüggesztés időtartamán . . . Kijelentjük, hogy az esetben, ha Rum-
burgtól Cattaróig és Bregenztől Csernovitzig az éhtífusz rakásra szedné áldozatait, akkor sem 
volna szabad a vámsorompókat egy negyedévi időtar tamra az idegen gabona előtt meg-
nyitni . . , " 3 ° 

E cikk idézése nem csupán azért érdekes, mert rávilágít a Légrády-féle saj tómorál 
züllöttségére. Érdekes azért is, mert bevilágít az egész akkori magyar saj tó bizonyos szerkezeti 
jellegzetességeibe. 

A Pesti Hírlapnak akkor egyik legaktívabb vezércikkírója volt Gellért Oszkár. Gellért 
Oszkár akkoi (ő maga is ír erről legutóbb megjelent emlékirataiban) igen éleshangú levélvál-
tásba keveredett Ignotusszal, mert egy Gellért részéről politikailag kifogásolható vezércikket 
írt névtelenül Andrássy Gyula lapjában, a Magyar Hírlapban. Fel sem merült — s ez a jellegze-
tes a saj tó és az újságíró erkölcsökre — hogy a névtelen vezércikkírás és a belső munkatársi 
állapot között nincs olyan elvi különbség, amely jogossá teszi egyik részről a másiknak t e t t 
szemrehányást. Ha az újságíró-erkölcs bármily enyhe foka elevenen élt volna — Ignotus 
nem írhatott volna sa já t politikai nézetével ellenkező vezércikket „bérmunkaként" és Gellért 
Oszkár nem maradhatot t volna egy olyan lap vezető publicistája, amely inkább éhtífuszban 
halálra kárhoztat tömegeket, semhogy a földbirtokosok és gabonakereskedők prof i t ja csök-
kenjen. x 

Az újságírói etika kérdése — elsősorban számtalan ilyen, a fentemlítetthez hasonló 
vagy még élesebb jelenség kapcsán — nyilvánosan is napirendre került és a Huszadik Század 
1912-ben körkérdést intézett számos vezető újságíróhoz: 

„1. összeférhetőnek tar t ja-e a politikai tisztességgel, hogy valaki elveivel ellenkező 
eszméket hirdessen, bár névtelenül, a publicisztikában, oly célból, hogy pénzt 
keressen vele? 

2. lehet-e a testi munkára vonatkozó erkölcsi szabályokat minden módosítás nélkül 
a szellemi munkára is alkalmazni?" 

(Ez utóbbi kérdés arra az érvelésre vonatkozik, hogy ha a tőke-ellenes, szervezett munkás 
dolgozhat a tőkés javára, mint munkás, akkor a szellemi munkás is dolgozhat pénzért, meg-
élhetésért tőkés munkáltatójának.) 

A válaszok nagyrészt felemás állást foglalnak el: vezető ember nem teheti, vagy inkább 
nem illő, ha teszi ezt — bár mindenki tud ja , hogy igen sokan így szolgálnak munkahelyükön. 

Ady szerint az írás még az igazi demokráciában sem valami apostoli dolog, de az ál-
demokráciában meg valósággal árucikké lett. „Még mindig megmaradnak azonban . . . a 

3° Pesti Hirlap, 1909. V. 14. és idézi a Huszadik Század, 1909.1. köt . - 563.1. v j (Varga Jenő) : Éht í fusz 
és gabonavám című cikkében. 
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vezetők, vagy vezetni akarók, akiknek egész nevükkel, testükkel harcba kell menniök hirde-
te t t igazságaikért." 

Bíró Lajos szerint ,,más a rutin-újságíró és más a publicista" — az előbbit pedig nem 
ítéli el. 

Görcsöni Dénes (a katolikus saj tó legismertebb és legharcosabb kritikusa) igen élesen 
elítéli a meggyőződésével ellenkezőt hirdető újságírót; míg Ignotus azt írja, hogy a több 
minisztert végigszolgáló miniszteri hivatalnok semmivel sem kevésbé felelős, mint a gazdáját 
kiszolgáló újságíró. Amaz a mindenkori miniszter, ez a szerkesztő eszköze — egyformán 
áldozat mind a kettő. Csak a névvel jelzett írásért felelős, bár „ . . . nemcsak jelleme t i l t ja , 
de tehetségének rugalmassága nem tágulhat annyira, hogy hitével és érzésével mindenképen 
ellenkező ügyet szolgáljon". 

Jászai Samu, szakszervezeti tanácsi főtitkár szerint erkölcstelen a meggyőződés ellen 
írni, de tud ja , hogy az újságírók nagy többsége kénytelen ezt tenni. 

Kóbor Tamás nem t a r t j a összeférhetetlennek az újságíró ilyen munká já t a politikai 
erkölccsel, míg Nagy Endre azt tanácsolja, hogy „aki teheti, kerülje az olyan foglalkozást, 
amelyben meggyőződéséből kell élnie". 

Szende Pál (a polgári radikális mozgalomnak Jászi Oszkár mellett vezére) szerint „a 
türelmi álláspont csak azokkal szemben gyakorolható, akiknek a hírlapírás terén közvélemény-
irányító szerepük nincs", fníg Gonda József hódmezővásárhelyi radikális újságíró szerint nem 
is lehet kétséges, hogy a névtelenül író újságíró nem ütközik a politikai vagy írói tisztességbe. 

Talán ennyi is elég a kérdés tekintetében fennálló kötetlenség, „liberalizmus" igazolá-
sára, s egyben annak a magyarázatára is, hogy miért emelkedett ki az egész magyar sajtóból 
világnézeti egységével a Népszava. Bíró Lajos említett dolgozatában (30. 1.) ezt írja erről: 
„ . . . sokszor a legkényesebb kérdésekről egy-egy igaz szót, néha egészen egyformán hangzót 
a Népszavában és az Alkotmányban lehet találni. Két 'elfogult' párt lapban: a szociáldemok-
ra tában és a klerikálisban." 

Ez így többé-kevésbé igaz is, mert ez a két lap volt az, amely bizonyos elvi szempontok 
szerint válogatta meg munkatársai t . A többi újságnál egyáltalán nem került szóba elvi kérdés 
— csak a szakmai kvalitás. De nemcsak a lapkiadók, szerkesztők, hanem az újságíró részéről 
sem volt szempont, hogy olyan lapnál dolgozzék, amelynek politikájával, irányával is azono-
sítani t ud ja magát. 

A prostituált újságírás 

Nem csupán Ignotusról volt tudott , hogy a Huszadik Század és a Világ mellett állandó 
cikkírója Andrássy Gyula lapjának, a Magyar Hirlapnak, nemcsak Gellért Oszkárról volt 
ismeretes, hogy éveken keresztül a világnézetével polárisán ellentétes Pesti Hirlap vezér-
cikkírója maradt , hanem például Biró Lajos — ez éveknek talán legkiválóbb publicistája 
csak 1913 őszén került a Világhoz, s erősen radikális meggyőződése ellenére addig a Tisza-párti 
Az Újság munkatársa volt. Ugyanennek a lapnak munkatársai között vele egy időben szerepel 
Kóbor Tamás, Herczeg Ferenc, Kozma Andor, Szomory Emil és egy ideig Móricz Zsigmond is. 
Móricz Zsigmond például még 1912-ben is adott novellát a Tisza-párti Magyar Figyelő-
nek. Ambrus Zoltán dolgozik az Az Újságnak, a Nyugatnak és szerkesztője — a Fidi-
busznak. 

Kemény Simon, aki az ellenzéki Az Est egyik főmunkatársa, és gyakran közöl verseket 
a Nyugatban is — a Magyar Figyelő (Tisza-párti) hasábjain a durva támadások sorozatát í r ja 
Ady ellen. De ír ide Ambrus Zoltán és Prohászka Ottokár is, sőt Krúdy Gyula, Kéri Pál és 
Adorján A. 

A Budapesti Napló szépirodalmi munkatársai : Biró Lajos, Révész Béla, Czizmadia 
Sándor, Méray-Horváth Károly, Kaffka Margit és Farkas Imre . 
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A Világ szerkesztőségében 1913-ban egymás mellett dolgozik Purjesz Lajos szerkesz-
tésével Jászi Oszkár, Ignotus, Ady Endre és a teljesen más szemléletű Kosztolányi Dezső, 
sőt a szociáldemokrata baloldali ellenzékhez tartozó Mérő Gyula dr. is. 

A Pesti Naplónak Molnár Ferenc, Szomory Dezső és Erdős Renée mellett belső munka-
társa Pékár Gyula. 

És így sorolható fel a végtelenségig az ilyen merőben érthetetlen, teljesen elvtelen oszto-
zás a munkatársakon a polgári saj tóban egész addig, hogy a protestáns vallású és protestáns 
nevelésű Szabó Dezső a főcikkírója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök házilapjának, 
a Fehérmegyei Naplónak. 

Az újságíró erkölcsről felvetett vita tehát jóformán értelmetlen: ilyen újságíró erkölcs 
nem volt, s legfeljebb csak egyes politikai, világnézeti vagy irodalmi mozgalomban vezető 
szerepet betöltő személyek — ha újságcikkeket írtak — kényesebben megválogatták a lapot, 
amelyben leadták. Jászi Oszkár nem írt, csak a Világba, s Tisza István is Az Újságban jelen-
t e t t e meg cikkeit (bár ez csak ra j ta múlott, mert a Népszavát kivéve, bizonyára bármelyik 
lap örömmel közölte volna bármilyen írását). 

A sajtókorrupció 

S ennek még semmi köze sincs tulajdonképpen a lapok korrumpáltságához. „A sajtó 
korrupciója gazdasági okokból fakad . . . újságíróknak semmi erejük sincs rá, hogy csak 
egyetlenegy kiadót is meggátoljanak legitim vagy illegitim üzleteinek megkötésében" — 
állapít ja meg Biró Lajos (i. m. 25.1.). A korrumpáltság igen sokoldalú Biró szerint (i. m. 17.1.). 
„ . . . három féle dolgot szokás a sajtótól vásárolni: 1. dicséretet, 2. elhallgatást, 3. az igazság-
nak, a becsületes meggyőződésnek, a közérdeket szolgáló ítélkezésnek az ellenkezőjét; köz-
gazdasági cikkekben, riport-cikkekben, vezércikkekben." Egyszóval: a saj tóban minden meg-
vásárolható — bár az ügyes sajtó-üzletember „ . . . és az okosan vezetett lapok nem is adják el 
magukat soha egészen. Csak félig". A magyarázat az, hogy „nagy visszaéléseknél, nagy 
panamáknál, úgynevezett nagy disznóságoknál a legritkább esetben sikerül a teljes elhallga-
tás" . Valamelyik lapban mindig kiszivárog valami, s akkor a többi sem hallgathat. S az újság-
írók vigasza: „ . . . a sajtó megvásárolhatósága magában még sohasem te t t lehetővé semmi 
v i s s zaé l é s t . . . A Panama csatorna emberei előbb vették meg a politikusokat, azután a 
sa j tó t . " (i. m. 18. 1.) 

Természetesen örökké rejtély marad, hogy miután a közönség ezt tudta , és nem is egy 
ízben kerültek nyilvánosságra teljes meztelenségükben megcáfolhatatlan adatok: a saj tó el-
terjedtsége nem csökkent, s hitele — ha volt ilyen — nem csappant meg érezhetően. Pedig 
például nyilvánosságra kerültek a konkrét adatok arról, hogy a darabontkormányra (utóbb) 
szernyű soviniszta á tkokat szóró lapok, köztük a Pesti Hirlap, a Magyar Szó igen jelen-
tős szubvenciókat vettek fel. Éber Antal a képviselőházban muta t t a be a szubvenciók 
nyugtáit3 1 köztük a Pesti Hírlapét is, — mindenki előtt ismeretes volt a bank-pausálék és a 
nagy érdekképviseleti pausálék rendszeie: mindez nem ár to t t a sajtónak. A rejtély magyará-
zata alighanem az, hogy a közönség maga is többé-kevésbé korrupt lévén nem is támasztot t , 
sőt nem is ismert kényesebb erkölcsi igényeket. (Persze ez nem speciális magyar jelenség, s 
i t t elsősorban a politikai prostitúció erősen szembeütköző.) 

A kiadóhivatali érdek odáig ter jedt , hogy a még aránylag legtartózkodóbb lap, a Világ 
is, a legkiélezettebb politikai válság (a Désy—Lukács per és a Magyar Bank nagy botránya) 
idején közölt egy banknyilatkozatot, s hozzáfűzte: „Ezek a kijelentések bizonyára eloszlatnak 
minden téves hitet, ami a (Magyar) bankra vonatkozólag fölmerülhetett és megnyugvással 
töltenek el mindenkit, aki e vezető intézetünk fejlődését figyelemmel kíséri."32 

31 Magyarország, 1909. március 30. 3—5. 1. 
" Világ, 1912. X I . 2. 9 - 1 0 . I. „Magyar B a n k " 
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A sajtó hatalma? 

Ezt is minden további nélkül eltűrte a közönség és alighanem fel sem háborodott ra j ta . 
Gondolkodása annyira á t i ta to t t volt a kapitalista berendezkedéstől, hogy a minden meg-
vásárolhatóságot természetesnek fogadta el. Viszont joggal írja Biró Lajos: „A nemzetiségi 
kérdésről például magyar lapnak lehetetlen egyenesen leírni akár a legvilágosabb igazságokat 
is, különbeni lapvisszaküldések, 'lemondások', felháborodott levelek érkezésének terhe a l a t t . . . 
és ha u tá l ja magát, és ha leköpi a tollát elkeseredésében: tartozik észnélkül és meggondolás 
nélkül üvölteni az üvöltözőkkel" (6. 1.) — mert „a közönség nem tűri, hogy bizonyos igazsá-
gokat neki a szemébe mondjanak . . . Az újság csak azt írhatja, amit a közönség g o n d o l . . . 
gondolna és mondana, ha módjában volna". 

így tehát Ambrus Zoltánnak nincs igaza, mikor azt írja, hogy „a saj tó nem a nagy-
hatalmak egyike . . . hanem: a legnagyobb hatalom a világon. Hatalmasabb, mint a dinasz-
tiák, a kormányok és a törvényhozó testületek, hatalmasabb mint a templomi szószék, mint 
a tudomány és a művészet, hatalmasabb mint a múlt és a jelen legnagyobb szellemei, hatal-
masabb a tőkénél, még a nagy tömegnél is hatalmasabb".3 3 

Valóság ebből annyi, hogy a sajtótól nagyon sokan félnek, de ha gondosabban kivizs-
gáljuk, azt kell látnunk, hogy a magyar áldemokráciában a sajtó gyakorlatilag országos 
vagy nemzetközi ügyekben semmi vagy csak alig számbavehető befolyásra te t t szert, holott 
lényegében úgynevezett szabad saj tó volt. A magyar sajtó túlnyomó többsége híve volt az 
általános, t i tkos választójognak, de ez a kormányzatra teljesen hatástalan maradt . 

Nincs szükség cenzúrára 

Cenzúrát — kivéve átmeneti időre a szocialista saj tót — a kormány nem gyakorolt. 
A sajtóperek esküdtszék elé kerültek s igen nagy arányú volt politikai perekben a felmentés 
(s ebben is csak a szocialisták tekintetében volt kivétel: ezeknél igen gyakóriak voltak a nagy-
részt polgárokból álló esküdtszékek marasztaló ítéletei). Nem is volt lényegében szükség a 
cenzúrára, mert még oly válságos időben, mint a „véres csütörtök" is bebizonyosodott: 
„ . . . végeredményében a sajtó a májusi események morális sikeréhez nem szolgált semmiféle 
aktív hozzájárulással, ami érthető is, mert évtizedek óta mindig egy iskolába járt és egy gazdá-
nak volt a cselédje. Negyvennyolcas-, koalíciós-, Kossuth-, szabadelvű-, alkotmánypárti és 
eféle jelszavak alat t a létező hatalmi rend érdekeinek volt szószólója, s mikor az ellenzéket 
játszotta, akkor is csak a módszerek között válogatott, de nem azt az ellenzékiséget vállalta, 
ami az ország többségének érdekeit képviselte volna."34 

A kormányzat ezzel mindenkor tisztában volt, és ezért, kivéve a szocialista saj tót , 
semmiféle korlátozó rendszabályt nem alkalmazott, körülbelül 1911—1912-ig. Ekkor, a ki-
éleződött harcok idején már előfordult olykor, hogy egy-egy laptól ideiglenesen megvonta 
a kolportázs jogot és Tisza ú j saj tótörvényt hozott be, amely bizonyos enyhe szigorításokat 
tar talmazott , s korlátozta az esküdtszék hatáskörét is. 

A sajtó hangja 

A sajtó hangja ezekben az években mérhetetlenül eldurvult — s ez érthető válasz volt 
a kormányzati módszerek eldurvulására. De azért a sajtó irányában mutatkozó óvatosságra 
jellemző, hogy például a Népszava 1913. III. 1-i számát az ügyészség elkobozta a „Vért szom-
jaznak a mungók" című vezércikk miatt . A lap második kiadása a vezércikk helyét üresen 
hagyva jelent meg. De az ügyészség nem kifogásolta a belső vezércikket, amelynek címe:, 

33 Ambrus Zol tán: Irodalom és újságírás. Szerda, 1906. X. 3. 
34 Zuboly : A sajtó és az események. Huszadik Század, 1912. II . köt . 167. I. 
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„Hazugsággal védi tolvaj cinkosát", s ta r ta lma: „Őfelsége miniszterelnöke nemcsak azéi t lopott , 
hogy saját zsebeit megtöltse, a nagyszabású panamalovag azért is lopott, hogy egy briganti-
hadat vásárolva, az ország nyakára ülhessen és a brigantihad vezére, gróf Tisza István, Lukács 
lopott pénzének köszönheti azt, hogy nem geszti magányában ül, hanem a dunapart i szenny-
parlamentben d i k t á l . . . Ilyen ostobán csak egy Tisza gróf hazudhatik saját különleges 
intelligenciájával." Ez a cikk tehát nem esett, nem is eshetett kifogás alá. 

Mert hiszen a Katholikus Szemle is nyugodtan írta és í rhat ta : „Magyarországnak ma 
legszószátyárabb mindentudói Tisza István és Réz Mihály ismét íveket telefirkáltak . . ,"35 

Még ennél is jellemzó'bb a sajtó kezelésére az a „Koholmányok" címen közzétett kis 
jelenet, amely Ferenc József és első udvarmestere közt játszódik le. Bevezetőben megjegyzi 
a jelenet írója, (Nagy Endre), hogy az „természetesen németül folyt le, de a magyar nemzet 
hagyományos hűségével fordítottuk magyarra". Az udvarmester egymásután jelenti, hogy 
Európa valamennyi uralkodója részvét-táviratot intézett az uralkodóhoz. A tizedik után a 
császár megkérdezi: 

„Tulajdonképen miért is fejezik ki ily sokat részvétüket? 
Udvarmester: Felséged laj tántúli tar tományában, a szatmári körzetben, Ököritó falu 

tűzkatasztrófájában többszáz ember meghalt. 
Császár: Ügy? Hát akkor tulajdonképen nekünk is részvétünket kellene kifejeznünk." 
A jelenet végén kiderül, hogy elfogyott a magyar nyelvű részvéttávirat. „ H á t akkor 

nem fejezzük ki részvétünket" — zárja le a császár a beszélgetést.36 

Még csak sajtóper sem indult a szerző vagy a lap ellen — mert félő, hogy az esküdtszék 
felmenti őket. 

A polgár i sajtó ugat, de nem harap 

Mindezek a fenegyerekeskedések azonban nem félelmetesek, s ezt a hatalom jól t u d j a . 
Nemcsak annyi igaz, amennyit Zuboly fentidézett cikkében ír, nemcsak az igaz, amit a sa j tó 
korrupciójáról vitákban és tanulmányokban oly bőven taglalnak. Az a vizsgatétel, hogy hogyan 
viselkedik a sajtó, ha kenyértörésre kerül a sor! 

És 1912. május 23. ilyen kenyértörésnek napja volt: nem tört ugyan ki a forradalom, 
de a szele megsúrolta a polgárságot — s a saj tó (kivéve a Népszavát), a polgárság, a klérus és 
a dzsentri kezében volt, az ő érzelmeit fejezte ki. S 1912. május 23. után nem kellett egyetlen 
lapot sem megfizetni, nem kellett semmiféle sajtóirodai utasításnak kijönnie ahhoz, hogy az 
egész sajtó, pártállásra, s arra való tekintet nélkül, hogy a választójog kérdésében — amiért 
a harc folyt ezen a napon — milyen álláspontot képviselt eddig, legjobb esetben is csak a meg-
riadás, a leszerelés, a visszavonulás hangját hallatta. 

És helyesen és tisztán ítélt Zuboly, mikor megállapította: ,,. . . egészen nyugodtan 
megtörténhetett , hogy a legelterjedtebb álproletár krajcáros újság minden skrupulus nélkül 
támadta a zavargókat és a zavargásokat ama jezsuita kenetesség szerint, hogy a magánvagyon 
rombolása (ti. ablakbeverés, villamos-felfordítás) rettenetes bűn. S kontráztak hozzá csende-
sebben vagy bátrabban a többiek is. . . Ezekben a napokban a sa j tó a demokráciáért nem 
tet t többet cseppel sem, mint amennyi izgató és agitáló erőt az események puszta referálása 
reprezentált ."3 7 

A lényeges (felesleges lenne tovább idézni a már említetteknél jobboldalibb lapok cikkei-
ből), ami itt kiderül, az el nem felejthető tanulság: a polgárság, polgári demokratikus követelé-
seket, mint erre már utal tunk, a munkásmozgalomtól tanulta meg. Nem a saját követelései 
voltak, amint természetes lett volna, hanem, mint Biró írja „lagymatagon" csatlakozott a 

« . 

" Z u b o l y : i. m. 167. és köv. I. 
» Katholikus Szemle, 1923 I. köt . 104. 1. 

Ne (Nagy Endre) : Koholmányok. K. és k. részvét. Pesti Napló, 1910. I I I . 31. 
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munkásság követeléséhez. Abban a pillanatban azonban, amikor vérre ment a dolog, s nemcsak 
kiabálni kellett, hanem harcolni, amikor veszélybe került az ablaküveg, s a „vékony arany-
lánc" — a polgárság nem a megnyerni kívánt jogokért harcolt, hanem a meglevő féltésében 
virtuálisan átállt az ellenség oldalára. S ezt a sajtója félreérthetetlenül kifejezte. 

Mert a saj tó kétféle lehetett: vagy kifejezte olvasói közhangulatát, vagy irányítani, 
befolyásolni akar ta azt. Ha az utóbbit tet te volna, kockáztat ta volna létét, tehát csak az előb-
bire vállalkozott: ezért polgári sajtó. S ezért nem kellett fékentartására cenzúra — a cenzúrát 
mindenkor ellátta a csalhatatlan osztályösztön, „a lakás, a ruha, az évi jövedelem". 

A „vékony aranyláncot" a polgári biztonságot Biró Lajos idézte féltőn az Az Újság-
ban, 1912. május 25.-én. 

A szennysajtó 

A budapesti sajtónak még két jellemző ú j termékéről kell megemlékezni: a Pesti Fu tá r 
című riport-újságról és a Színházi Életről. 

Az előbbi — bizonyára a híres bécsi „Die Fackel", Karl Krauss igen érdekes riport-
lapja mintájára — Nádas Sándor szerkesztésében indult meg. Heti lap volt, s minden erkölcsi 
alap nélkül amolyan purifikátori szerepet vindikált magának, de egyben intimitások, előkelő 
társadalmi körök családi ügyei adták a lap főtémáját . Mérhetetlenül szennyes, alantas, pisz-
kolódó revolverújság volt — akinek rejtegetni vagy titkolni valója akadt : ret tegett tőle, mer t 
gátlást nem ismerő arcátlanság és provokáló pimaszság jellemezte. Ennek a folyóiratnak 
(később még sok és még szennyesebb követője is akadt) viszonylag jelentős olvasótábora volt, 
s hatása több szempontból figyelemre méltó mind a sajtó egészére, mind a közönség ízlésének 
formálására nézve. 

A Pesti Futár (soha nem is hasonlított a pompás bécsi lapra) megtanítot ta a 
saj tót arra, hogy nincs olyan intim magánügy, amiből ne lehetne a botrányraéhes közönség ki-
elégítésére alkalmas riportot írni. Oldalakon keresztül és alpári szemérmetlenséggel tárgyalta 
például budapesti bankvezérek és nagyiparosok szerelmi csatáját egy asszony körül, ki az 
egyik felesége, s u tóbb a másik felesége lett. Hálószobák és hivatalok függönyeit húzta félre — 
s te t te ezt minden olyan esetben, amelyben nem sikerült az érdekeltek megzsarolása. A buda-
pesti saj tó megtanulta belőle, hogyan lehet mesterségesen szenzációkat teremteni akkor, ami-
kor sem politikai botrány, sem kaszinóügy vagy nagy bűneset nem kínálkozott. 

De ez még nem a legrosszabb oldala volt ennek a lapnak, amelyet tú lnyomó részében 
egyetlen ember írt tele. Miután ezzel az alantas riportázzsal bizonyos népszerűségre te t t szert, 
ítéletre jogosultnak érezte magát a művészet, az irodalom, a színház s általában a kul túra 
minden felvetődő kérdésében. Határtalanul szemtelen hangú, a csalhatatlanság tudatával el-
telt hi tvány dicséretei vagy szidalmai, bármily hihetetlen is, művek, teljesítmények sikerét 
vagy sikertelenségét voltak képesek eldönteni — a közönség, ha olykor szégyenkezve is, olvasta 
és — befolyása alá került . 

Mindezt a sok alantasságot egy, a magyar sajtóban, de egyáltalán nyomtatásban mind-
addig ismeretlen szennyes, nyegle, még élőszóban sem megengedhető nyelven tálalta fel: azon 
a nyelven, amelyről azután jogosnak látszó undorral „a budapesti ,nyelv"-ként írtak és beszél-
tek ant iurbánus kommentátorok. 1913. március 4-éről, a tömegsztrájk lemondásáról beszámoló 
cikknek ezt a címet adta: „Szeretem mikor az ellenzék méltóságteljes!" Mindenki, aki csak 
kicsit is érzékeny a stílusra, önkéntelenül azt gondolja, hogy ez a hang annak árt a leginkább, 
akinek oldalára áll. 

A Pesti Fu t á r Budapest terméke volt, a nyelv, amelyen írták jóformán Budapesten 
kívül alig is volt érthető. De azért — bármennyi kárt is okozott — nem ez volt, sőt még nem 
is ez lett „a pesti nyelv", ez szerencsére megmaradt néhány követő, hasonlóan alantas, kul tú-
rálatlan, sem ízléstől, sem erkölcstől nem gátolt újságíró hangjának, de mégis kimutatható , 
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hogy mind nyelvileg, mind erkölcsileg azért alaposan megfertőzte a saj tót és a közön-
séget is. 

Lezüllött, bemocskolt megjelenési formája ez az ú j bulvard-sajtó típusnak, amelyet 
maga Az Est első számában így határozott meg: „Az utca újságja akarunk lenni, mert az utca 
mindenkié . . . más legyen az utca hangja is, mint volt még akár nyolc-tíz év előtt is. Ezzel 
az ú j hanggal köszönt be Az E s t . . . Mindenütt ott leszünk, ahol szükség van a gyöngeség, 
vagy az el nem ismert érdem védelmére, s az álarcos bűnök leleplezésére."38 

Az erkölcsi gátlások lazítása 
Nem az t jelentik a fentmondottak, hogy a budapesti saj tó átvette a Pesti Futár modo-

rá t , szemléletét vagy szennyes nyelvét. A Pesti Futár azzal fertőzött, hogy a maga teljes 
gátlástalanságával mások addig megvolt gátlásain lazított. Az amúgy is korrumpálódó és 
fokozódó konkurrenciába szorított sajtó, számolva a közönség megrontott ízlésével is, többet, 
lényegesen többet engedett a Pesti Futár féle újságírás irányában, mint amennyi súlyos romlása 
és színvonalvesztesége nélkül megengedhető volt. 

S bármennyire csodálatosnak hangozzék is: ez a szennyes áradat nem maradt hatás-
talanul magára az irodalomra sem. Nem Ady Endrét vagy Móricz Zsigmondot rontot ta meg, 
de igen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kor számos tehetséges, jobbra hivatot t 
és alighanem jobbra is képes írója mondanivalóban, nyelvben egyaránt lezüllött a vásári 
hangoskodás, olcsó sikerhajhászás — majdnem azt mondhatnánk: a tudatos kútmérgezés és 
ízlésrontás elszomorító szintjére. 

A hangnak ez a leromlása, a stílusnak ez a teljes semmibevétele, egyáltalában: a leírt 
szó iránti természetes tisztelet és megbecsülés eltűnése vezetett arra, hogy olcsó és alacsony-
rendű durvaság, gorombáskodás szellemességnek számított, nyegle önelégültség pótolta a 
hozzáértést, és műveletlen fölényeskedés lépett az ízléses és illetékes kritika helyébe. S ha igaz 
is, hogy ez a Pesti Futár-hang igazi virágkorát a Horthy-ellenforradalom korában érte el, s 
hogy korábban is már csak Kálmán Jenő, Újhelyi Nándor vagy hozzájuk hasonló írókat 
tudo t t magának meghódítani, de hatása tulajdonképpen lemérhető mindazokon a jellegzete-
sen pesti írókon, akik nem tar toztak sem a Nyugat köréhez, s nem védte őket az, hogy művei-
ket a vidéki patikárusnék vagy masamódlányok számára írták. 

Ez a légkör — s ebben erős része volt Az Est-nek is — kimutathatóan hozzájárult még 
Molnár Ferenc, Bródy Sándor és más, a merkantil-irodalom bűvkörébe került írók színvonalá-
nak lerontásához is, ha persze egy-kalap-alá vételük Nádas Sándorral igazságtalan elfogult-
ság is volt. Ahhoz nem volt egyiküknek sem elég ereje, hogy ezzel az oly sok mocskot sudró 
hullámmal szembeszálljanak — csak anyira telt erejükből, legalábbis legtöbbjükéből, hogy 
ne merüljenek el benne. 

Kéri Pál még attól sem riad vissza, hogy nyíltan védelmébe vegyen egy napilapot, amely 
egy asszony magánlevelével visszaélve botrány-tudósítást közöl: „Az újság üzleti vállalkozás 
és a közönség érdeklődésének kielégítéséből él. A mai törvények nem szolgálják éppen valami 
féktelen módon az erkölcsöt. És hogy a törvény hézagain át is, az a lap üzleteket csinál — 
jól teszi. Nagy pénzt, vagyont általában csak igazságtalanság, erőszakosság ú t j án lehet szerezni 
és rendesen éppen a törvény hézagain át hull be az aranyeső."39 

A Színházi Elet 
A másik sajtótermék,' amelyről még szólni kell: a Színházi Élet. Ez a lap 1912-ben indult 

meg, s hivatása kezdettől fogva, nem is t i tkoltan, a színházi és film-reklám volt. A Színházi 
Élet soha nem igyekezett úgy látszani, mintha elfogulatlan, szabad kritikusa lenne a színházi 

' М г Est, 1910. április 16. 3. I. 
»" Kéri Pá l : Az erkölcstelen sajtó. Nyuga t , 1908. I I . köt . 275. 1. 
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és film életnek, hanem nyíltan, személyre, szerzőre, színészre és minőségre való tekintet nélkül 
propagálni akart mindent, ami ezzel az egész szakmával összefügg. Teljesen mindegy volt szá-
mára, hogy Weber Oberonját mutat ja-e be az Operaház, vagy Zerkowitz Béla Nemtudomka 
című operettjét a Népopera. Anna Pavlova, a nagy orosz táncosnő ugyanolyan reklámot kapott , 
mint Waldemar Psilander filin-amorozó orfeumi fellépése. Még a kis vidéki vándorszínész 
társulat tagja is megkaphatta akár a lap címoldali képét, csakúgy, mint Jászai Mari vagy 
Varsányi Irén: mindennek rendes díjszabása volt. 

Ez a lap csaknem oly gyors és hatalmas sikert ért el, mint Az Est — sőt bizonyos szem-
pontból túl is szárnyalta, inert teljesen új , addig semmiféle lapot nem olvasó, széles rétegeket 
nyert meg magának. Magának nyerte meg, de bizonyos fokig — ezt el kell ismerni, ha elfogulat-
lanul akarjuk mérlegelni — az egyetemes színházi kultúra iránti érdeklődésnek is. Igaz, hogy 
semmiféle irányítást nem adott , még csak kísérletet sem te t t arra, hogy a minőség, egy-egy mű 
vagy művész valódi értéke szerint vezesse, irányítsa közönségét — de mégis széles tömegekben 
keltette fel az érdeklődést a színművészet iránt. 

Célja persze nem ez volt, s sikerének ez csak véletlen velejárója. Lényegében az volt 
legfőbb hatóeszköze, hogy a szélesebb, elsősorban alacsony kul túrájú, egészen kispolgári 
rétegekben azt az érzést keltse, hogy bevezeti őket a ti tokzatos legendákkal övezett művész-
világba, a „bohémek" közé, elárulja nekik, vagy legalább sejttesse velük apró intimitásaikat. 

Az amúgy is ismeretlen világot valami ködös-lilás illúziógyártással vet te körül, meg-
erősítette azt a hitet, hogy a színház világában minden csupa jókedv, könnyedség, siker és 
gazdagság, s azokban, akik amúgy is vágyódó csodálkozással néztek a „világhódító deszkák" 
felé, csak megerősítette ezt az ábrándot . 

Joggal tekintették kényesebb ízlésű emberek a lapot valóságos leánykereskedelmi pro-
paganda orgánumnak, mert a munkája valóban kerítő munka volt. De megdöbbentő lett volna 
már akkor is statisztikát készíteni abból, hogy ki olvassa rendszeresen ezt a folyóiratot. Mert 
kiderült volna, hogy mindenki olvassa. Nyíltan vagy szégyenkező t i tokban, otthon vagy fog-
orvosi rendelőben, fodrásznál vagy kávéházban, de olvasta a tényleges kis varrólánytól a leg-
fellengzősebb kékharisnyákig, a gőgős arisztokráciától az irodalmi szalonokat látogató polgár-
asszonyokig mindenki. 

Olvasták azok is, akik előtt semmi kétség sem fért hozzá, hogy a lapnak minden sora 
megfizetett hirdetés — s olvasták azok is, akik szent áhí ta t ta l hit ték el minden szavát. Az 
egyetlen olyan sajtótermék volt, amelynél nem mutatkozot t éles különbség vidék és főváros 
között : egyformán ter jedt el mindkét olvasótáborban, s oly mély gyökereket eresztett a közön-
ségben, hogy néhány év alatt a színházi világban valóságos hatalommá lett — olykor már meg-
engedte-magának azt is, hogy nem fogadott el megrendelést, bojkot tál t egyeseket, sőt szín-
házakat is — persze sohasem irodalmi vagy művészi kritika, hanem üzleti érdek vagy személyi 
elfogultság alapján. De a Színházi Életet nem bojkot tál ta senki és nem volt író, művész Magyar-
országon, aki méltóságán és rangján alul állónak tekintet te volna, hogy a Színházi Élet részére 
cikket írjon, nyilatkozzék, fényképet dedikáljon. Ez volt az egyetlen olyan lap az országban, 
amelynek hasábjain véget ért minden politikai, irodalmi, világnézeti harc : itt Móricz Zsigmond 
ugyanúgy szerepelt, mint Herczeg Ferenc, Karinthy Frigyes és Pékár Gyula, sőt Richard 
Wagner és Zerkowitz Béla vagy Kálmán Imre. 

Ez a sajátosan budapesti laptípus mutat ia , hogy milyen vékony, erőtlen és igazi humus 
híján szűkölködő volt a magyar kultúra ta laia . Igazabb kulturális hagyományokkal rendelkező 
város vagy ország, amelyben kivirágzott ugyan a magazin-újság, szégyelte volna, hogy áldo-
zatul esik ilyen ügyefogyott szemfényvesztésnek. 

A háború előtt 
A magyar sajtóról szólván még két jellemző momentum kiemelése muta tkozik szük -

ségesnek. 
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Igen feltűnő, hogy a húszmilliós országban a fővároson kívül jóformán nem akadt újság, 
amelynek akár távolról is országos jelentősége lett volna. Volt olyan város — például Nagy-
várad — ahol egyszerre öt napilap is megjelent. Több újsága volt .Kolozsvárnak, Szegednek, 
Debrecennek, Brassónak, Kassának stb. Német újságok voltak Pozsonyban, Nagyszebenben, 
Temesváron (Budapesten kívül.) A többi nemzetiségeknek is voltak nagyszámban lapjaik. 

Jóformán nem fordult elő, hogy bármely vidéki lapnak (kivéve onnan származó és fris-
sen felköltözött személyeket) fővárosi olvasója lett volna. Az, ami Németországban, Olasz-
országban s nyugaton mindenütt természetes volt (Frankfurter Zeitung, Münchener Neueste 
Nachrichten, Corriere délia Sera, Manchester Guardian, Prager Tagblatt stb.), ez Magyarorszá-
gon ismeretlen volt, s ez elég jellemző arra a kulturális távolságra, amely az ország fővárosa 
és maga az ország között volt. 

A másik , ,hiány", amelyre rá kell mutatni , nein kevésbé jellemző. Magyarországon a 
kiegyezés u tán is alig, de a X X . században egyáltalán nem volt egyetlen számbavehető ellen-
zéki politikai vicclap sem. Józan ész szerint a jó vicclapnak majdnem imperative ellenzékinek 
kell lennie, mert ez a természetes hivatása. Magyarországon a Borsszem Jankó — a rövid 
koalíciós időszaktól eltekintve — mindenkor a kormány lapja volt, s kormánypárt i volt a 
Kakas Márton is. Nem a hatalmat, hanem az ellenzéket gúnyolják, nem a kormányzati rend-
szabályokat , hanem az ellenzéki tehetetlenséget állítják pellengérre. I t t is bizonyítva van az 
a tétel, hogy a saj tó olyan, amilyennek az olvasóközönség igényli: igazán ellenzéki lapot nem 
kívánt a vicclapok olvasója — s ez az olvasó a polgárság volt. 

így nagyjából képet kaphatunk talán arról, hogy milyen volt az a sajtó, amely szembe-
talál ta magát a világháború kitörésének tényével. Könnyű és felületes minden olyan meg-
állapítás, amely a saj tót bármiképpen felelőssé akar ja tenni a világháború kitöréséért, azzal 
vádolva, hogy előkészítette hozzá a hangulatot. Aki átnézi az akkori magyar újságokat (vagy 
akár a külföldieket is), könnyen meggyőződhet róla, hogy ez a vád alaptalan. De alaptalan 
már azért is, mert a sajtónak távolról sem volt meg a hatalma ahhoz, hogy ezt a bűnt elkövet-
hette volna. Sem megindítani, sem megakadályozni nem volt hatalma — váratlanul és elő-
készítetlenül szakadt az emberiségre, s a sajtó — akár az emberek — a befejezett tényeket 
vet te tudomásul. 

A sajtó a háborúban 

Rudas Zoltán 1918 nyarán éles támadást intézve Ignotus ellen, szemére vetette, hogy 
1915-ig uszított a háborúra, türelmetlen volt mindenkivel szemben, aki a militarizmust, a nem-
zeti érdeket "tőle eltérően értelmezte. Rudas Zoltánnak 1918-ban kétségtelenül könnyebb 
dolga volt, mint Ignotusnak 1914-ben. De Ignotus nem azért volt a magyar újságírás kimagasló 
gondolkodója, s kétségtelenül egyik legokosabb embere, hogy kritikus helyzetekben a legköny-
nyebb megoldást válassza — amikor hallgatni is lehetett volna. A baj gyökere ott van, hogy 
Ignotus alighanem hitt abban, amit 1914-ben és 1915-ben a háborúról írt — és ez az, ami 
végképp megbocsáthatat lan. 

De bármilyen nagy hibákat, tévedéseket és bűnöket is olvashatunk a fejükre, azt is 
t isztán kell látni, hogy az újságírók nem okozói voltak a katasztrófának — csupán kirobbanása 
u tán nem nyomban ismerték fel, hogy milyen méretű és milyen természetű katasztrófa. S azért 
azzal is t isztában kell lenni, hogy ,,a sajtó azt írja, amit a közönség hallani akar" — az ország 
egészének felszínen mutatkozó hangulatával szemben a sajtó sem szegülhet élesen szembe. 

Az olyan egyenes uszítás, amely háborút követelt, ritka és kivételes volt. A Borsszem 
Jankó majdnem egyedül állt a versével: 

„Félre a gyászos függönyt! A nagy múlt megjelen 
Véres bosszúra hivja a vérező Jelen, 
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összeszorult kezünkbe, lia fegyver majd akad: 
Megbűnhödi a szomszéd, a jelent s múltakat ."4 0 

Ugyanez a lap július 19-i számában gúnyolta a külügyminisztert, hogy nem mer „odavágni", 
s a hadsereget átküldeni a Száva hídján. De ez nem volt tipikus. Tipikus inkább az volt, hogy 
a háború kitörésének pillanatától a magyar saj tó elvesztette pártszínezetét: tökéletes lett 
benne az egység. 

1914 július végétől körülbelül 1917 derekáig, amikor már eresztékeiben lazult meg az 
ország, a magyar saj tó szinte a „Gleichschaltung" képét mu ta t t a — Népszava, Alkotmány: 
majdnem mindegy. 

A magyar polgári saj tó 1914-ben tulajdonképpen befejezte életét. A válság (1917—19) 
rövid hónapjai után már a régi polgári saj tó strukturálisan átalakult , a züllött ellenforradalmi 
saj tó vál to t ta fel, s a századfordulót követő másfél évtized újságírásának legnyomasztóbb 
felelőssége éppen az, hogy ennek a züllésnek sok vonatkozásban előkészítette az ú t j á t . S ezzel 
önmaga sírját ásta meg. 

A háború alat t i sajtó terjedelemben redukált volt, időnként annyira, hogy a békebeli 
24—32 oldalas napi terjedelem helyett cSak 6—8 oldal lehetett. A lapok példányszáma erősen 
emelkedett ugyan, de ta r ta lmuk 60—70 százalékban a harctérről érkező hivatalos és nem 
hivatalos jelentésekkel, harctéri riportokkal foglalkozott — egyébre alig-alig maradt hely. 
De a megmaradt helyet sem használták fel a lapok arra, hogy sajátos politikai közvéleményt 
alakítsanak ki. Az ország népe sokáig meg volt arról győződve, hogy önvédelmi háború folyik, •v 
sőt arról is, hogy a háborút a központi hatalmak meg fogják nyerni. Olyan hírszolgálat, amely 
ezzel ellentétben lett volna, elképzelhetetlen volt. Bizonyos, hogy a sa j tó ezt a szükségesnél 
nagyobb mértékben is tudomásul vette. 

A háborús sajtó ellen valódi vádirat az, hogy Tisza István bírálva egy aradi kormány-
párti lap magatartását , megállapíthatta: „Igazán akkor, amikor a pesti sajtó leghaszontala-

^íabb közlönyei is példás magatar tást tanúsítanak, tisztességesebb eljárást vártam volna. , . " 4 1 

Ennek megfelelően bánt is a lapokkal, mert „a háborúra vonatkozó híreket illetőleg 
nem tehetünk különbséget a lapok között pártállásuk szerint. Amely lap ebben a kérdésben 
korrekt magatar tás t tanúsít , az mind a nyilvánosságnak szánt hivatalos információt meg-
kapja". 4 2 S ez egyben azt is jelentette: amely lap „nem korrekt" — az nem kapja meg az 
információkat, s ezzel a háború iránt érdeklődő közönséget kiszolgálni nem tudván, el kell 
pusztulnia. 

A kormány álláspontja a háború alat t a sajtó kérdésében meglehetős bizonytalan volt. 
Mindvégig módot adtak például arra, hogy a lapok közöljék az angol, francia, orosz hadi-
jelentéseket, sőt kommentál ják is azokat. Ugyanakkor viszont kezdettől fogva rendkívül éles 
cenzúrát gyakoroltak minden belpolitikai kérdésben, s lehetőleg nem engedték a kormány, a 
hatóságok, a közellátás, a hadisegély-kiosztás stb bírálatát. 

Rendkívül jellemző a magyar politikai viszonyokra, hogy 1917 tavaszán Tisza István 
bukását és az ú j koalíció (Eszterházy majd Wekerle) kormányra ju tásá t követően a cenzúra 
nagyon kiélesedett. A „demokra ta" Vázsonyi Vilmos mindaddig példátlanul szemérmetlen 
politikai cenzúrát vezetett be, s a kormány, de különösen a saját működését egyszerűen nem 
engedte bírálni. E tekintetben sokkal rosszabb volt Tiszánál. 

A háború előmenetelével a cenzúra egyre élesebb, egyre erőszakosabb lett. A Világ 1917. 
május 16-i száma például első oldalon így jelent meg: „Jászi Oszkár vezércikkét a cenzúra 
törölte. Második cikkünk közlését a cenzúra nem engedte. Harmadik cikkünk közlését a cen-
zúra nem engedte. Negyedik cikkünket a cenzúra törölte." 

40 Borsszem Jankó, 1914. júl ius 5. 1. I. 
11 Tisza I s tván levele az aradi főispánhoz. 1914. ok t . 15. Tisza István összes munkái. 4. csop. 2. köt . 

1 2 8 - 1 2 9 . o. F rank l in , 1924. 
" T i s z a I s tván levele Markovi ts Béla ú jv idéki főispánhoz. 1914. szep tember 5. i. m. 41. 1. 
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A Népszava 1916. november 11. számának első oldalán ez a cím maradt csak meg: 
„I . Ferenc József meghalt." Kunfi vezércikkének egyetlen betűjét sem engedte közölni a cen-
zúra (igen ostobán, mert az üres oldal a legjobb cikknél is beszédesebb volt). A Népszava 
1918. január 19-i számának első három oldalát viszont oly teljesen törölte a cenzúra, hogy 
egyetlen sor — még cím sem maradt meg. 

S már régen nem Tisza volt hatalmon, már a végkifejlődés utolsó jeleneteinél ta r to t tak , 
amikor 1918. augusztus és szeptember hónapokban a cenzúra kíméletlen durvasággal ir tott 
ki a lapokból (majdnem kizárólag persze a 3—4 ellenzéki lapból) elsősorban belpolitikai híre-
ket, s mindent, ami a béke sürgetésére vonatkozott . Ekkor már olyan esztelenséget követtek 
el, hogy a cenzúra például letiltotta a Galilei Kör feloszlatásának s vezetői letartóztatásának 
közzétételét. Viszont nem akadályozhatta meg, hogy a képviselőházban emiatt elhangzott 
interpellácós vita mégis belekerüljön a napilapokba. Biró Lajos a Világ-ban, 1918. szeptember 
19-én, tehát a nyugati vereség bekövetkezte után írta: „A békemunka eredményességéhez 
szüksége van a diplomáciának maga mögött egy szabad sajtóra — még akkor is, ha ez a saj tó 
szabadságát arra használja, hogy őt kritizálja. Ma az a helyzet, hogy nálunk csak az uszító 
saj tó szabad." 

Hogy azután ez a sajtó 1918 október legutolsó napjaiban önkényesen szabaddá te t te 
magát a cenzúra alól — már nem értékelhető igen nagyra. A háború elvesztését hivatalosan 
is bejelentették már október 17-én a parlamentben (Tisza István). Annak az államhatalomnak, 
amely tehát már elveszítette a maga szuverénitását, mert hiszen egy győztes idegen hatalmi 
összefogásnak volt kiszolgáltatva és alárendelve, természetesen nem lehetett tekintélye és 
ereje, hogy megakadályozhasson ilyen önkényességet. S természetes, hogy már ennek a sajtó-
nak sem lehetett semmi súlya — sőt a valóságban már régen nem is volt. 

Fájdalmas és igaz, csak éppen nagyon elkésett Biró Lajos kétségbeesett felkiáltása, 
mikor a magyar sajtó egy része Wilson 14 pontja ellen régi soviniszta jelszavaival t ámadt 
(mert egyik és másik fél egyaránt komolyan vette a wilsoni elveket): miért kell azt a látszatot 
kelteni — kérdezi Biró — „ . . . hogy egész Magyarország csupa alldeutsch emberből áll, hogy 
Tisza István nem mániákus zsarnoka a magyar kormányhatalomnak, hanem igazi vezére 
Magyarországnak? . . . Miéit kell ezt elhitetni az egész világgal, holott Tisza István nemcsak 
az egész világnak egyik leggyűlöltebb embere, hanem leggyűlöltebb embere Magyarországnak 
is? Hivatalos politikája, parlamentje és kormányai Magyarországnak annyi ellenséget szerez-
tek, hogy az ember a lelkéig meg van dermedve, ha körülnéz a világban. Közelben és távolban 
sehol sincsenek barátaink, mindenütt elkeseredett harag és lángoló gyűlölet sziszeg felénk. 
Ezzel a gyűlölettel szemben a magyar nép most tehetetlen. Ki van szolgáltatva egy vak és 
véres kormányzatnak. De a magyar sajtó még talán tehetne valamit! Most: az utolsó órában, 
az utolsó percben ébredjen tudatára annak a magyar sajtó, hogy mitől van szó . . . kimondha-
tatlan és kétségbeejtő elárvultságban van a magyarság . . . A magyar saj tónak volna hivatása, 
hogy a magyarság életösztönének legalább hangot adjon, és hogy a jövőnek odakiáltsa, hogy 
a magyarság jobb sorsra méltó, mint amilyen felé vezetői viszik."43 

Mindez azonban már régen elkésett — s a magyar saj tó még ekkor sem eszmélt fel. 
De hogyan is eszmélhetett volna fel, mikor az ország politikájának így aposztrofált vezetői 
még a legutolsó, a legvégzetesebb pillanatokban sem voltak képesek átlátni, hogy mi történik 
a szemük előtt.41 

Milyen legyen hát a saj tója ennek az uralkodó osztálynak, amely látszólag nem is 

43 Biró Lajos: Magyarország'hangja. Világ. 1918. IX . 29. 1. 1. 
" A képviselőházi napló beszámol róla, hogy 1918. ok tóber 23-án (!) Apponyi Alber t , ezú t t a l ki t u d j a 

hányadszor , szónokol az á l ta lános választójog szükségességéről, mer t hiszen ö ezzel hozza a legnagyobb áldo-
za to t . Mire: 

„Tisza I s tván : Csak rontaná a szi tuációt . 
Apponyi Alber t : Nem szabad, hogy á th ida lha ta t l an ür válassza el az osz tá lyokat . 
Tisza I s tván : Törpe kisebbség k íván ja a vá l a sz tó jogo t . " 
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sejtette, hogy mi előtt áll az ország, hogy hova vezették ezt a soha meg nem kérdezett s soha 
meg nem hallgatott népet — hova ju t t a t t ák saját maguk uralmát is. 

A sajtó olyan, amilyennek olvasói látni kívánják. És 1918-ban az ország legelterjed-
tebb napilapja még mindig a Pesti Hiilap volt, s a kormánypárti sajtó csaknem másfélszer 
annyi papírt fogyasztott el, mint Az Est, a Pesti Napló, a Magyarország, a Világ és a Nép-
szava együttvéve.4 5 

Ezt is látnunk kell, amikor a sajtóról, háborús szerepéről, háború előtti és háború 
alatt i felelősségéről ítéletet — marasztaló ítéletet — mondunk. 

Végigtekintve a magyar, helyesebben fővárosi sajtó fejlődését a millenniumtól az első 
világháború végéig, nyilvánvalóvá válik, hogy csak kevéssé torzító tükre a dualizmus végső 
válsága felé sodródó magyar politikai, társadalmi és szellemi életnek: minden feltétel adva 
volt arra, hogy egy esztendővel később, a forradalmak bukása után, kitermelje magából a 
Horthy-korszak meghunyászkodó, züllött és a sajtó-etika legalapvetőbb követelményeivel 
szemben is elégtelennek bizonyuló sajtót, az ellenforradalom elvtelen sa j tó já t . 

A L K O T M Á N Y — Néppár t i , szélső klerikális napi lap . 
E G Y E T É R T É S — Kossuth Ferenc és a függetlenségi pá r t többségi s zá rnyának napi lap ja . F ő m u n k a t á r s a 

Eötvös Károly. 
FŐVÁROSI L A P O K - ,,A soviniszta magya r kul túrpol i t ika l a p j a " Liberális. Szerkesztője e korban Porzsolt 

Kálmán. 
B U D A P E S T I NAPLÓ — K o r m á n y p á r t ortodox-l iberál is ú j s á g , Vészi József szerkesztése idején a főváros i 

értelmiség lapja . A ki tűnően szerkesz te t t lap m u n k a t á r s a vol t Ady is. 
B U D A P E S T I H I R L A P - Rákosi Jenő sovin isz ta -kormánypár t i l ap ja . 
MAGYARORSZÁG — A függetlenségi balszélső pá r t lap ja . Justh Gyula, m a j d Károlyi Mihály o r g á n u m a . 
P E S T I H I R L A P — A kispolgárság álliberális nap i lap ja . A lege l te r jed tebb nap i lap . 
Ü J M A G Y A R S Z E M L E - 1 9 0 0 - 1 9 0 1 - b e n megje len t folyóirat , Ambrus Zoltán szerkesztésében. Igényes , 

demokra t ikus szel lemű. 

" Lásd Pénzv lág 1918. I I I 31.-i k i m u t a t á s a . 

41 



B A R T A J Á N O S : 

BABITS MIHÁLY EGYETEMI ELŐADÁSAI* 

1. 

A Népszabadság 1959. évi március 25-i számában Békés István tollából érdekes vissza-
emlékezés jelent meg azokról a napokról, amikor 1919-ben, a Tanácsköztársaság első heteiben, 
a budapesti tudományegyetem bölcsészeti kara megkezdte a tavaszi félévet. A kezdés nagy 
eseménye az ú j egyetemi tanárok bemutatkozása volt; az akkor már országosan ismert, de 
elismeréshez és katedrához csak most ju to t t nevek közt szerepei a Babits Mihályé, aki — a 
cikkíró indexének tanúsága szerint is — egy főkollégiumot hirdetett Az irodalom elmélete 
címen és mellette egy Ady-szemináriumot. Babits a Múzeum körúti épület hagyományos iro-
dalomtörténeti tantermében tar to t ta óráit; még a mi időnkben is ez volt a tizenegyes, később, 
a tantermek csökkentése során hatos lett és maradt is mindaddig, amíg az épület a bölcsész-
karé volt. Idézem most az újság szavait: ,,. . . Jóval a meghirdetett első Babits-előadások 
előtt zsúfolt ház volt. A hallgatók és vendégek az ablakpárkányon ültek és a dobogó lépcsőjén 
kuporogtak. Babits Mihály — Ady halála után ráöröklődött költőfejedelmi rangját kellően 
hangsúlyozva — nagy kísérettel jelent meg. Azok között, akik az első előadásra vele jöttek, ott 
volt Ady özvegye, Csinszka is. A diákok utat nyitottak az érkezőknek, és Babits néma csendben 
vonul t fel a ka tedrára . " 

Erről az egyetemi tanárságról én, aki abban az évben még vidéki gimnazista és újdon-
sült Babits-olvasó voltam, az újságból értesültem; később egyetmást beszélt az órákról egy 
félig katona, félig diák jóbarátom, aki ezekben a hónapokban Pesten rekedt, s noha nem volt 
irodalmár, a kíváncsiság őt is elcsalta egy-két órára. Az előadó emfázisa megmaradt emlékeze-
tében; tőle tudom azt az apróságot, hogy a nagy tolongás miatt az Ady-szemináriumra végiilis 
csak azokat bocsátották be, akik az órát az indexükbe felvették. Későbbi visszaemlékezés 
szerint az irodalomelméleti órákon a tolongás annyira fokozódott, hogy a nyitvahagyott a j tó 
mögé, a tizenegyeshez vezető hosszú folyosóra'is ju tot t hallgatóság. 

* Ez az ismertetés részletesebb kidolgozása annak az előadásnak, amelyet a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemnek a Tanácsköztársaság negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszakán 
1959 április havában t a r to t t am. A végleges fogalmazáshoz még fel tud tam használni két időközben megjelent 
értékes adatközlést : Ungvári Tamás: Adalékok Babits Mihály pályaképéhez, 1918 19. ( I t K 1959. 2, 
szám) — és Éder Zoltán: Ismeretlen adatok Babits 1919-es magatartásának következményeihez (A Petőfi Irodalmi 
Múzeum Évkönyve, 1959; közli többek között a ma már egyébként hozzáférhetetlen Az igazi haza című 
Babits-cikket). Az adatok összegyűjtésében segítségemre volt két t an í tványom: Bata Imre, aki Babits és a 
magyar irodalomtörténet címen n y ú j t o t t be egyetemünkön bölcsészdoktori értekezést, és Simon Zoltán, aki 
most dolgozik szintén huszadik századi i rodalomtörténet írásunk köréből vet t doktori értekezésen. 

Cikkem lezárása u tán végre előkerült egy második egykorú jegyzet Babits egyetemi előadásairól ' 
Fáb ry Zoltán tula jdonából . Ezen az alapon esetleg sor kerül a teljes szöveg kiadására. Éppen ezért kérek 
m i n d e n k i t , akinek hasonló jegyzete vagy ilyen jegyzetről tudomása van, közölje ezt lapunk szerkesztő-
ségével . 
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A visszaemlékezésekkel kapcsolatban furcsa, de örvendetes tapasztalatom volt. Amikor 
— régi adósságom kiegyenlítése gyanánt — kezdtem cikkemhez az anyagot gyűjteni, egy-
szerre szólaltak meg addig hallgató ismerősök, akikről kiderült, hogy annakidején ott ültek 
Babi t s előtt a padokban: Kardos Pál kartársam, egyetemi docens, akinek mostani tudományos 
t émá ja Babits költészete; Kis Miklósné dr. nyugalmazott középiskolai tanár, akinek az elő-
adásokról készült jegyzete 1945-ben kallódott el; emlékei szerint Babits annyira újszerű és 
érdekes volt, s oly áhítattal hallgatták, hogy időnként megállt a toll a kezükben: elfelejtkeztek 
a jegyzetelésről. Sarkady Ida tudományos könyvtáros, csoportvezető és Péterfy László 
könyvtáros (mindketten a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában) egy eddig tud-
tommal ismeretlen, elfelejtett mozzanatról közöltek adatokat . Középiskolai tanárok részére 
1919 februárjától kezdve átképzőtanfolyamot szerveztek, számos előadóval és sokféle elő-
adással. Fogarasi Béla filozófiát, Varga Jenő közgazdaságtant adott elő; talán nem mozaik-
előadásokról, hanem tanfolyamszerű, hétről hétre ismétlődő órákról volt szó. Három irodalmi 
előadóra emlékeznek, ezek : magyar irodalomból Babits és Schöpflin, francia irodalomból 
Benedek Marcell. A tanfolyam délutánonként volt, az Egyetem téri központi épületben, s álta-
lában csak a berendelt középiskolai tanárok látogatták. így Péterfy László is, akkor a debre-
ceni ref. kollégium tanítóképző-intézetének tanára . Hallgatta Babitsot és Schöpflint; az előbbi-
nek Zrínyi-, az utóbbinak Vörösmarty-órájára emlékszik. Az ő jegyzetei se élték túl az 1944— 
45-ös vihar t . Nem is tudot t végig kitartani; április vége felé, Debrecen román megszállásának 
hírére, hazautazot t . —Sarkady Ida, akkor tanítónő, érdeklődésből, középiskolai tanár-ismerő-
sei hívására ment el a tanfolyam néhány órájára. Benedek Marcellnek Zoláról, Babitsnak a 
Csongor és Tündéről szóló előadására emlékszik. Babits saját Vörösmarty-tanulmánya nyomán 
haladt; föllépésében volt félszegség, de mihelyt beszélni kezdett, magával ragadta hallgatóit. 

Magának Babits egyetemi tanárságának külső történetéről a bölcsészkar irat tára őrzött 
meg néhány adatot . Neve, tizenegyedmagával, ott van a 88 226/1919. VI. 1. sz. kinevezési 
okiraton. (Éder Zoltán adata szerint a Tanácsköztársaság c. hivatalos lapban május 17-én 
jelent meg.) Az iratból megtudjuk, hogy Babitsot ,,a modern magyar irodalom és 
világirodalom" rendes tanárává nevezték ki. Informátorom öt olyan kari ülést említ, 
amelyen, a jegyzőkönyvek szerint, Babits is ott volt; az utolsónak dátuma július 2. Az 
említett kinevezési okmánynál minden bizonnyal korábbi az a keltezetlen irat, ,,egyes 
előadások pótlásával és a tanárképzés kiegészítésével megbízott előadók"-ról; ezek 
névsorában szerepel Babits Mihály Az irodalom elmélete c. heti hatórás kollégiumával. 
Úgy látszik, az ú j garnitúra a félévet csak megbízott előadóként kezdte, s később kap ta 
meg professzori kinevezését. 

A múló visszaemlékezéseknél és a hivatalos adatoknál többet jelent az a füzet, amelyet 
másodéves egyetemi hallgató koromban vettem az Eötvös-Kollégiumban ún. családapámtól, 
Nagy Sándor Kálmán magyar—német-szakos kollégámtól, aki később kereskedelmi iskolai 
tanár lett, Imre Sándornál egyetemi magántanári képesítést szerzett, s Borotvás Nagy Sándor 
néven a közgazdasági nevelés és oktatás kérdéseiről könyvet és cikkeket irogatott . A füzet: 
az ő egykorú jegyzete Babits említett irodalomelméleti előadásairól; olyan, amilyenek az 
átlag-jegyzetek : fogalmazása laza, i t t-ott hibás is, több kisebb és egy nagyobb hézag akad benne. 
Ismétlődései, visszafordulásai, összegezései még éreztetik az órák tagolását és az előadás köz-
vetlenségét. De lapjait forgatva, megérezzük a történelem levegőjét is: ahogy a kifejtendő rend-
szer széles íveléssel kezdődik, még április elején, ahogy május—júniusban az iram egyre 
gyorsul, az előre kijelölt főrészek terjedelemben egyre rövidülnek, végül szinte már csak jel-
zésekké zsugorodnak: mindez az ifjú Tanácsköztársaság drámai küzdelmeit, a feje fölé egyre 
végzetesebben tornyosult viharfelhőket érezteti. 

A hallgatói szöveg, említett fogyatékosságai miatt , nem annyira érett, hogy kiadására 
gondolni lehetne, hacsak előbb-utóbb másunnan jobb szöveg nem kerül elő. De úgy hiszem, 
a tudományos nyilvánosság, — a Babits életműve és az irodalomelmélet iránt érdeklődők szíve-

43 



sen veszik, ha gondolatmenetét bő vázlatban ismertetem, a kereken 120 lapos anyagot mintegy 
nyolcadára rövidftve. 

2. 

„Az emberiség érzéseinek és átérzett gondolatainak thesaurosa az irodalom. Az érzé-
seké, melyeket a kultúr-emberiség évezredeken át tar tó szenvedései keltettek fel. Az élet 
kevés örömének, sok panaszának és továbbmenni-akarásának folytonos, nem fáradó hangjai , 
melyek mint a lokomotív szellentyűjének munkája vit ték előre a szociális gépezetet. Az iro-
dalom lényegében forradalmi, minden forradalom rej te t t motora. Az irodalmat mint a múlt 
képződményét fogjuk tárgyalni, azonban mindjár t hozzátehetjük, hogy ami t az irodalom 
képvisel, az nem álló, stabil, hanem lendítő része a múltnak. Az irodalom régiségének tárgya-
lásánál úgy megyünk hátra, mint amikor a futó hátranéz, hogy előretörjön. Nem is akarunk 
régiséggel foglalkozni, tudományunk nem történeti , nem a múlté. A múlt csak anyag és 
példa lesz számunkra." 

A babitsi stílusú előhang után a jegyzet általános tudományelméleti bevezetéssel kezdő-
dik. A valóság részint tényekre, részint a tények viszonyaira bontható fel; kétféle tudomány 
van : a tények és a viszonyok tudománya. Az irodalomra nézve az elsőnek az irodalomtörténet, 
a másodiknak az irodalomelmélet felel meg. A tények egyszeriek és időhözkötöttek; ez a jel-
legük a természettudományokban elhanyagolható, a lélektani és szociológiai tényéknél, tehát 
az irodalmiaknál is, fontos. A viszonyokban mindig van valami időhöz nem kötöt t , örök 
érvényű. A velük foglalkozó, elméleti tudományok tehát filozófiai jellegűek. Az irodalom-
elmélet pl. ku t a tha t j a élmény és mű összefüggéseinek vagy az irodalmi hatásnak törvény-
szerű elemeit; ku ta tha t j a a még a viszonyoknál is állandóbb esztétikai normákat , amelyek 
az irodalmi értékelést lehetővé teszik. 

Babitsra vall a bevezetés következő problémája: nein másodlagos tudomány-e az iro-
da lomtudomány— hiszen nem közvetlenül foglalkozik az életjelenségekkel, hanem valósággal 
újrakérődzi az irodalom által már feldolgozott életanyagot. Csakhogy a mi tudományunkban 
„nem az irodalom által már feldolgozott élettartalom kerül feldolgozásra, hanem maga az 
irodalom mint formai jelenség az őt alkotó erőkkel és a tartalomhoz való viszonyával". Éppen 
ezért az irodalomtudomány már ráépül azokra a tudományokra, amelyek az emberi lelket 
és a társadalmat ku ta t ják . I t t röviden kitér Babits a tudományok Comte-féle hierarchiájára, 
s megpendíti, de még függőben hagyja: mennyiben normatív és mennyiben természettudo-
mányi az irodalomtudomány. 

Ugyancsak felbukkan a m ó d s z e r kérdése; az analógiát, tehát a hasonlóságból le-
vont általánosításokat és az analízist, amely a bonyolult tüneményeket egyszerűbbekre 
bontja fel, a mi tárgyunk kutatására kétségeseknek mondja; egyébként az említett tudomány-
elméleti kérdések megoldását függőben t a r t j a mindaddig, míg nem tisztáztuk: mi az irodalom, 
mi tartozik bele? Babits fogalom-meghatározása nem teljesen eredeti (Baldenspergernek alább 
még említendő könyvét követi), de kölcsönzött voltában is jellemző rá. Az emberek közlik 
egymással lelki tar ta lmaikat ; az újságíró, a szónok, a tudós ezt praktikus célból teszi, tehát a 
közlésben elvész a tar ta lmak egyéni színe és egyszerisége. „Ahhoz, hogy az író vagy szónok 
nemcsak közös érzéseit, hanem egész lelki hangulatát teljes pontossággal, úgy ahogy az benne 
megvan és csak egyszer fordul elő, s úgy, ahogy az soha senki másban ismétlődni nem fog, 
közölje, ehhez az erőfeszítéshez az kell, hogy a kifejezés öncél legyen." „Az irodalom a lelki 
tar talomnak a maga teljességében való visszaadására törekszik, mert semmi más célja nincs, 
mint ez a kifejeződés." Egyediség és általános érvényűség dilemmáját megoldhatónak t a r t j a : 
minél nagyobb teljességben adja magát az író, annál teljesebben, igazibban emberinek érez-
zük. 

Baldenspergertől veszi át Babits az »expressio« és a »formula« ellentétpárt, s megismétli 
hazai anyagon francia elődjének dokumentációját. A különbséget Baldensperger a Bovaryné 
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két részletének összehasonlításán érzékelteti (egy parasztasszony leírása; a mezőgazdaságot 
dicsőítő szónoklat); Babits példái: Kemény Zsigmond Két boldog című elbeszélésének s Jászi 
Oszkár A magyar értelmiségi középosztály és annak hibái c. publicisztikai művének egy-egy 
lapja. A formulák szívósságát, nemzedékről-nemzedékre való hagyományozódását Balden-
sperger érdekes példákkal bizonyítja; Babits átvesz közülük egyet; hogyan él tovább az ameri-
kai költészetben az angol költészet két kedves madara: a pacsirta és a csalogány — noha 
Amerikában nem található egyik sem. 

De ha az irodalom pusztán expressio volna, a róla szóló tudomány feloldódna a lélek-
tanban és a szociológiában. De az expressio kiszakítja a művet az alkotó lelkéből; a mű nem-
csak expressio, hanem objektiváció is: önálló léte van, ,,a nyers átélés nem irodalom . . . az 
irodalom az írótól függetlenül vizsgálandó, és úgy tekintendő, mint az emberi szellem objekti-
válódása". 

Az előadás itt kanyarodik vissza az irodalomtudomány jellegének és módszerének kér-
déseihez. Előbb el kell választanunk egymástól három lehetséges nézőpontot: a) a filológiait, 
amely csak a mű tar ta lmát nézi, és felolvad a pszichológiában és szociológiában, tehát való-
sággal természettudományi jellegű; b) a normatív esztétikait, amely már nem tényeket 
konstatál , hanem a művet, mint formát, kifejezést, objektivációt mérlegeli: mennyire közelíti 
meg a tökéletes kifejezés normájá t? c) A speciálisan irodalomtudományi nézőpont és módszer 
ennek a kettőnek a kombinációja. Nem tekintheti a műveket pusztán lélektani és társadalmi 
dokumentumoknak, nem mondhat le az érték-szempontokról. A mű szerves egész, amely nem 
vezethető le keletkezési folyamatából stb. —Másfelől: a kész mű értékelését is a pszichológiai-
szociológiai elemzés és beleélés készíti elő, alapozza meg. Petersen alagút-hasonlata szerint: 
kétfelől kell kezdeni az irodalom tanulmányozását, mint az alagút fúrását : egyik oldalon a 
műből, másikon az íróból indulunk ki; az irodalomtudomány módszerében sem tisztán termé-
szettudományi, sem tisztán esztétikai jellegű. A két véglet: a pszichologizmus és esztetizmus 
önmagában helytelen. 

Maga a tárgyaló rész az irodalomelmélet területét hét nagy problémakörre osztja fel; 
római számokkal jelezve adom mindegyiknek rövid foglalatát. 

l .Az irodalom egészének osztályozása, tagolása. A hagyományos hosszmetszeti osztá-
lyozás nemzeti irodalmakra tagol, a hagyományos keresztmetszeti műfajokra . Ez a fejezet 
foglalja magába az előadás legkülönösebb részét: a nemzeti elvű irodalomfelosztás heves 
tagadását és cáfolatát . A problémát még majd külön szemügyreveszem; itt csak Babits ellen-
érveit foglalom össze. A történelmi érv szerint sem az ó-, sein a középkor, sem a reneszánsz 
nem ismerte még ezt a csoportosítást; nem ismert nemzeti irodalmat, csak egységes világiro-
dalmat ; a szétválasztás tudatosan 1780 körül, a nemzeti eszme ébredésekor kezdődik. Az 
„ember tani" érv szerint „minden, amit a nemzetiség változtatni tud ra j tunk , nagyon csekély 
külső máz ahhoz az általános emberihez képest, mely a lelkünk mélyén él". Az irodalom 
nem a nemzet, hanem az egyén lelkét fejezi ki. A »nemzeti karakter« különben is meghatároz-
hatat lan. Babits itt Baldenspergernek egy kajánul szkeptikus okfejtésére támaszkodik, amely 
felsorolja: ki hogyan próbálta a francia vagy német »nemzeti géniusz«-t meghatározni: az 
ismertetőjegyek többnyire ellentmondók, s ha alkalmazni próbáljuk őket, számos író, olykor 
az elismert nagyságok is kívülrekednek a korlátokon. „Könnyelmű általánosítás hozta létre 
tehá t a nemzeti csoportosítást." Baldenspergernek van még egy szellemes, de persze vi ta tható 
szociológiai érve is: Az irodalmak nem nemzetiek, hanem nemzetiekké válnak, a politikai 
nemzetiség kialakulásával párhuzamosan, tudatos propaganda, szimplifikálás, sőt valóságos 
legendaképződés ú t ján . „Az író teremti a nemze te t . . . Mikor egy írói egyéniség megjelenik, 
a legtöbb esetben a nemzet nem akar ja sa já t jának elismerni . . . nemzetével mintegy szemben-
áll, de annyira hat nemzetére, hogy nemzete hasonul hozzá." Babits aktuális példája: Ady. 
„A háború borzasztó átalakító hatása a nemzet lelki fejlődését annyira siettette, hogy a nemzet 
utóiérte Adyját , hozzáadysodott Adyhoz, tehát nem az író volt nemzeti, hanem a nemzet 
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hasonult hozzá." Baldensperger záróformulája, Babits szavaival: „Az irodalmat csak adop-
tálja a nemzet, csak táplálkozik belőle, de eredetileg az irodalom nem nemzeti." Költőtől meg-
hökkentő Babitsnak egyik érve: „Mindjárt feltűnik, hogy az osztályozás egy külsőségen, a 
nyelven alapszik." Megpendíti végül, gondolatsorát befejezve, azt a lehetőséget, hogy az iro-
dalom időbeli osztályozása, tagolása az »uralkodó világnézetekre« épülhet. 

Erős kritikát kap a műfajok szerinti felosztás, általában a hagyományos műfajelmé-
let; mind az akkor tankönyvekben dívó hármasságot (elbeszélő, megbeszélő, rábeszélő művek), 
mind a hagyományos epika- líra- dráma-kategorizálást felszínesnek tar t ja ; nem is húznak ezek 
világos határvonalakat , hiszen a konkrét irodalom tele van a líra, epika, dráma közti á tmenet i 
jelenségekkel; egy lírai költemény drámaibb lehet, mint egy színpadi mű. Az expressio, ill. 
objektiváció foka sem irányadó; végül is „minden költemény líra, mert expressio . . . minden 
átélés egyenlően élmény és a költő már magát ad ja . " A műfajok azért sem adhatnak meg-
nyugtató felosztást, mert változó, korhoz kötött , történeti képződmények. „A 18. században 
pl. hiányzik a líra, napjainkban nincsen eposz, a regény a görög hanyatlás korában született . . . 
Tulajdonképpen minden nagy íróval új műfaj születik; ez természetes is, hiszen ú j a t csak ú j ja l 
lehet k i fe jezn i . . . Viszont ha a műfajra mint szerszámra már. nincsen szükség, ha nincs már 
olyan élmény, amit ki lehetne vele fejezni, akkor a műfajok kihalnak." Az óda vagy az epi-
gramm példája azt is elárulja, hogy a műfaji jelleg akkor is változhat, ha az elnevezés azonos 
marad. — Érinti itt Babits Brunetiére műfajfejlődési elméletét, azzal az óvó megjegyzéssel, 
hogy az ilyen organikus szempontok az emberi szellem termékeinek körében csak a hasonlat 
érvényével bírnak. 

Az osztályozás valódi alapjául az időbeliséget, azaz a történeti szempontot fogadja el — 
s így az egész problémát a korszakolásra és a vele összefüggő kérdésekre csúsztatja á t ; ez 
viszont alkalmat nyúj t neki arra, hogy vázolja álláspontját az akkor még újszerű nemzedéki 
elméletről. Amikor zárókérdését felteszi: melyek azok a tényezők, amelyek új korszakot indí-
tanak el az irodalomban? — a válasz (új világnézet és nagy egyéniség) már a második kérdés-
csoporthoz szolgál átmenetül. 

Előbb azonban, óvatosan, mégis megpróbál Babits valamelyes műfaji kategorizálást 
adni. Lehetnek bizonyos típusok a viszonyban, amelyben a kifejezés a kifejeznivalóhoz áll. 
Voltaképpen a közvetlenség és közvetettség fokozatain haladunk tovább: első típus az egyszerű, 
természetes élménykifejezés, a másodikban „az élményt nem közvetlenül fejezem ki, h a n e m 
lelkemben mégegyszer átélem . . . az élmény fölveszi a lélekben a szomszédos rétegeket"; a 
harmadik típusban „olyan élményt fejezek ki, melyet bennem már expressio keltett . Ez a 
kritikai irodalom". (Ez utóbbiba nemcsak a kimondott kritikusokat sorolja.) „ E felosztás 
voltaképpen három at t i tűd, melyet az élettel szemben el lehet foglalni." 

A II. kérdéscsoport: az irodalom mozgatóerői. Milyen erők, milyen tényezők állanak 
az irodalom korszakos változásai mögött? Alább még visszatérek arra a szkeptikus fejtege-
tésre, amellyel ez a szakasz indul: Baldensperger nyomán Babits igen kevéssé ismeri el a 
társadalmi-politikai változások irodalom-mozgató hatását . A főerőt a Taine-féle miliő-elmélet 
és a Dilthey-féle élmény-elmélet bírálatára fordítja. Az elsőt tapasztalati érvek alapján utas í t ja 
el. „A miliő nem magyarázhatja meg az irodalmi jelenség előállását, mert egyformán hat min-
denkire, s mégis ugyanegy miliőben a legkülönbözőbb művek jöttek létre. Az egyéniség Taine-
féle figyelmen kívül hagyása nem állhat meg." Babits szerint Dilthey csak Taine elméletének 
modernebb, finomabb alakját adja. Hogy az egyéni élmény csakugyan olyap fontos mozgató 
és magyarázó elv-e, az az író szándékától függ; Qoethe fontosnak ta r to t ta művei megértésé-
hez élményeinek ismeretét; Herediánál ez nem számít. „Sem az egyéni, sem a kollektív élmény 
nem lehet az irodalom mozgatóerejének megmagyarázója, 1. ha az egyéni lenne, akkor most 
a háború után nagynak kellene lenni az irodalomnak, pedig ellenkezőleg van. 2. A kollektív 
élmény sem lehet ez az erő, mert így az irodalmi koroknak a politikaiakkal össze kellene esni. 
De pl. Ady iránya politikailag csendes korban jö t t . " Az irodalom méíyebb élmények expressiója, 
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a szó köznapi értelmében ve t t élményanyag csak eszköz. Amikor egy kor vagy költő figyelme 
ú j , addig észre nem vett élmények felé fordul, az okot belsőbb dologban, a világnézet változá-
sában, talál juk meg. Ez az, ami kisugárzik az irodalomban, s utóbb megtalálja a maga 
kisugárzását a politikában is. Példa gyanánt, a korszellem és a politika egybehangzására, az 
anti-intellektualizmus terjedését hozza fel, megismételve azokat a gondolatokat, amelyeket 
megpendített Az örök öe'A'e-fordításhoz csatolt jegyzetekben és A veszedelmes világnézet c. 
cikkben, s részletesen kifejtett az Uj racionalizmus c. előadásban, amelynek fennmaradt 
vázlatát Ungvári Tamás közli. (Itk 1959, 242—243. 1.) „Csakis ilyen világnézetű korban volt 
lehetséges, hogy az embereket s a népeket egymás ellen uszítsák, a »Wille zur Macht« erejével 
belekényszerítsék a háborúba. Tehát a világnézetnek köze van a háborúhoz is meg az irodalom-
hoz is. Mindkettő közös forrásból származik, csakhogy az irodalomban elkezdődött a változás 
már a háború előtt ." — Ezt a modern anti-intellektualizmust veszi észre Babits a kor l í rá jában. 
„Az ész szerepe igen kevés a mai lírában. A modern líra oly hangulatok versbe foglalása, melyek 
asszociatív és hangzásbeli tényezőktől függenek." 

Tehát a világnézeti változás az oka az irodalmi változásnak. De mi okozza a világnézet, 
vál tozását? Igaz, az eszmék „elkopnak", ú j tények és események merülnek fel, mindez azonban 
hatástalan marad mindaddig, amíg föl nem lép a nagyember, a zseni, aki az ú ja t képes észre-
venni és kifejezni. „Mi tehát az irodalmat mozgató erő? A véletlen, az írói egyéniség megjelenése, 
a zseni." Az előadás most kifejti Babits zseni-elméletét. Miben különbözik a zseni a több i 
embertől? Kedves tétele Babitsnak: „Legtöbbjük észben és érzésben nem emelkedik túl az 
átlagemberen." De akkor mi az oka annak, hogy egyik lélek képes az expressióra, a másik nem? 
Maga az élmény erre nem képesít („gyönge írók akarnak az elbeszélt élményekkel hatni") ; 
a fantázia, amelyre számos irodalomkutató utal, csak eszköz, bár fontos eszköz. Baldensperger 
nyomán (l'iniciative des inadaptés) Babits is hajlandó a zseni kialakulásában némi szerepet 
jut ta tni annak, hogy a tehetség és környezete, társadalma, nemzete között disszonancia van, 
hogy számára elérhetetlen a környezetéhez való teljes adaptáció. Idegen származás, betegség, 
testi stigma, abnormitás tuda ta támaszthat merészséget, lendületet az újnak kifejezésére. 
(Néhány lappal odébb ezt az elméletet túlzásnak nyilvánítja.) Mégis, a zseni döntő tényezőjét 
Babits a kifejezni-akarásban, a kifejezni-akarás következetességében, s így az önmagához 
való hűségben lát ja. „Az irodalmi zseni tehát inkább morális, mint psychologiai sajátság." 
„Amint én megismerem magamat s ezt a világnak ki akarom fejezni, ehhez igen lés kell, hűnek 
kell magamhoz maradnom, énségemet a világnak bátran odakiáltani." (Közben célzás az 
akkor divatos Weininger elméletére: az irodalmi zseni lényege a »Gedächtnis«, az emlékezet 
félig morális értelemben.) „Az élmények a zseni számára nem jelentik a v ilágot, a világot bele-
éli önmagába, s a saját maga belső fejlődése a fontos; a világ csak anyag, költői téma számára, 
élmény, melyből önmagát építi fel." Goethe, Arany, Vörösmarty példáján illusztrálja, hogy 
a fő folyamat az alkotó küzdelme az élménnyel, az a szívós befogadó, alakító munka, amellyel 
a lángelme élményeit önmagához, saját világához asszimilálja. „A konst i tu t ív erő az élményt 
leidolgozó írói lélek. A tehetség, amely a felépítést elvégzi, a fantázia; ez az egyetlen psycho-
logiai jellemvonás, mely az írónál különbözik a más emberekétől." Szó esikmég ebben az össze-
függésben a tehetség magánosságáról, élményszerzésének és emlékezetének precizitásáról, az 
élmény átalakításának, objektiválásának szükségességéről. 

III. kérdéscsoport: az irodalom viszonya az élethez és az élményhez. „Hogyan változik 
a világ képe az irodalomban? Az egyéniség a kiválasztó és formáló elem. Az élmények kivevőd-
nek a világból s ú j életet kezdenek." E folyamat három mozzanata : 1. Az élmények kiválasz-
tása. Az élménynek nem külső jelentősége vagy hitelessége, hanem belső súlya a fontos: „a 
költő nem él, hanein lá t ." Egyes kutatók szerint Shakespeare nem írhatta a neki tulajdoní-
tot t műveket, mert életében ehhez képest kevés volt az élmény. Az ilyen okoskodás teljesen 
hamis. — 2. A kristallizáció. „A keletkezés folyamata nem az, hogy egy csomó élményt össze-
gyűjtők, hanem hogy egy élményem van s az magam vagyok, s a köré csoportosul a többi ." 
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Ha a telítődés fokát eléri, „bármely kis eseményt megragadhat a költői alkotás létrehozására, 
míg máskor nagy élmény sem fontos neki". Ebből következik az irodalom örök romantikus 
volta. Nincs rangsor közvetlen és másodlagos élmények közt. 

Ez a gondolatsor szükségképpen vezet a realizmus és naturalizmus problémájához. 
Sajnos, a jegyzet éppen ezeken a lapokon, ha nem is homályos, de zavaros abban az értelemben, 
hogy nehéz belőle kivenni a logikus fonalat; témáit elejti és felveszi, csereberéli, összegezi; 
olykor ismétlődik is. Babits véleménye a realizmusról, különösen olyan értelmezéséről, amely 
a valóság másolását vagy a költő valódi életének tükröztetését érti ra j ta , teljes határozott-
sággal kivehető. Flaubert-t veszi fel példának. Hatalmas erőfeszítéseit, kínos anyaggyűjtését , 
amely látszólag a valóság minél hűbb ábrázolásának érdekében történt , úgy értelmezi, mint 
véres harcot a koncentrációért, az önmagához-jutásért. Ezért küzd Flaubert úgy, hogy anyagot, 
képet, szavakat keres, melyekkel magát ki tud ja fejezni; nem a röghözkötött valóság, nem ada-
tok a fontosak, „hanem az ő világgal való szembenállásának képekben dőzsölő, de kielégítést 
nem találó fantáziabeli kifejeződése . . . Ami Flaubertre áll, azt el lehet mondani nyilván 
minden naturalista író műveiről". A példa tanulságát aztán tételszerűen többször is megismétli: 
a művész nem másolja a valóságot; „sem a külvilág, sem a költő élete nem jut kifejezésre a 
költőnél, hanem a költői világ" (Diltheyre hivatkozik.) „Mind a gondolkodók ( az esztétikával 
foglalkozó nagy filozófusok) egyetértenek abban, hogy a költő nem másol, hanem a d " . 

Közben, az eredeti fonal folytatása gyanánt, a költői alkotásfolyamatról, elindító és 
stmuláló mozzanatairól hallunk — részben Baldensperger nyomán — lélektani érdekességeket. 
A jegyzet említett zavarossága meglátszik azon is, hogy az élmények művé-válásának ígért 
3. mozzanatát nem jelzi külön, csak következtetni lehet rá, hogy ez a kivetítés, az objektiváció 
lenne, sőt ismételten visszatér az »eszményítés« fogalma is; de a három közötti viszony nem 
világos; egyszer az eszményítés, máskor az objektiváció látszik főfogalomnak. Azt a folyama-
tot , amelynek során a műalkotás kiszakad alkotójából, Baldensperger francia műszava nyomán 
exteriorizálásnak (exterioriser), egyszer magyarul »külsősítés«-nek is nevezi. Próbálja meg-
jelölni az objektiváció eszközeit: a k o m p o z í c i ó , mellyel a sorrendet .alkotja meg, s a 
f o r m a , mellyel kikerekíti. Az alapvető eszköz mégis a szavak és képzetek újszerű csopor-
tosítása, eredeti, addig szokatlan kapcsolása. Az objektiváció szükségképpen távolítást is 
jelent; fiatal, éretlen költőknél szokott hiányozni a distancia élet és mű között. 

»Önmagunk külsősítése« csak egyik oldala, nézőpontja az eszményítés folyamatának. 
Ha a külső, eszközül használt élmények, valóságelemek oldaláról tekint jük, ugyanezen folya-
mat a külső élmények magunkhoz asszimilálásával egyértelmű. „Az irodalom alapténye az 
eszményítés, amelyen a külvilágból nyert élmények keresztülmennek, hogy a költő lelkében 
kikristályosodjanak s mint új , autonóm világ jelenjenek meg." Ezzel kapcsolatban ejt Babits 
néhány szót a tipizálásról, t ipikus és egyéni vonásokról, a Vojtina ars poétikájából kiindulva. 
Szerinte itt sem lehet szabályt alkotni: „az író nem másolja a valóságot, sem az esetleges-
ségben, sem tipikus részeiben" — az egyedi is, a típus is csak eszköz önmaga kifejezésére. — 
Mindez nagyon szívügye lehet Babitsnak, mert a lényeges gondolatokat több változatban, 
ú j ra megfogalmazza, s lezárásul még egyszer visszatér a valószerűség, a külső hitelesség 
követelményére. „Minden ember két életet él. Egyik az embertársak közt folytatott tudatos, 
praktikus akara t által kormányozott élet. A másik az ember sokkal mélyebb tudat ta lan élete, 
mely az élményeiből lelkében leszűrődött és asszimilálódott élettartalomból áll . . . A író ezt 
a szavakban ki nem fejezhető, tudata la t t i mély életet akar ja másoknak megmutatni ." (Vigyáz-
zunk: nem a pszichoanalízis beszél itt Babitsból, hanem Bergson.) „Ezér t nem lehet az élethű-
ség szempontjából megítélni az í r ó t . . . Az író a világ nyelvén kifejezi az önmaga mélyét ." 
„Sohasem lehet az irodalom megítélésében a hűség mértékadó," az író világa és a környező 
világ között. Szigorú megrovást kap ezért Gyulai; végül is az a viszony, amelyben a költő és a 
való dolgok állnak, egyénenként és koronként változik; a múlt kritikusainak hibája volt az, 
hogy egy-egy kor relatív mértékét abszolútnak vették. 
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IV. A negyedik problémacsoport az irodalom művészi eszközeinek tana, a voltaképpeni 
poétika. Előzetes óvás: az eszközök változnak, minden nagy költő teremt ú j eszközöket is; 
ugyanígy korhozkötöttek a műfajok is. Ha történeti szempontú poétikát akarnánk adni, a 
kifejező eszközöket iskolák szerint csoportosítanánk egy-egy nagy költő körül. Az előadás azon-
ban iilozófiaibb célt tűz ki magának: megkeresni a költői kifejezés elemi lehetőségeit.,,Amikor 
az író valamit ki akar fejezni, azt csak úgy teheti, ha kifejeznivalóját, lelkének lényét a világ 
színeire bont ja fel, és ezekből a mozaikokból alkot valami egységet." A világ elemei а к é p e k, 
a képeket pedig s z a v a k fejezik ki. 

A költő elemi kifejezőeszköze tehát a s z ó j a költő-Babitsra valló érdekes megjegyzése-
ket olvasunk a szavak fontosságáról, egy-egy szó inspiráló erejéről, egyéni szókapcsolatokról. 
A szavak „rendezése" a köznapi beszédben az értelem törvényeit követi; a költészet rendező 
elve a r i t m u s . Részletproblémák: értelmi és hangzási r i tmus viszonya, bonyolult tartalom 
és bonyolult versformák párhuzamossága, külső forma és belső ritmus egybehangzása. 

Ezután következnek az összetett költői eszközök, egymásutáni fokozatban: a k é p ; 
ennek terjedelmesebb változata a leírás; a k a r a k t e r (lehet tipikus vagy egyéni, az életből 
vagy irodalomból merített); az e s e m é n y m о t í v u m. I t t elég sok figyelmet szentel 
Babits a történelmi költészet problémájának; saját műfajfelosztási kísérlete alapján a kritikai 
jellegű irodalomhoz sorozza; a művészi igényű történetíró, a történeti regényíró és a kritikus 
egyaránt írott kútfőkből és adatokból kiolvassa egy egyén lelkét; „a már egyszer kifejezésre 
ju to t t egyéniség számára ú j átélés tárgya lesz, és ú j ra átélve fejezi ki ismét". Ebből adódik 
ú jabb poétikai eszköz gyanánt: m á s o k l e l k e . Külön vizsgálja Babits azokat az eszközö-
ket, amelyek az irodalmi mű egységét megteremtik. A k o m p o z í c i ó nem okvetlen logikai 
szálon függ,«sokkal inkább zenei, ritmikus, belső egység. — A kompozíció, a »logikai lánc« alkat-
elemeinek vagy változatainak: gondolatmenet, »mese« tárgyalása közben a jegyzet megszakad; 
három-négy lapnyi hézag van benne; a kimaradt rész alkalmasint az összetettebb, epikus, 
esetleg drámai kifejezőeszközökkel, cselekményfajtákkal stb. foglalkozhatott. 

A hátralevő három kérdéscsoport a jegyzetben összesen csak hét lapot foglal el, s anya-
gában erősen Baldenspergerre támaszkodik. Az előadáson érzik az erős siettetés; az Eder 
Zoltán cikkében olvasható rendőrségi vallomás szerint az előadások június végéig tar tot tak, 
akkor Babits hazament Szekszárdra. (Lehet, hogy vallomásában a dátumot előrehozta; 
július 2-án még kari ülésen vet t részt; Ungvári Tamás egyik adata szerint július 22-én tanterv-
értekezleten szólalt fel. Van-e erről több adat?) 

V. problémakör: az irodalmi hagyomány. Babits tiltakozik a hagyomány megvetése 
ellen; megérti s olykor szükségesnek is t a r t j a , hogy az író önkifejezésében, kölcsönképpen 
olyan eszközökhöz nyúljon, amelyek már telítve vannak lélekkel és tartalommal. (Tervszerű 
visszanyúlás valamely hagyományos formanyelvhez.) Ér intet t problémák még: az eszközök 
keletkezése és elhalása. Az újonnan teremtet t eszköz a köztudatban csak lassan telítődik 
jelentéssel, lassan „szívja magába a lélektartalmat". Viszont a fejlődés másik jelensége: az 
ú j kifejezőeszközök lassan formulákká válnak. 

VI. problémacsoport: az irodalmi hatás. Bár Babits itt is tagadja , hogy az irodalom 
a társadalom kifejezője lenne — mégis meglát néhány lényeges tényt az irodalom társadalmi 
funkciójából; „az irodalom szerepe nem tisztán esztétikai, az irodalom a mélyebb szellemi élet 
egy csatornája"; a nemzetek a zsenik révén ismerik meg egymást és közelednek egymáshoz; 
az irodalmi mű a korok, embertársak lelkében élő tendenciákat szabadít ja fel. „A nagy író 
az emberiség lelki lehetőségeit reprezentálja. Liberator." — Baldensperger nyomán hallunk 
még arról, hogy a tömeg számára az író a fontos, nem a mű; az író személye idők folyamán 
legendás alakká válik, szimplifikálódik. A nagy íróról alkotott szemlélet koronként is módosul. 

Az utolsó, VII. rész szól irodalom és társadalomi, irodalom és erkölcs viszonyáról, az 
irodalmi mű nem-esztétikai hatásairól. Fontos megállapítása Babitsnak, hogy az irodalmi 
érték nem azonos az esztétikai értékkel; több is, más is; egy mű értéke pl. más a nemzeti és 
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más a világirodalomban. — Társadalmi szempontból „minden új érzés forradalmi, mert meg-
bontja az eddigi rendet"; nagy felelősség ez az íróra, mert nem tudha t j a : hasznos-e vagy káros 
az ú j érzés a társadalomra? Vannak adatok irodalmi művek romboló hatásáról (a Wer ther -
járvány, Napóleon élete és Julien Sorel; Curel mondása: Aki egy valóban ú j sort leír, el lehet 
készülve, hogy emberek fognak megöletni miatta). Viszont számtalan példa akad az ellenkezőre 
is; „minden ú j érzés épít, míg a társadalom életképes". Az irodalmat, az expressiót nem lehet 
megállítani; „az egyén saz emberiség szellemi élete visszafojthatatlan". „Az emberiség mélysége, 
lelki életének vehiculutna az irodalom." 

3. 

A fentiekben ismertetett egyetemi előadások két szempontból is felkeltik az utókor 
érdeklődését. Nemcsak az a fontos, hogy egy irodalomelméleti vázlat van a kezünkben, hanem 
hogy ez a vázlat Babits Mihálynak, a költőnek és műfordítónak, a tanulmányírónak és iro-
dalombölcselőnek egy alig ismert, ránk nyers formában maradt műve. De a hagyaték súlyát 
és jelentőségét növeli a másik körülmény: az, hogy ez az irodalomelméleti vázlat a magyar 
Tanácsköztársaság kulturális életének egyik dokumentuma. Egyaránt kereshetjük benne a 
költőt, aminőnek emberi egyéniségében és egyéb műveiben megismertük, s a kort, amely módot 
adott neki arra, hogy ezt a páratlan, szintetikus kísérletet végrehajtsa. 

Mielőtt a költőt keresnénk, próbáljuk benne a kort megtalálni. Az 1919-es tavaszés a 
magyar fejlődés különössége legelőbb is abban tükröződik, hogy a Babits-féle elmélet a mi 
mai fogalmaink szerint nem marxista, és néhány félmondaton túl semmi köze a történelmi 
materializmushoz. Ezen nincs mit csodálkozni. A marxista irodalomelméletnek ée esztétiká-
nak ma, negyven évvel később, már vannak nagy eredményei, de mint rendszer ma is még 
alakulóban van; 1919 előtt csak szórványos, tudományos szempontból jelentéktelen kísérletek 
történtek a történelmi materializmusnak amagyar irodalomra való alkalmazása körül. A Tanács-
köztársaság néhány hónapja pedig egészében is kevés volt arra, hogy vezető tudósaink a tudo-
mányos szocializmus elméletébe és alkalmazásának részleteibe belemélyedjenek. így volt ez 
másnál is, nemcsak Babitsnál. Ezt muta t ják 'azok a művek is, amelyek a 19-es egyetemi taná-
rok előadásaiból később könyvalakban megjelentek. (Király György: A magyar ősköltészet, 
— a Lantos kiadásában megindult «Ethika-Könyvtár« c. sorozatban. Ugyanez a sorozat a 
„munkában" levő, tehát tervezett kötetek közt említi név nélkül »Az irodalomtörténet elméle-
t é i t is; Babitsnak tehát szándékában lehetett a húszas évek elején jegyzeteinek könyvalakban 
való kidolgozása és közreadása, — vagy legalábbis a kiadó remélte, hogy rá t ud ja venni erre.) 
Azokban a hónapokban egyetemeink és tudományos életünk irányítói sem emeltek olyan 
igényt, hogy a váratlanul élvonalba került tehetségek megalkossák egy csapásra a marxista 
szaktudományokat. Tudjuk, mennyi feudális csökevény élt még a huszadik századi polgári 
magyar társadalomban; az első világháború valami szellemi veszteglést és vesztegzárat is 
teremtet t ; ennek volt a következménye az, hogy mi a tudomány területén a polgári-demokrati-
kus forradalmat igazában csak 1918 októberében és novemberében indítottuk meg. A filozófia 
és a társadalmi tudományok terén a megelőző évek magyar átlagszintjéhez képest még a 
közel egykorú, sőt századvégi nyugati polgári irányzatok és eszmék is merészen forradalmiak-
nak hatot tak. 

Mindenképpen ez volt a helyzet Babitscsal, akinek ekkor már az Irodalmi problémák 
(1917) színvonalas kötete á l l t a háta mögött. A kötet tanúsága szerint eszméinek forrása jó-
részt a maga irodalomértése és fejlett esztétikai érzéke volt, szélesebb tájékozódásért azonban 
a modern Nyugat filozófusaihoz és esztétikusaihoz is szokott nyúlni. Amikor — azt hiszem, 
elég hirtelen — egyetemi katedrát kapuit , a feladat komolysága még inkább idegen, szakmai 
forrásokra utalta, s ezek akkoriban nem ehe t t ek mások, mint a polgáriak. Akiket egykori hall-
gatóiból még el lehet érni, ma is rajongással nyilatkoznak előadásainak lenyűgöző érdekességé-
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ről és újszerűségéről. Ez az újszerűség azonban nem jelentett teljes eredetiséget. Az előbbi 
vázlatos áttekintés arra vall, hogy koncepcióban és problémafelvetésben igyekezett eredeti és 
önálló lenni, anyagát azonban a maga széles olvasottsága alapján — érthető módon — nagyon 
sokfelől hordta össze: filozófusoktól, irodalmi tanulmányokból, írók és költők vallomásaiból. 
Tanulságos volna összeállítani az idézett filozófusok és tudósok névjegyzékét, amely meg-
hökkentően gazdag; elégedjünk meg Carlyle, Taine, Brunetiére, Dilthey, Bergson, Wundt , 
Petersen, Simmel, R. M. Meyer, Witkop, Möbius nevével. 

Legfőbb forrása, saját bevallása szerint is, egy az első világháború idején még ú j és 
újszerű, merészen szellemes francia könyv volt: Fernand Baldenspergernek 1913-ban a Biblio-
thèque de philosophie scientifique-ban megjelent irodalomelmélete: La littérature, alcím: 
Création, succès, durée. A jegyzetben a Baldensperger-párhuzamok, adatok és szempontok 
elég tekintélyes arányra rúgnak. A francia szerző azt adta Babitsnak, aminek a magyar iro-
dalomtudomány akkori helyzetében nagy hasznát vette: a gondolkodás dogmaellenes szabad-
ságát és a múlt hagyományaival szemben a szkepszis bálványromboló merészségét. 

De néhány döntő elvi kérdésben mégsem francia nyomokon indult. A modern irodalom-
szemléletnek voltak már 19 előtt, noha gyéren, hazai kezdeményei is — amelyeknek gyökeres 
hazaiságáról persze lehetne vitatkozni; sokszor ráismerünk arra az akkor dívott német filo-
zófusra, aki őket inspirálta. (Nem vonatkozik ez sem Horváth Jánosra, sem pedig Schöpflin 
szociologizmusára és karakterológiai szemléletére; ezek hatása nem érezhető Babits szintézisén.) 
Mindenesetre, úgy sejtem, Alexander Bernát filozófia-professzor körül, fellépett néhány fiatal 
filozófus és esztétikus, akiknek későbbi pályafutása szempontjából ezek a kezdeti megnyilat-
kozások elhanyagolhatók — 1919 előtt azonban jelentős problémafelvetések voltak, s minket 
ezúttal azért érdekelnek, mert minden bizonnyal részük volt Babits elveinek részint kialakí-
tásában, részint tudatosí tásában és megszilárdításában. 

Lukács Györgynek az Alexander-emlékkönyvben (1910-ben) megjelent hosszabb cikke: 
Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez — nem sok nyomot hagyott Babits nézetein —, 
ha egyáltalán ismerte ezt a cikket. Lukács az irodalmi jelenségek tisztán szociológiai szem-
lélete ellen emel szót, s követeli az esztétikai értékelés jogait; módszerben szintézist akar a 
ket tő között; hangoztat ja a fonna fontosságát: ez emlékeztet Babits rendszerére; szinte a 
szavakban is összecseng az, amit a világnézetről, ennek döntő szerepéről mondanak. ,,A világ-
nézetet nem lehet egy szóval, egy mondattal kifejezni, mert hangulati valami, melyet versben 
megérezhetünk" — Babits szavaival; Lukács a világnézetet szintén korhangulatnak mond ja : 
„Vannak korhangulatok . . . Minden stílus egy korhangulat talaján nő, egy ú j formáján a 
világ átélésének." 

Mint lát tuk, Babits előadásai első nagy fejezetét annak szenteli, hogy tisztázza az iro-
dalomtudomány jellegét és módszerét. Az a gyanúm, hogy ebben a részben Fogarasi Bélá-
nak néhány évvel azelőtt megjelent cikkeire támaszkodik, s a problémák megoldásában azon 
az úton halad tovább, amelyet Fogarasi megkezdett. (Fogarasi Béla: Az irodalomtörténet filo-
zófiai problémái, E P h K 1915, 712—724. lap; A kiválasztás és a kiegészitésa történeti megismerés-
ben, A Magyar Filozófiai Társaság Közleményei 1914, 175—192. lap.) 

Babits nagy jelentőséget tulajdonít az értékelésnek, és nyomatékosan r ámuta t az iro-da-
lomtudomány normatív elemeire — de nem zárja ki, nem utasí t ja el a pszichológiai és szocioló-
giai szemléletet sem. Azt a gondolatsort kell itt újból említenünk, amely a Petersen-féle alag-
úthasonlat tal oldódott meg. Az irodalmat három szempontból nézhetjük. Először mint tar ta l -
mat , dokumentumot. „Ilyen szempontból az irodalom tudománya egyszerűen filológia, a mi 
tudományunknak segédtudománya, és segédtudománya a szociológiának s pszichológiának." 
Mivel pedig Babits a pszichológiát és talán a szociológiát is természet tudománynak t a r t j a , 
erről az oldaláról természettudományos jellegűnek t a r t j a az i rodalomtudományt is. — Ha az 
irodalmi alkotást formának, objektivációnak, műalkotásnak tekintem, a róla szóló tudomány 
.normákon, ítéleteken épül fel, tehát esztétikai jelleget ölt ." — Ha aztán még egyet lépünk 
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előre s a művek összegét, valójában az élő, egész irodaiinat nézzük, akkor egyaránt figyelembe 
kell vennünk »az expressio tar ta lmát és formáját«. Normákat akarunk alkalmazni, de rájövünk, 
hogy ,,a normák nem függetlenek a levegőtől, melyben az irodalmi mű kinőtt , nem függetlenek 
az író lelkétől sem." , ,Tehát az irodalom tudománya természettudomány is, mert az emberisé-
get előrevivő természeti erőket vizsgál, de normatív tudomány is, mert azt is nézi, milyennek 
kell lennie a műalkotásnak, mennyire tudot t az alkotás egy normát, egy eszmét megközelíteni." 

Babits tehát szintetikusan lát, az értékelésről azt mondja: az irodalmi normák 
nem azonosak az általános esztétikai normákkal; az irodalomban sokkal inkább játszanak 
szerepet a lelki-testi és társadalmi gyökerek — tehát csak olyan normák vannak, amelyek az 
író célja és eszményei szerint változnak. „Csak egy norma van állandó: megfelel-e az író céljá-
nak vagy nem." Ez t annyira fontosnak ta r t ja , hogy egy későbbi részben meg is ismétli: Saint-
Beuve szerint csak egy kérdése lehet az irodalomnak: kifejezi-e a mű azt, amit az író ki akar t 
fejezni? 

Fogarasitól is ösztönzést kaphatot t Babits az irodalom formai oldalának fokozott meg-
becsülésére. „A tartalom és forma egysége az irodalmi alkotás" — Fogarasi szerint is, de 
mind já r t hozzáteszi: „A művészi forma teszi irodalomtörténeti jelentőségűvé az alkotást, s 
ezért csak természetes, ha az irodalomtörténeti érdeklődés elsősorban a forma felé fordul . . . 
Az irodalomban a művészi forma az ú j mozzanat, mely a régi, á tvet t tartalomból ú ja t a lkot" — 
s Babitscsal együtt ő is hivatkozik a nagy klasszikusokra, akik tárgyat , motívumokat, témá-
kat bátran kölcsönöznek; „eredetiségük éppen abban a csodálatos művészetben rejlik, amely-
lyel a régi anyagból ú ja t , remekműveket a lkot tak" . — Lát tuk , milyen főhelyre állít ja Babits 
az irodalmat mozgató erők közt a világnézetet. E kapcsolatnak „tanulmányozása alkotja a 
legújabb — Fogarasi alapos filozófiai elemzéssel cáfolja a miliő-elméletet, 'Szt Babits nem 
veszi át , de az elméletet ő is tagadja . Fogarasi: ,,A miliőelmélet ellen az irodalomtörténet 
elmélete azt a kifogást emeli, hogy az egyéniség jelentőségét nem tud ja megmagyarázni ." 
Ez a főérve Babitsnak is. 

A másodiknak említett Fogarasi-tanulmány a »specifikus irodalomtörténeti fogalom-
alkotás« a lap já t abban a körülményben lát ja, „hogy az irodalomtörténet az irodalom tör-
ténete és nem az írók tör ténete" . „Az irodalomtörténet éppen úgy az irodalom, vagyis a mű 
története, mint ahog^ a művészettörténet a művészet története, a jogtörténet a jog története 
és nem a jogászok története, egyszóval idea-történet, a szellemi életnek s nem a lelki élet-
nek története . . . Az irodalomtörténetnek nem az a célja, hogy Goethe vagy Schiller lelki-
életét rekonstruálja: ha lelki életüket kutat ja ,ezt csak azért teszi, hogy mélyebbre hatolhasson 
a mű immanens ismeretében." Babits nézeteinek is vannak ezzel összehangzó elemei. , ,Ez a 
tudomány, mellyel foglalkozunk, nem az írók, hanem az irodalom tudománya, és mivel az 
irodalmi mű olyan valami, ami túlnőt t az író lelkén, azért nem lehet a lélektan körébe beso-
rolni. S nem lehet — mint azt a mai irodalomtörténetírók teszik — tisztán az írókkal, azok 
életével és jellemével foglalkozni." 

Fogarasi cikkei és Babits elmélete közt tehát föltehető a kapcsolat. Az ösztönzés meg-
nyilvánulhatot t abban is, hogy Fogarasi lábjegyzeteiben sokat hivatkozik akkoriban új filo-
zófiai és irodalomelméleti tanulmányokra; így említi, talán elsőnek Magyarországon, Balden-
sperger művét , mint irodalomszociológiát (EPhK 1915. 723. lap); nem lehetetlen, hogy Babits 
ezen a nyomon ju to t t előadásainak egyik fő forrásához. 

4. 

Babits elméletének idegen és hazai előzményeiről nyilvánvalóan többet is lehetne még 
kideríteni. Az az eklekticizmus nyilvánul meg itt, egy szintézis első vázlatában, amelyet 
Mátrai László is említ (a filozófus-Babitsról, a Babits-Emlékkönyvben). Azokat, akik a tizen-
kilenc előtti évekre még vissza tudnak emlékezni, nem lepi meg, ha azt mondom: éppen ez az 
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eklekticizmus az, amelynek révén Babits előadásai jellegzetesen kifejezik a forradalmak korát , 
ennek az alig egy esztendőnek különös, egyszeri atmoszféráját . A magyar forradalmi mozgal-
mak első lökését, az októberit, nem egyetlen, hanem több, heterogén tényező összetalálkozása 
idézte elő, bel- és külpolitikaiak, gazdaságiak, társadalmiak, világnézetiek. így lá t ta ezt a 
szemtanúk egyrésze, maga Babits is. ,,Megállhat-e a forradalom, mely annyifelé ha j t és tendál , 
megmaradhat-e egy forradalomnak, mely annyi ellentmondásnak véletlen együttműködéséből 
szüle te t t . . .?" ezt kérdezi Az első pillanatban című cikk soraiban. Ahogy Ungvári Tamás 
kommentálja, érzi Babits, „hogy a nekilendülő forradalom nagy s egymásnak feszülő erőket 
szabadíthat fel; számtalan emberi, politikai és világnézeti áramlat h a j t j a " . Ez a heterogén 
tarkaság tapasztalható a rövid korszak szellemi életében, irodalmi és tudományos törekvései-
ben is. Nincs még egyetlen, mindent átható és irányító forradalmi világnézet, hanem össze-
torlódva felszabadulnak, sőt majdnem hivatalos rangra emelkednek azok az akkor modern-
nek érzett filozófiai-tudományos mozgalmak, amelyekkel a magyar értelmiség haladó része 
a századforduló óta ostromolta a már elég avult tudományos-világnézeti közvéleményt és 
hagyományt. A világnézeteknek ez a khaotikus forrongása megvan már a századelő egyetemi 
ifjúságában; Kosztolányi Négyesy-cikkéből és a Halálfiaiból képet szerezhetünk róla. Nagy 
fáziskülönbségű külföldi áramlatok találkoznak össze; a lázadozás egyszerre támaszkodik 
mindre: a századforduló divatos irracionalista és metafizikus életfilozófiai irányaira, az ú j -
kantianizmusra és a korai szellemtörténetre, kacérkodik az ateizmussal és a mechanikus mate-
rializmussal, az új lélektani irányokkal, főként a freudizmussal, a tolsztojánizmussa), s 
buzgón olvassa a modern angol és francia lírikusokat. Kissé bővebben ír erről Bata Imre emlí-
te t t értekezésében. Az ő nyomán idézem még Babitsnak egy 1930-as visszaemlékezését (Bal-
oldaliság és irodalom, a Nyugatban): „Mi a világnézetek kavargása között iramodtunk neki az 
irodalomnak; a szellem egy nagy századának végső problémái izzottak körülöttünk . . . egy 
kissé lenéztük az előttünk járó generációt, mely bezárkózva a nemzeti glóbusz hazudot t 
örömeibe s ingékony nyugalmába, kedélyes vagy cinikus mosollyal pipaszónál anekdotázot t 
vagy bor mellett nótázot t . " 

Amikor Babitsot ú j hivatása az elé a feladat elé állí t ja, hogy rendszeres irodalomelmé-
letet dolgozzon ki, ha talán nem is tudatosan és programszerűen s nem is teljesen harmonikus 
összefüggésben, de mégiscsak azt viszi véghez, hogy szintetizálja az irodalomelmélet terén 
ezeket az addig is megvolt modern, lázadozó irányzatokat. Erre a szerepre különösen alkalmas 
volt az ő egyénisége. Kultúrák, művek és eszmék iránti mohó érdeklődése és fogékonysága, 
amellett individualitásának, különbözni-akarásának csaknem a különcködésbe haj ló mértéke 
— eleve ellenségévé teszik minden merevségnek és dogmatizmusnak, s képesítik arra, hogy 
egy ilyen rugalmas szintézist megalkotva, harci eszközül felhasználjon mindent, amit modern-
nek és radikálisnak érez. 

Ezekben az irányzatokban jóformán csak az a közös, hogy magyar földön valamennyien 
ellenzékiek; tagadják az irodalomszemléletnek akkorig uralkodott pozitivista és romantikus 
változatai t . Hányféle hangon szólal meg ez a tagadás Babitsnál? 

Az »abszolút«-nak hirdetett dogmák és az »örök,« változhatatlan kategóriák ellen mozgó-
sítani lehet bizonyos relativizmust és empirizmust, amely a normák terén is megérzi a válto-
zandót. A relativizmusnak ezt a józan mértékét alkalmazza Babits, amikor — mintegy valami 
háttérben — elismer ugyan abszolút esztétikai normákat, de az irodalomtudóstól azt követeli 
meg, hogy minden költőt a saját mértéke, egyéni szándékaiból és korából adódó normák 
szerint ítéljen meg. (Előbb már idéztem az erről szóló mondatokat.) Az ilyes immanens érté-
kelés gyökeres ellentétben áll a kifejlett Gyulai elméletével és gyakorlatával, s természetesen 
az akadémikus Gyulai-hagyománnyal is. 

Még energikusabban lazítja a korlátokat Babits a műfajelmélet terén. Ennek a szán-
déka már előző tanulmányaiban észrevehető. „Voltaképpen nem szeretjük különválasztani 
a költészet három országát, — ez az elkülönítés nagyon is formális." (A férfi Vörösmarty c. 
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tanulmányban.) Baldenspergertől bátorítva, aki éppen csak másodlagos jelentőséget tulajdo-
nít a hagyományos műfaji kategóriáknak, Babits is tüzetesen és újszerűen foglalkozik a műfajok 
kérdésével. Makacs és meggondolkoztató logikával rombolja az ősrégi epika-líra-dráma-fel-
osztást, s végül is ide ju t el: ,,Minden költészet líra, mert expressio. Mindegy, hogy honnan 
vet te a költő lelki élményeit, olvasás vagy tapasztalás ú t ján , mert minden ilyen átélés egyen-
lően élmény, és a költő már magát ad ja . " Mint lát tuk, a relativizmus végül is historizmusban 
nyugszik meg; a műfajok történetisége aztán, úgy látszik, maradandó meggyőződése lett 
Babitsnak. A színpad válsága című 1927-es hozzászólásában olvassuk: ,,A műfajok halandók, 
s bizonyos, hogy amit mi röviden drámának nevezünk, az sem egy, hanem több, egymásután 
következő külön műfaj : más a görög, a Shakespeare-é, a Racine-é, a Duinas-é, az Ibsené és 
így tovább." 

A lázadozás, a tagadás akkor modernnek érzett fegyverei között, tüzetesebb elemzéssel, 
ki lehetne mutatni a—szintén csak mértékkel alkalmazott — individualizmust; ekkori harci 
jelentősége onnan van, hogy, mint minden dogmatizmus, a századelő nacionalista esztétikája 
és irodalomszemlélete is a hatalmon levő osztályok kollektív ideológiájának volt a kifejezője. 
Érthető, hogy Babits az irodalom életében erősebben hangsúlyozza az individuális tényezőket 
és mozzanatokat : a zseni veszi észre a világnézet változását, sőt valósággal létrehozza és rá-
kényszeríti korára; s maga az irodalmi mű, az expressio azonos az egyéni, egyszeri lelki tar-
ta lmak tökéletes kifejezésével. A művészi eszközök egyéni, egyedi volta jelentős érték ebben 
az esztétikában. Hasonló jelenségek tovább még; a »forma« szerepének, esztétikai jelentőségének 
kiemelése, túlhangsúlyozása az addig jórészt tartalmi érdeklődésű irodalomszemlélettel szem-
ben, — a népnemzeti epigonizmus vulgarizált realizmus-fogalmával szemben a valóságtükrözés 
követelményének módosítása, az élményi elv korlátozása, az irodalom távolító, élmény-átszűrő 
és kifejező jellegének erős megkövetelése. Másrészt megnyugtató, hogy bizonyos érettséggel 
kerül el vagy hárít el egyes akkor kitüntetően modernnek ta r to t t , dekadens elméleteket; az 
egész előadásban nincs nyoma a freudizmusnak, azt a Möbius-féle teóriát pedig, amely a láng-
ész csíráját az őrültségben, a lelki abnormitásban keresi, határozottan visszautasítja. 

Azt hiszem, Taine elméletét sem cáfolná Babits oly nagy lendülettel, ha Beöthy Zsolt 
nem erre alapozta volna a milleniumi kor magyar nacionalista irodalomelméletét — amely 
a környezettan pozitivista tételei alapján követelt nemzeti jelleget költőinktől. Ugyancsak 
Beöthyékre is kell gondolnunk, hogy megértsük Babitsnak egy meghökkentő tagadását . 
1919-ben, a magyar kommün egyetemén, határozottan kétségbevonja, hogy az irodalmat a 
társadalmi és politikai változások mozgatnák. Nem először nyilatkozik így. 1912-ben a Husza-
dik Század című folyóirat ankétot rendezett irodalom és társadalom viszonyáról; Babits, 
mint jegyzetében, itt is elismer bizonyos kapcsolatot; az irodalmi mű nem vonhat ja ki magát 
a kor levegőjének hatása alól. A döntő az, hogy Babits szerint ,a költői kifejezésben nem a 
»mit?« hanem a »hogyan?« a kérdés, tehát a mű értékébe nem számít bele az, hogy kifejezi-e 
korát . (Egy kései, szóbeli nyilatkozata: az a nagy költő, aki nem fejezi ki korát.) Az ankétból: 
„Mennél inkább különbözik a költő érzésmódja és eszmevilága a kor megszokott és ismert 
érzésmódjától és eszmevilágától, annál fontosabb lesz a maga mondanivalója is." (Az inadapté 
fogalma, még Baldensperger előtt!) Mint később előadásaiban, itt is megfordítja a tétel t : 
„Mert a művészet hat az életre, a művészet az életnek egyik mozgató, újdonságok felé röpítő 
rugója ." Ekkor még nincs szó Baldenspergerről, akinek könyve 1913-ban jelent meg; de már 
az ő hatására 1919-re még mélyebben rögződik bele Babitsba a meggyőződés, hogy a nagy 
társadalmi átalakulások nem hatnak az irodalomra, s hogy a nagy művész egy kicsit mindig 
szembenáll korával. Baldensperger szemfényvesztő példái, amelyekből egyet-mást Babits is 
átvesz: A nagy francia forradalom nem alakítja á t az irodalmat, — egyideig stagnál és szolgai 
módon utánozza a régi forrpákat; az igazi átalakulás csak később kövbtkezik be, ezt se a for-
radalmárok, hanem a reakciós Chateaubriandék csinálták. Egybevetve az 1780-as és 179l-es 
év francia irodalmát, az eltérés jóval csekélyebb, mint 1748 és 1760 között — a két utóbbi év 
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közt lépett fel Rousseau. 1783 nem okoz észrevehető átalakulást az amerikai szellemi és iro-
dalmi életben, 1871 a németekében. Azt hiszem, a mai olvasó számára fölösleges Baldensper-
gert cáfolni; érezzük, hogy mechanikusan fogja fel irodalom és társadalom kapcsolatát. Viszont 
Babits nem kapna annyira ezeken a példákon, nem keresné bennük saját nézeteinek támaszát , 
ha nem nyomasztaná Beöthy és az akadémisták csaknem hivatalos álláspontja, amely az 
irodalmat erősen a politikai küzdelmektől való függésében fogta fel, és mintegy a politikai 
t uda t orgánumát lát ta benne. — A probléma egyébként tovább él, Babitsnál; érinti Az írás-
tudók árulásá-Ъап, a zárószót pedig az Új klasszicizmus jelé mondja ki, az irodalom kétféle 
korszerűségéről. ,,Az élet mégis csak a korokban él ." 

Ha a kört keressük Babits elméletében, még hosszabban kell időznünk egy gondolat-
körnél, amelynek különös érdekességet ad az 1919-es hát tér . A nemzeti elv érvénye az iroda-
lomban, irodalom és nemzet összefüggésének kérdése ez. 

Tudjuk , hogy nemzetiségnek és internacionalizmusnak, e két dialektikusan összefüggő 
tényezőnek két tagja a marxizmus elméletében nem mindig játszott egyenlő súlyú szerepet. 
Más volt a helyzet akkor, amikor még a főerőt a burzsoá nacionalizmus ellen kellett irányítani; 
akkor még, a régebbi munkásmozgalom csaknem kizárólag az internacionalizmus jelszava 
a la t t állott, s a dialektikus fogalompár másik tagjá t , a nemzetit , 1919-ben még tagadással, 
legalábbis gyanakvással fogadták. Mármost, Babits, egyetemi előadásai előtt is, velük egy-
idejűen is hallatta szavát a nemzeti kérdésben; amikor a katedrára került, már volt kialakult 
álláspontja. Az Örök béke-jordítás előszavában (amely 1918-ról van keltezve s a jelek szeiint az 
októberi forradalom előtt készült) fejtegeti Kantnak azt a követelését, hogy az államok, a béke 
érdekében állítsanak önmaguk fölé döntő és bíráskodó szerveket; ez persze végül „a föld-
kerekség összes népeinek egyetlen államba való tömörülését jelenti". Ehhez fűzi Babits a 
következő megjegyzést: „Mindaddig, amíg a mai nemzetiségi ideológiák fennállnak, csak-
ugyan nehezen képzelhető, hogy a nemzetek képviselői államaik különállásának ilyetén fel-
adásába belemenjenek." Teljes határozottsággal nyilatkozik Az igazi haza c. cikkében, amely 
1919 februárjában, az „Üj Világ" c. ifjúsági folyóirat első számában jelent meg. Éppen azért, 
mert az ifjúságnak szól, igyekszik mondanivalóját nemcsak félreérthetetlenné, hanem érzelmi-
leg is telítetté tenni. „Legyünk férfiak, lássunk és mondjunk ki mindent szabadon! Nem a 
hazafiságra taní t bennünket az idő! Emberiségre t an í t ! A Haza nevével rútul visszaéltek. 
Jelszónak használták a gyilkolásra, babonának, mely a bűnöket takar ta . . . " A Szózatot citálja, 
mintegy annak a közvéleménynek tolmácsolására: az nem lehet, hogy a magyar haza elbukjon 
a háborúban. „De az ész szava hidegen mondja rá, hogy l ehe t . . . nem egy nemzet szempont-
jából kell ezt nézni, . . . mert mit jelent egy nemzet? Semmit! Mikor a világ sorsáról van szó. 
És nem volt hiábavaló, ha egyszer a világ békéje sarjad ki belőle, ha okulnak az emberek a 
szenvedéseken és belátják, hogy testvérekké kell lenniök, ha ledöntik a falakat nemzet és nem-
zet közt , ha megvalósul végre a »népek hazája« . . . Mert az Emberiség előbbrevaló, mint a 
nemzet ! És talán jó is, hogy pusztul janak a nemzetek, amelyeknek nevében halomra ölték a 
Szent E m b e r i s é g e t . . . " 

Ügy látszik, mintha Babi ts ennek a pacifista színeződésű internacionalizmusnak tudo-
mányos következményeit vonná le, amikor előadásaiban a nemzeti elv irodalomteremtő és 
irodalomformáló erejét kétségbevonja. Mint további hajtóerőre e tagadásban, gondolhatunk 
megint a magyar irodalom Beöthy-szerű, a háború alat t pláne intenzíven propagált nacio-
nalista szemléletére. „A nemzeti vonás csak rárakódott réteg az ember lelkében levő mély 
»emberi«-hez képest ." Már idéztem egyik meghökkentő érvét az egyetemes irodalom nemzeti 
felosztása ellen: ez az osztályozás egy »külsőségen«, a nyelven alapszik. Hogy ez a szemlélet 
mégis uralomra ju tha to t t a tudományban, azért „teljesen nemzeti alapon nyugvó nevelésünket 
és iskoláztatásunkat" hibáztat ja . Tesz azután itt is egy pozitív politikai gesztust: céloz arra: 
mindez másként lesz, ha uralomra ju t „az eljövendő egységesítő magasabb világnézet", amely 
már internacionalista lesz. — Okfejtésének mindössze egy szépséghibája van: a nemzeti szin-
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tézis hitelét megingató gondolatmenetét és példáit, amint fentebb idéztem, csaknem lépésről-
lépésre veszi á t Baldenspergernek már többször említett könyvéből. „Az irodalom mindig 
világirodalom, az európai emberiség irodalma." Kétséges tehá t : vajon csakugyan a marxi 
internacionalizmus kulturális folyományait gondolja-e végig Babits, — vagy csak egy szkep-
tikus polgári elméletet vesz á t? 

Nemzetinek és nemzetközinek viszonya, amelyet 1919-ben még nem megnyugtatóan 
old meg, később is szakadatlanul foglalkoztatja, nem mint elvont tudományos probléma, 
hanem mint fájó személyes kérdés, amelyet az évek előrehaladása, a fasizmus és a fajelméletek 
térhódítása, a germán veszély növekedése egyre kínzóbbá tesz. Messze vezetne, ha a nemzet-
ről és az irodalom nemzeti jellegéről vallott felfogását nyomon akarnánk követni. Elégedjünk 
meg néhány idézettel. Ahogy a Széchenyi-tanulmányban írja, a »mai« nacionalizmus ellentétben 
lát ja a nemzetet egyik oldalon az emberiséggel, másik oldalon az egyénnel. Széchenyinél még 
szó sincs ilyen ellentétről; az ő nacionalizmusa az emberiségből indul ki, s az emberiséget is, 
az egyént is gazdagítani akar ja . Egyáltalán: több egyéni színt akar vinni az emberiségbe, nem 
pedig több nyájszellemet. „ E z a szó: nemzet, maga kétértelmű. Mi az a nemzet? Néhány milli-
ónyi horda abból a fajtából, mely a teremtés koronájává te t te magát. Nein: több ennél a 
nemzet! Nemcsak quidditas, hanem qualitas is . . . Egy szín: egy színnel több az emberiség 
nagy színskálájában. Milyen szegény volna az egyszínű emberiség!" ,,A magyarság, amelynek 
lényegét kérdezem, történelmi jelenség. S ahogy történetileg kifejlődött, nem testi, hanem 
szellemi jelenség. Az átöröklés, mely folytonosságát biztosítja, nem testi, hanem lelki." Az idé-
zetek arra vallanak, hogy Babits ekkor már a maga módján továbbjutot t a nemzeti elv meg-
értésében. Már nem ta r t j a felszínnek vagy külsőségnek; benne a tudatbeli , érzületi, kulturális, 
hagyományos összetartozást hangsúlyozza (ezek a marxizmus nemzet-fogalmában is fontosak) 
— s mindvégig ellenszegül a nemzet mindenfaj ta biologikus megfogalmazásának. 

Viszont: 19-ből t a r t j a meg későbbre is, módosításokkal, a világirodalom primátusát a 
nemzeti irodalmak felett; nem idézem a nyilatkozatokat, csak utalok két bevezetőjére: Az 
európai irodalom történeté-hez, és az Amor sancíus-antológiához. Ez utóbbiban (1933-ban) 
helyteleníti azt a „ma divatos irodalomszemléletet, . . . mely az irodalomnak csupán nemzeti 
értékeit képes meglátni, s az irodalmi értékeket hajlandó a nemzeti értékkel azonosí tani ." 

5. 

De az olvasóval együtt én is úgy gondolom: Babits irodalomelméleti jegyzete nemcsak 
a Tanácsköztársaság korának, hanem alkotója személyiségének is dokumentuma. A költői-
esztétikáknak mindig kijár valami külön érdeklődés: hajlamosak vagyunk arra, hogy necsak 
az elméletírót, hanem a költőt, a lírikust is keressük bennük. Az adot t esetben ez nem egyezik 
meg az alkotó szándékával és módszerével. Babits nem önvallomást tenni állt az egyetemi 
katedrára, hanem, átérezve az egyetemi képzés követelményeit — a leendő középiskolai taná-
roknak rendszeres szaktudományt akar t kidolgozni. „Irodalomról akarunk beszélni, de leg-
kevésbé szándékozunk magunk is irodalmat adni. Tudományt akarunk adn i" — ahogy ő maga 
mondja. 

Csakhogy az olvasót és a kuta tó t még ez sem riasztja vissza. Úgy érzi, hogy éppen az 
esetleges, szándéktalan vallomások a legizgalmasabbak, amelyek meghúzódnak a tudományos 
okfejtések és eredmények hátterében. Az utókor joga az, hogy még a szaktudósban is a költőt, 
a Nyugat irodalmi forradalmának tagjá t próbálja megtalálni. Én magam nem akarok ezeken 
az olykor ködülte vizeken nagyon messzire vitorlázni. A tanulmányíró Babitsot habozás 
nélkül megtalálom az egyetemi előadásokban; nemcsak egy-egy á tvet t adat , idézet, szempont 
árulja ezt el, hanem Babitsnak a kor epigon-átlagát messze felülmúló esztétikai érzéke, jellem-
tani beleélése és kényes nyelvi-stilisztikai érzékenysége. 
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A költő-Babits keresését félretéve, én egy másik tudományos problémát gondolnék 
megoldandónak. Vajon Babits, a poéta doctus, nem a Nyugat-mozgalom esztétikáját kodi-
fikálta-e egyetemi előadásaiban? Nein a költői gyakorlatnak és a kritikai-esztétikai eszinél-
kedésnek olyan párhuzamosságáról van-e szó itt is, mint a német újklasszicizmusban vagy 
Arany és Gyulai együttesében? 

Könnyű volna ezt eldönteni, ha a Nyugat-mozgalom esztétikáját már szintetikusan fel-
dolgoztuk volna. De azért néhány tájékozási pontot kijelölhetünk, A Nyugat kezdeti d iadala , 
hirtelen mozgalommá-szélesedése tar ta lmában egyet jelentett az irodalmi forradalommal 
(Horváth Jánosnak a Nyugatot értékelő, Magyar Figyelőbeli cikke már címében ezt fejezi ki : 
Forradalom után)-, s mint a 18 októberi politikai forradalom, ez is igen heterogén gyökerekből 
táplálkozott. S mint ahogy a Nyugat költői és szépírói irodalmi irány és szemlélet dolgában 
elég tarka együttest képviseltek, kimondott és lappangó esztétikai nézeteikben is összetorló-
dott bizonnyal mindaz az eklektikus modernség, amelyről előbb már beszéltem, s amelynek 
viszonylagos egységét radikális színezete és ellenzékisége teremtet te meg. —Mégis, ha meggondol-
juk azt, hogy a korai Nyugat programszerűen az írói szabadság elvét hirdette, íróinak alkotás-
módjában nem volt ritka a gáttalan önkifejezés, s ha ideszámítjuk azokat a nyelvi-stiláris 
jegyeket is, amelyekről Horváth János beszél — fel kell ismernünk, ha nem is a részleteken, 
de a mozgalom egészén a romanticizmus néhány fő jellegzetességét. Tüzetesebb kuta tás 
megtalálná a romantikus elemeket esztétikájukban is: a zseni-kultuszt, az eredetiség 
akarását , a fantázia értékelését, a szabályok megvetését, a közvetlen hagyományoktól való 
elszakadást. 

A fiatal Babits tanulmányaiban is kiütköznek itt-ott ennek az esztétikai romanticizmus-
nak a tünetei. A Szagokról, illatokról a »ritkaság«-ot értékeli a művészetben; melléje kerül az 
újszerűség; éppen ezt, az újszerű (szó- és képzet-) kombinációk megteremtését t a r t j a a művé-
szet lényegének. Egy kicsit ehhez igazodik a zseni-ideál is: ,,A zseni fősajátsága az érzékenység 
és ú j érzések akarása." A Vörösmarty-tanulmányok ezt a modern zseni-fogalmat még az abnoi-
mis, a mélyben rejlő lelki gazdagság jegyével gyarapí t ják: ebben is van romantikus örökség. 
A költői fantázia teremtő oldaláról mutatkozik be: „A teremtő fantázia, amely a képzet-
eleineket egészen ú j inódon kombinálja, eszközlője egy egészen ú j világnak, amely nem tükör 
többé, hanem a teremtés szabad folytatása, ú j differenciálódás, ú j csoda." 

De ezek a romantikus-lázadó sejtelmek, mint tudjuk, már a fiatal Babitsot sem jellemzik 
kizárólagosan. A Petőfi—Arany-tanulmányban más irányú, Babits saját mivoltában mélyeb-
ben gyökerező tendenciák szólalnak meg. Aranyról: , ,Ez a nagy költő a Poétaság örök Janus -
fejéből a művészarcot fordít ja felénk. Az" emberarc homályban marad, s jelentéktelennek lát-
szik. Különös elrejtőzés ! A mai poétaság inkább művészarcát szereti elfelejteni." Az egyetemi 
előadások, ha döntő mondanivalójukat nézzük, már tú l ju to t tak az irodalmi forradalom friss 
romanticizmusán. Igaz, van valami megtévesztő abban, ahogy a zseni irodalom-irányító szere-
péhez ragaszkodik. Mint lát tuk, benne lát ja az irodalom igazi mozgatóerejét; a zseni az, aki 
az ú j világnézetet észereveszi, kifejezi és a közönséget, a nemzetet magához idomítja. I t t is 
emlegeti a lángelmére jellemző újszerű képzetkombinációkat. Az igazi változás a zseni-fogalom 
tar ta lmában van. Először is: Babits megtagadja a zsenitől az általános emberi kiválóságot; 
mintegy leszállítja a zsenit az emberfelettiség, a démoni prófétaság romantikus talapzatáról . 
Felteszi a kérdést: mi képesít az expressio-ra, s iniben különbözik a költő-lángelme a többi 
embertől? „A kérdés igen nehéz, inert minden író másfaj ta ember, sőt legtöbbjük észben és 
érzésben nem emelkedik túl az átlagemberen." Egy-két lappal később: , ,Talán elmebeli, értelmi 
képesség kell az expressióhoz? Nem. Legtöbb író átlagember. Talán az érzelmi élet különössége, 
nagyobb gazdagsága? A legszegényebb érzelmi élet ú j és gazdag, hogyha az irodalomban ki-
fejezésre ju t . Kevés érzelmű ember is lehet nagy az irodalomban." Említet tem már a záró-for-
mulát , amelyre Babits a negatívumokból eljut: a zseni inkább morális és nem lélektani sa já t -
ság; lényege az önzetlenség, az önmagához való föltétlen hűség, az életnek és az élményeknek 
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föl tét len önmagához-asszimilálása. — A Nyugat nagyjai közül nem mindre ismernénk rá ebben 
a képben — és alig hiszem, hogy a legnagyobbak vállalták volna. 

Hasonló kétértelmű csillogása van Babits meghatározásában az irodalom fogalmának. 
Amit az irodalomról mint expressio-ról elmond („az író a legmagasabb feladatának tar t ja , 
hogy az ő egyéni, egyszer előforduló lelkiállapotát fenntartás nélkül ad ja és közölje", „keil, 
hogy a kifejezés öncél legyen" stb.), olyasféle költői magatartást és költészeti típust sugalmaz, 
aminőt élményi költészetnek vagy vallomás-költészetnek szoktunk nevezni; beleférnek az 
őszinteségnek s közvetlenségnek a magyar lírából jól ismert változatai is. A vallomás-jelleg 
és a közvetlen önkifejezés nem jellemzi ugyan egyetemlegesen a Nyugat lírikusait és szépíróit, 
de vannak kiemelkedő képviselői. Babits maga semmiképpen sem tar tozhat közéjük. Kor-
társak és irodalomtörténészek őt inkább közvetett , »műves«, Földessy szavával pláne »ipar-
művész«-költőnek t a r t j ák ; lírája valóban akkor kerül nagyobb élménykozelségbe, amikor az 
öregség és a betegség rémségeivel kell küszködnie. Ügy látszik tehát , mintha elmélete a költé-
szetnek éppen azt a (kifejező) funkcióját hangoztatná, amelyet ő maga csak ritkán tudot t 
megszólaltatni. 

Különösebb csoda ez sem volna; dokumentálná azt a lenyűgöző hatást , amelyet Babitsra 
nagy költőtársai gyakoroltak. De megint nem szabad itt megállnunk: a kifejezés-elvnek az ő 
elméletében van egy másik oldala is. A témára visszatér akkor, amikor az élményi elvet, 
irodalom és élmény viszonyát kell tisztáznia. Az irodalom ugyan egy lélek kifejezése — de 
most már igen sok megszorítással. A költői alkotásfolyamathoz tartozik az élmények kivá-
lasztása, az élmények kristályosodása. Az élményi anyag általában csak eszköz; a továbbiak-
ban Babits rendkívüli nyomatékkal hangoztatja az élményt feldolgozó írói lelket, a zseni 
küzdelmét élményeivel, hogy önmagába olvassza őket. A kész műalkotás végül is az eszményí-
tés révén az objektivációban szület ik meg, s ezzel el is szakad alkotójától. Az objektivációnak, 
az élmények másodlagos vol tának és átformálásának ez a szerepeltetése már azt a költő-típust 
t a r t j a szem előtt, aminőnek Babitsot megismertük — általánosítva: a Szonettek Babitsát. 

1 Az esztétikai elv megint nem a Nyugat-mozgalomhoz, hanem őhozzá magához igazodik. 
Babits később is hű maradt ahhoz a nézetéhez, hogy a költészet a l k o t á s , nem 

napló Vagy vallomás. A „modell", a puszta élményi elv alkalmazása ellen mindig tiltakozott. 
« (Indiszkréció az ircdalcmban c. cikke: „Nem rólatok van szó, — ez az alkotás túl van raj ta-

tok s minden földi és személyi valóságon.") „Kifejezni az életet, igen, de nem az Életet, nagy 
É-vel, s a hangsúly inkább a kifejezésen van ." (1936.) „Szépséget teremteni abból az anyagból, 

ami éppen van — kicsiny és szomorú életünk anyagából." (1928.) 

* 

» Az előadásokból, befejezésül, azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy az egyetemi tanárság 
nagy időszak volt Babits életében. Ha nem kodifikálta is a Nyugat esztétikáját , ő te t te meg 
az első s máig egyetlen kísérletet a mozgalom tagjai közül az irodalomelmélet kérdéseinek rend-
szeres összefoglalására. Szintézise még így, vázlatos formában is megbecsülésre tar t számot, 
még az ő gazdag életművében is. Magasan az előző szemlélet fölé emelkedett; a kuta tás szem-
ha tá rá t ú j problémakörök, ú j megoldások felé tágította ki; ha nyomtatásban igazi nyilvános-
ságra kerül, ösztönző, erjesztő hatása lett volna tudományos gondolkozásunkra. Sokoldalú-
ságában, modernségében, különös egyéni színeivel többet jelent Tolnai Vilmos és Thienemann 
későbbi elméleti kézikönyveinél. Egyes szempontjai, okfejtései, értékelései az irodalmi tanul-
mányokban élnek és hatnak tovább. 

Keletkezésének idejébe beállítva úgy hat ránk, mintha alkotója egy magaslatról tekin-
tené át a hazai és az európai irodalmat és irodalomtudományt. A Tanácsköztársaság adott rá 
Babitsnak módot, hogy erre a magaslatra felléphessen. 
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VITA 

SALYÁMOSY MIKLÓS: 

MAKAY GUSZTÁV KÖNYVÉRŐL ES A VERSELEMZÉSRŐL 

Napjainkban, a középiskolai oktatás reformjának vitatása és végrehajtása idején, külö-
nös figyelmet érdemel minden kiadvány és minden probléma, amely valamiképpen kapcso-
latban van az irodalomoktatással. Makay Gusztáv természetesen nemcsak az iskolára tekintet t , 
amikor könyvét1 összeállította, de ez inkább növeli, mint csökkenti horderejét, hiszen az iro-
dalmi órák magváról és általában az irodalmi művek megértésének egyik kulcsáról, a vers-
elemzésről van szó benne. 

A könyv huszonkilenc magyar költő hetvennégy versét tartalmazza; a szerző közli a 
verset és utána néhány oldalon elemzi. A műveket úgy igyekezett kiválogatni, hogy— az előszó 
poétikus fogalmazását idézve — a gyűj temény „a legszebb verseket gyűjtse csokorba költé-
szetünk gazdag virágoskertjéből". Élő művész nem szerepel a kötetben; Bornemissza Pétertől 
Szabó Lőrincig a költők többé-kevésbé életművük jelentősége szerint ju to t tak szóhoz. így 
például Balassitól két, Csokonaitól négy, Berzsenyitől öt, Kölcseytől két, Petőfitől hé t , Ady 
Endrétől hat , Tóth Árpádtól három, József Attilától öt verset elemez Makay Gusztáv; egy-egy 
verssel szerepel többek között Batsányi, Dayka, Gyulai Pál, Kiss József, Dsida Jenő; szóhoz 
jut a nép- és névtelen költészet is. Természetesen mindenki tudna a kiválasztottak legalább 
egy része helyett másokat ajánlani; itt ez különben is másodrendű, hiszen a könyv jelentőségét 
nem antológia jellege ad j a . Annyit azonban azért megjegyezhetünk, hogy a szerző szépérzékét 
a válogatásban — bizonyára nem tudatosan — nemcsak objektív esztétikai meggondolások 
vezették: néhány vers közlésével talán ifjúkori emlékeinek áldozott, illetve jogtalannak 
érzett mellőzést akart jóvá tenni (Berzsenyi: Fohaszkcdus, Kisfaludy Károly: Mohács, Lévay: 
Mikes), másut t a vers tar ta lmának társadalmi jelentősége (Berzsenyi: Dukai Takács Judithoz) 
vagy elemzésre való különleges alkalmassága lehetett a válogatás szempontja (Ábránvi Emil: 
Magyar nyelv). Különben pedig: de gustibus non est disputandum. 

A versek után következő elemzésekben Makay Gusztávot évtizedek tanári gyakorlata 
vezeti, e gyakorlat által régóta kialakított szempontok i rányí t ják, és e szempontok meghatá-
rozzák a kis tanulmányok általános felépítését. Először a vers keletkezésének körülményeit 
ismerteti, a költő életéből annyit közöl, amennyi a vers megértéséhez szükséges. A következők-
ben a szerkezetbe-gondolatmenetbe illesztve (a szerkezetet néhányszor rajzzal is szemlélteti) 
elemzi a szöveget: megmagyarázza a nehezebben érthető szavakat vagy sorokat, és kiemeli a 
jelentősebb költői eszközöket. Ha szükséges, rövid műfajelméleti vagy más elméleti jellegű 
tudnivalókat sző a két rész közé. Az elemzés érdemi részének lezárásaként a versforma leg-
jellemzőbb elemeire muta t rá. Aki már próbálta, tud ja , milyen nehéz dolog a különböző jellegű 
ismereteket világos formában néhány sorban úgy közölni, hogy az elemzés egysége meg-
marad jon : hiszen filológiai, műfajelméleti, nyelvészeti, verstani tudnivalókat kell úgy meg-
fogalmazni, hogy a tájékozatlanabb olvasó se érezzen hiányt , és az elemzés mégse essék szét: 
a magyarázatok belesimuljanak a tárgyalt vers ismertetésébe. Makay Gusztáv elemzéseiből 
egész kis esztétikát áll í thatunk össze: tisztázza a művészet általános elméleti kérdéseit, kitér 
a különböző korok uralkodó vagy jellemző stílusára (szentimentalizmus, romantika, lírai 
realizmus, impresszionizmus . . . ) , világos képet ad a költői műfajokról (óda, elégia, műdal, 
ballada, szonett) , rávilágít a költői kifejező eszközök lényegére (hasonlat, metafora, allegória, 
s z imbó lum. . . ), azaz — helyesen — semmit vagy nagyon keveset bíz az olvasó előzetes 
ismereteire; nem szimplifikál, de nem válik tudálékossá vagy nehézkessé sem, elkerüli a szak-
lapokban megjelenő verselemzések sokszor iskolás pedantériáját . Nagyon hatásosak a más 

1 Makay Gusz táv : Édes hazám, fogadj szivedbe !. . ." Verselemzések. Szépirodalmi Könyvkiadó . 1959. 



szerzőktől á tvet t elemző jellegű idézetek: kiemelnek egy-egy momentumot, élénkítik, színesí-
tik az előadást. I t t -ot t hasznos tanácsokat ad a szavalóknak is, s ezzel együtt az élőszó felidézé-
sével segíti az írásbeli közlést. 

Mind a kor, a költő élete és a vers közötti kapcsolatot megteremtő megjegyzésekben, 
mind a szövegmagyarázatban Makay Gusztáv felhasználja a legújabb eredményeket is (pél-
dául Csokonai Lilía-verseinél Juhász Gézának Földi Jánosnéra vonatkozó kutatásai t) , az 
elemzések általános tartalma pedig marxista gondolkodás felé muta t . Ha a következőkben 
mégis néhány kritikus megjegyzést teszünk, elsősorban azt t a r t j uk szem előtt, hogy a köny-
vet tekintélyes példányszáma, újdonság jellege valószínűleg széles körben ismertté fogja tenr.i, 
s ez minden vi tatható mondatának jelentőségét erősen megnöveli. 

Az elemzésekben akad egy-egy mondat , részlet, mely a felszabadulás előtti évtizedek 
nacionalista vagy szellemtudományos, valamint az utóbbi évek vulgáris gondolkodásának 
maradványai szűrődnek át a szerző fejtegetésein. 

Nacionalista jellegű provincializmust fedezhetünk fel abban, ahogy a magyar történe-
lem gyászos napjai t s bennük a magyar nép eredendő és egyedülálló hősiességét jellemzi: 
„Hiszen hősi, harcos nemzet vagyunk" , írja Balassinál (16. 1.). Hasonlót sugall ez a néhány 
mondat az Előszó elemzéséből: „Bizonyára a világirodalomban is kevés olyan vers akad, amely 
ilyen megrázóan ábrázolja egy szabadságáért szakadatlanul küzdött nemzet bukását , merész 
remények és nagy akarások túl ján. Más nemzet fia talán meg sem érti ezt a verset: ahhoz 
magyarnak kell lenni, hogy igazán átérezzük a költő döbbenetes lelkiállapotát hősi népének 
történelmi katasztrófája mia t t . " (148.1.) Azt hiszem, sok nemzet fia érez hasonlót, sajnos még 
a jelenben is, a múltban pedig egynéhány velünk szemben is. így magában alig vesszük észre 
e mondatok mási'k bántó elemét, de a későbbiek során mindinkább úgy tűnik, hogy Makay 
Gusztáv túlságosan egységesnek lát ja, illetve l á t t a t j a a nemzetet történelme viszontagságos 
ú t ján . A Rákóczi szabadságharcról ír ja: „. . . a bir tokukat vesztett nemesek együtt küzdöttek 
a . . . j o b b á g y s á g g a l . . . A nemzeti függetlenség védelmében nagyszerű egység alakult ki 
a különféle társadalmi rétegek között , s ezt az egységet gyönyörűen bizonyítja az irodalom." 
(36. 1.) Hogy ezt az egységet a valóságosnál erősebbnek éreztesse, Makay „réteg-"ként említi 
a nemeseket és a jobbágyokat; s hogy ez az „egység" mennyire nem volt erős, azt éppen az 
irodalom is igen érezhetően illusztrálja. Van igazság abban," hogy a Himnusz és a Szózat „a 
leghitelesebben fejezte ki egtsz (kiemelés tőlem, S. M.) népünk érzéseit" (133.1.); de hogy ez 
az igazság milyen viszonylagos, azt maga Vörösmarty is érezhette az Országháza írásakor. 
Talán a nemzeti egységet félti a szerző akkor is, amikor a Feltámadott a tenger ihlető okát 
csak a királyi rendeletekben jelöli meg (196.1.), és nem említi a magyar nemességet képviselő 
kormány politikáját; pedig i t t az olvasó magyarázat nélkül is észreveszi, hogy Petőfi a „nép"-en 
az uralkodó osztállyal szembeállított „elnyomott nép"-et ért. Hasonló természetű hiba, hogy 
a szerző nem említi Petőfi tájleíró költészetének osztálytartalmát (Az Alföld tárgyalásakor 
164. 1.); i t t arra is módja lett volna, hogy Schöpflin A'ladár, Kosztolányi Dezső, Benedet to 
Croce mellett idézet formájában egy marxista tudóst is szóhoz juttasson. Éppen a kérdés 
rossz emlékű aktualitása miat t máshogy fogalmaznám a következő mondatokat is: „A kilence-
dik szakasz ( A Mesebeli Jánosról van szó) egy „bús-magyar" gondolatot pendít meg. Ady úgy 
lát ta . . .: nem volt szerencsés, hogy a magyarság ezen a helyen foglalt hazát, „idegen" világ-
ban, Kelet és Nyugat ütköző pont ján ." (288. 1.) 

A szellemtudományos gondolkodás emléke érződik viszont ebből a mondatból: „Aklasz-
szicizmus márványhidegsége után a szentimentalizmus szólaltatja meg ismét az irodalomban 
a szív hangjait . így fejezhetett ki sok esetben feudalizmus-ellenességet . . . " (43.1.) Az egyol-
dalú akcio-reakcio elmélet túlzása a „klasszicizmus márvány-hidegsége", hiszen nyilvánvaló, 
hogy a klasszicizmus is fejezett ki érzelmeket; a szentimentalizmus specifikuma éppen az, 
hogy első és későbbi színvonalas képviselői feudalizmus-ellenes trziseket fejeztek ki, hogv a 
feudalizmus-ellenesség a szentimentalizmus hajtóereje, nem pedig esetleges járuléka. I t t külön-
ben Makay Gusztáv azt a hibát is elköveti, hogy nem magyarázza meg a „klasszicizmus" ki-
fejezést. Pontat lan és hibás a következő mondat , mert a történelem mozgatóerőinek elsődleges-
ségét homályosítja el: „Minthogy a katolikus Habsburgokkal és labancokkal szemben a kuru-
cok jórésze protestáns volt, a függetlenségi mozgalomba vallásos motívumok is fonódtak." 
(36. I.) I t t a Habsburgokkal szövetkező, politikai és gazdasági hatalomra törő klérus szerepét 
kellett volna kiemelnie. Megint csak a szellemi mozgalmak konkrét társadalmi tar ta lmát bur-
kolják ködbe ezek a mondatok: a francia felvilágosodás „természetellenesnek . . . t a r t o t t a , 
hogy a születési előjogok áthidalhatat lan szakadékot állítanak ember és ember közé. Rous-
seau . . . világosan kifejti műveiben, hogy az embereket a magántulajdon ördöge rontot ta 
meg." (49.1.) Meg kellett volna jegyezni, hogy Rousseau itt már túlmegy a polgárság feudaliz-
mus-ellenességén, és objektíve a nagypolgársággal szemben hangoztat ja a kispolgárság érde-
keit. Talán a hatásos mondatalkotásra való törekvés ragadta el a szerző tollát, amikor ezt í r ta 
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„Amióta Victor Hugo . . . kialakította a népét vezérlő költő apostol (a szerző kiemelése)eszmé-
nyét, az írókban . . . felelősségtudat párusolt az önmaguk kifejezésének ősi ösztönével." (159. 
1.) Ez a felelősségtudat megvolt előbb is — gondoljunk Zrínyire vagy Bessenyeire —, másrészt 
valamennyi szerepet a reformkor, még inkább a 40-es évek felelősségre és tudatosságra ébresztő 
társadalmi harcainak is tulajdonítanunk kell, ha Victor Hugo hatását , különösen Eötvösnél 
(ti. róla van szó), nem is tagadhat juk. Itt említem meg, hogy Makay nem egészen helyesen 
használja a „demokrat ikus" megjelölést: nem szerencsés, hogy a Kádár Kata ban szereplő 
Gyulai Mártont „demokratikus érzésűnek" nevezi (27. 1.), még kevésbé az, ahogy ezt a kifeje-
zést lejjebb értelmezi és általánosítja: „A valóságos életben is éppen a szerelmi vágy hidalta 
á t legtöbbször az osztálykötöttségeket"; a „demokratikus érzés" eme megnyilvánulásáról 
bizonyára nem volt ilyen elismerő véleménye a jobbágyoknak és a „puszták népé"-nek. 
Másrészt nem egészen világos, milyen értelemben alkalmazza a szerző a „demokratikus érzés" 
kifejezést azokra az érzelmekre, amelyeket Arany János fejez ki az Epilógus első részében 
(234. 1.). 

Ellentétes értelmű, de az osztályharc elleplezésének szándékával egy tőről fakadó hiba 
a vulgarizálás azon formája, amellyel ott is a költő osztályharcos tudatosságát vagy közvetlen 
forradalmiságát véljük felfedezni, ahol erről nem lehet szó: mindkettő alapja a marxista 
gondolkodás terén való bizonytalanság. Példa A walesi bárdok elemzéséből: a második rész 
eleje „. . . nagyszerűen érzékelteti azt a különbséget, amely a nép és a főurak magatartása 
között tárul fel a király látogatásakor: a nép némasággal tüntet a zsarnok elnyomó ellen, a 
főurak szein-száj-kápráztató lakomával .vendéglik' a királyt ." (219.1.) Edwárd király más-
képp ítéli meg a főurak viselkedését, ahogy az a következő versszakokból kiderül; azaz Arany 
János i t t az egész magyar társadalmat állítja szembe a Bach-korszakkal (hogy jogosan vagy 
nem, az más kérdés). Ugyancsak Arany Jánosnál: a Magunyban című vers hatodik versszaka 
„nagyszerű költői megsejtése annak az eszmének, hogy az ember — a társadalmi törvény-
szerűségek ismerelének birtokában („majd ha eszmél s "öntudatra épül") — tehetetlen bábból 
a „vak végzet" urává lehet." (226. 1.) Inkább az ellenkező véleményre hajlanék (a versszak 
alapján): „A végzet tengelye harsog tovább" és az hoz el olyan kort , amelyben a magyarság 
48—49-hez hasonlóan fog viselkedni („eszmél és öntudatra épül"). A „végzet" konkrétabb 
érielme pedig az általános európai fejlődés (többek között Ausztria pozíciójának remélhető 
összeomlása), ahogy ez a következő versszakból kiderül. Hogy mi volt különben ebben az idő-
ben Arany János véleménye a társadalmi törvényszerűségek ismeretét magában foglaló eszmé-
ről, a szocializmusról, az nem sokkal később a Hebbel-bírálatból eléggé világos. — Nincs 
semmi okunk elleplezni azt (különben ha volna, se tehetnénk), hogy József Attila szeme előtt 
a Levegőt! című vers egyik metaforája („Sokszor nem is tud tam, hogy miért ve r t ek . . ") 
és még inkább a Hazam utolsó szonettjének írásakor éppen az antifasiszta nemzet-egység 
lebeg. Semmiképpen sem lehet ezeket a részleteket úgy magyarázni, ahogy Makay Gusztáv 
teszi: hogy ti. a költő itt az eljövendő, illetve már másutt meglevő szocialista társadalomra 
gondol. (A 377. és a 389. lapon.) 

Még néhány hibás mondatra és hiányra szeretnék rámutatni . Dayka Gábor „a szomorú, 
fájdalmas versek specialistája". (44. 1.) Itt a szerző figyelmen kívül hagyta Dayka antikleri-
kális verseit, amelyeknek éppúgy „specialistája" volt, mint a világfájdalmasaknak. A ; estve 
végén az „ember" nem a szegényekkel való közösségérzés kifejezője (52. 1.); vele Csokonai a 
felvilágosodott racionális ember büszke méltóságát és materializmusát fejezi ki. Amikor 
A tihanyi ekhóhoz című versben megnyilvánuló antifeudalizmusról beszélünk (66. 1.), feltétle-
nül meg kell világítanunk ennek a felvilágosodott gondolat- és érzésvilágnak az 1795 előtti-
től eltérő természetrajzát é s — természetesen—a különbség okát. Különben pedig A tihanyi-
ekhóhoz nem ekhós vers. (68. 1.) A „ . . . Zápolya öldöklő századja s ti tkos gyilkosaid keze" 
kifejezés nem „az 1514-es parasztháborúra vonatkozik" (77.1.), hiszen ez Dózsa-párti hangulat-
árnyalatot jelentene, hanem általában a XVI. századra, ahol a Zápolya név elsősorban a 
Habsburg-ellenes pártütés elítélését érezteti. — A következő mondatokban hibás az alap, és 
ez egy régi lejárt helytelen következtetésre vezet: a Csongor és Tünde mondanivalója: „az 
egyéni boldogság ti tka két ember szerelmi idillje, távol a világ, a társadalom problémáitól. 
À rom című kiseposz eszmei tanulsága már (kiemelés tőlem, S.M.) arról vall, hogy a költő be-
lá t ta : boldogtalan társadalomban az egyén sem lehet boldog." (138. 1.) Az időhatározói érte-
lemben használt „ m á r " helyett „még" a helyes, azaz Vörösmarty A rom ban még keresi a 
társadalmi cselekvés ú t j á t , s így a Csongor (S Tünde a költő világnézeti válságának elmélyü-
lését jelzi. Valamiképpen azonban meg kellett volna világítani, miért él még ma is a Csenner 
és Tünde, s miért csak iskolai olvasmány A rom. — A híres Ady-idézetben, amelyben a költő-
publicista a magyar forradalom ú t j á t és feladatait jelöli ki („Nekünk elől kell kezdeni a dolgot 
az első rendnél, aztán a másodiknál, a harmadiknál végre . . . " ) , az első rend nem az arisztok-
ráciát, hanem a klérust, a második pedig nem a köznemességet, hanem a világi feudális osz-
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tályt jelöli (277.1.), azaz az arisztokráciát és a köznemességet (helyesebben: a nem arisztokrata 
földbirtokos réteget) együtt : semmi okunk sincs annak a feltételezésére, hogy Ady a klérus 
érdekében megváltoztatta volna a rendek hagyományos jelentését, annál kevésbé, mert a 
következő mondatban maga említi a klérust az arisztokráciával együtt . — A Nem tudhatom-
ban a házfalakról csorgó, vöröslő fá jdalom" sor nem a „romboló repülőtámadásokra (vagy a 
politikai és faji üldözés áldozataira) céloz", hanem a naplemente költői képe. (396. 1.) Az más 
kérdés — és ezt helyes lett volna megmutatni — hogy milyen asszociációs úton teremtenek 
a költő tudatában élő gondolatok és érzelmek ilyen kegyetlenül erőteljes és tömör képet. — 
Egyszerű figyelmetlenségből eredő elírás: a 218. lapon közölt Arany-idézetben ötszáz walesi 
bárdról van szó, a szerző néhány sorral előbb félszázat ír. 

A verstani magyarázatokban az egész köteten á t tisztázatlan marad a modern idő-
mértékes verselés jellege. Pontosabban: az ide vonatkozó részekből úgy tűnhet , hogy a modern 
időmértékes verselés nem egyéb, mint a klasszikus időmértékes verselés rímes változata. (Elő-
ször a 45. lapon: „Dayka már azok közé a költők közé tartozik, akik az időmértékes r i tmust 
a magyar verselésből kedvelt rímmel kötötték össze"; ez a megfogalmazás különben még azt 
a balhiedelmet is keltheti az olvasóban, hogy ez a verselési mód valamilyen magyar sajátos-
ság. Később: a 78., 83., 220., 263. lapon.) Ez a „nézet" taní tványaink körében eléggé elterjedt 
ahhoz, hogy mindent megtegyünk ellene. A modern időmértékes verselés önálló verselési mód 
(a fenti mondatot a rímkovács Kovács leoninusaira alkalmazhatnánk), amelynek megvan a 
maga külön fejlődési ú t j a az európai irodalomban a déli népek Dante előtti költészetétől kezdve 
mindmáig, s a későbbi fejlődés során sokszor a rím is elmaradt. Bátran mondhat juk , hogy a 
modern időmértékes verselés nem áll közelebb a klasszikushoz, mint a rímes (esetleg rímleien) 
hangsúlyos (nemzeti) verselési módhoz. Szintén szimplifikáció— tehát tévedés — van abban , 
ha Batsányi 12 szótagos sorait „hagyományosnak" nevezzük. (41. 1.) (A hagyomány a szöveg 
összefüggése szerint Gyöngyösit jelenti.) Batsányi a felvilágosodás költői által annyira ked-
velt francia alexandrinusban írt. Általában hibás az, ha a strófaszerkezet ismertetésekor csak 
a sorok szótagszámát említ jük és nem a r i tmust : a szótagszám magában keveset, egyes ver-
seknél semmit sem mond. (Ez főleg a kötet első részében fordul elő, egészen Csokonaiig.) 
Például A rigóknak ő szálasa egyik legfőbb szépsége r i tmusában van, amellyel a névtelen 
szerző nyilvánvalóan valamilyen korabeli táncdallam zenei ri tmusát követi. Csokonainál 
pedig a ritmus különbségei adják a hím- és nőrímek váltakozását , ez viszont több versnél a 
zeneiség el nem hanyagolható forrása (például a kötetben szereplő Azeskiivésben vagy A Reminy-
hezbtrí). 

Még egy általános érvényű megjegyzés: Makay Gusztáv szívesen használ — néha egy-
egy „ t a l án" által korlátozott , de legtöbbször abszolút érvényű — szuperlativuszokat: a 
Fohászkodás ,,líránk legremekebb vallásos tárgyú költeménye" (81. 1.), „máig ő (Berzsenyi) írta 
erről (a nő hivatásáról) a legszebb sorokat" (97. 1.), „A Mohr'.cs költészetünk talán legszebb 
hazafias elégiája" (102. 1.) A walesi bárdok Arany „leghíresebb, legismertebb ba l ladá ja" (217. 
1.). A Mama József Attila legnépszerűbb verse (354. 1.). Az Előszó elemzésében három „leg" is 
szerepel. Ezt a rossz szokást főleg azért említem meg, inert ezzel is sokszor találkozunk, és benne 
a sportbéli és a művészeti teljesítmények közti hibás analógia rejlik. Ezt az analógiát pedig 
nem fogadhat juk el, nemcsak azért, fnert sértő, hanem mert megkerüli a lényeget. (Szélső 
formája az ilyenféle kérdés: „Ki volt nagyobb költő, Majakovszkij vagy József Att i la?") 

Az eddigiekben főleg arról volt szó, ami Makay Gusztáv könyvében benne van; a továb-
biakban első sorban arról szeretnék néhány szót ejteni, ami nincs benne, de benne lehetne. 

A verset elemző irodalmár munkája àhhoz a botanikuséhoz volna hasonlítható, aki egy 
virágot bont alkotó elemeire azért , hogy utána eredeti a lakjában összerakja és szépségét meg-
mulassa. A feltételes hasonlat is sántít,"de arra talán alkalmas, hogy a feladat nehézségét érzé-
keltesse. Elméletben így fogalmazhatnánk: a verselemző racionális eszközökkel próbál 
valamilyen csak részben racionálisai megközelíteni. A kérdés az, hogy meddig mehet el a 
költői alkotás telbontásában annak veszélye nélkül, hogy a vers összerakhatatlanul darabjaira 
essék szét, és tudatos esztétikai élmény helyett az olvasó"(vagy hallgató) tuda tában csak szürke 
tudáscserepek maradjanak . Ügy gondolom, jóval tovább, mint ameddig Makay Gusztáv el-
megy. Hiszen végső soron az „imponderábil iák" is lemérhetők, legfeljebb az vi ta tható, hogy 
minden esetben érdemes mérlegre tenni őket. 

Az elemzés műfogásainak száma szinte kimeríthetetlen. Sokszor igen hatásos az össze-
hasonlítás: a variánsok egybevetése is, de az irodalom fejlődése során egymás nyomába lépő 
stílusoké vagy néhány költő hasonló témájú-hangulatú vagy funkciójú verséé. Ha Kölcsey korai 
költészetét összevetjük a későbbivel, még inkább Vörösmartyéval, nagyon plasztikussá válik, 
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mit jelent a romantika a klasszicizáló stílussal szemben. A kötetben közöltek közül alkalmas 
l e t t volna erre a komparációra a Csolnakon és a Mohács illetve a Gondolatok a könyvtárban ; 
így meg lehet mutatni , mi ú ja t hozott a romantika: szókincsben, szenvedélyben, képanyagban, 
a költői képzelet birodalmának kiterjesztésében, és ezzel Kisfaludy, Vörösmarty költészetét 
tesszük hozzáférhetőbbé az olvasó számára. Idetartozik egy-egy költő képanyagának (hon-
nan veszi a szóanyagot szóképei számára: biblia, mitológia, a nép élete, természet, világ- és 
nemzeti történelem, a felvilágosodás eszmei és érzelmi világa stb.) és képalkotási módjának a 
vizsgálata. Arany János költészetéről nagyon sokat el lehet mondani csak annak a képnek 
az alapján, mellyel a Magányban című versében a történelem menetét a folyóvízhez hasonlít ja: 
a természetet ismerő ember számára közvetlenül Szemlélhetővé tesz egy bonyolult és nehezen 
át tekinthető történelmi folyamatot. Ugyanitt a kockavetés metaforája azt a csodálatos művé-
szetet i l lusztrálhatja, amelynek segítségével Arany szavakkal szinte alig kifejezhető lélektani 
jelenségeket érzékeltet -végtelenül egyszerű módon. — A Lédával a bálbanról szinte semmit 
sem mondunk, ha csak a jelzőit soroljuk fel, és meg sem említ jük, hogy ez szimbolikus vers; 
mégpedig nem szimbolikus elemeket tar talmazó (mint a Csák Máté földjen), hanem olyan, 
amelyben a teljes kép, minden részével együtt , csak arra szolgál, hogy szorongó, keserű, hősies 
póz nélküli tragikus hangulatot keltsen, és ezt a hangulatot most már a kép részletei nélkül, 
azoktól szinte megszabadulva, kell átéreznünk. Különben eltorzul a versélmény: a hallgató 
úgy gondolja, hogy Ady itt képanyagában is átélt élményeit mondja el, a szimbólum elveszti 
varázsát , „ér thetet lenné" válik. A költőre jellemző képalkotási módnál maradva: minden érett 
Ady versben meg lehet mutatni , hogy képeinek mélységét messzezengő érzelmi-hangulati 
aszbciációk adják , József Attila képeit viszont elsősorban intellektuális tar talom feszíti. — 
Nagyon jellemző egy-egy költőre képzettársításainak menete és jellege: hogy egészen egyszerű 
példát mondjak:Petőfi a versek egész sorában, bárhonnan is indul, közvetlenül a forradalom 
vagy a halál képéhez ju t (ezért annyira Petőfi igazi vers a Beszél a fákkal a bús őszi szél), 
József Attila viszont a természet szemlélésétől sokszor bonyolult intellektuális úton, alig követ-
hető asszociációk során, a társadalmi élethez (A Dunánál). Ezért nem elegendő általában egy-
egy vers jellemző szókincsének „vertikális" bemutatása (például Tóth Árpádra jellemző 
jelzők egy versen belül), ezt mindig ki kell egészíteni a „horizontális" vizsgálattal, azaz pél-
dául annak megmutatásával , hogy egy-egy jelző milyen főnévhez kapcsolódik. Hiszen e kap-
csolatok dialektikája sokkal többet mond a költő lelkében végbemenő folyamatról, lelkiállapotáról, 
általában a rejteti szépségekről, mint a szókincs statikája. Annál is inkább, mert egy kifejezésnek 
zenéje is lehet, egy-egy szónak r i tkán: a „mérhetet len" önmagában nem sokat mond, „a mér-
hetetlen messzeségen á t " nagyon sokat, s elsősorban nem értelmével, hanem melódiájával, 
pontosabban: a dallam és a jelentés egymást erősítő kölcsönös kapcsolatával. 

Néhány példa a hasonló tartalmú-hangulatú-funkciójú versek összehasonlításának 
hasznáról —• szintén a kötetben közölt versek kapcsán. A Családi kör és A puszta télen egy-
más mellé állításával konkrétan meg lehet mutatni , hogy mi a különbség Arany epikusán leíró 
(az időben mozgó) és Petőfi líraian leíró (a térben mozgó) versépítési módszere között ; általá-
nosítva: a két költő egymástól eltérő alkatához ju tunk közelebb. Ha a Magányban mellé oda-
helyezzük a Válság idejinX, Arany belső világának egyik legjellemzőbb vonását t á rha t juk fel: 
a döntő és súlyos helyzetekben való szorongását, önmagát emésztő, tépelődő, a közösség sor-
sát vállaló, de" kezdeményezésre képtelen természetét, mély és mindig a végső problémákkal 
való küzdelemből eredő passzivitását. A hasonló lelkiállapot ugyanolyan részleteket t e remt : 
a kínosan telő, különben „meghatározhata t lan" idő képszerű ábrázolását, a folyóvízről szóló 
metaforát , a döntés várásának és a tőle való visszarettenésnek az érzékeltetését. Ha most mind-
két verset a korábbival egy időben keletkezett Európa csendes, újra csendes című Petőfi vers-
sel ve t jük egybe, a két költő alakja még plaszt ikusaivá válik előttünk, s még világosabbá az, 
ami őket érzésvilágban, asszociációs készségben, a képzelet képalkotó módszerében, azaz az 
emberi természet, a költői alkat , az eseményekre való reagálás és a formaadás terén megkülön-
bözteti és jellemzi. 

Még egy pillanatra a verselemzés racionális fogásainak területén maradva egy paradox-
nak tűnő javaslatot kell tennem: rá kell mutatni arra is, ami egy versben nem tökéletes. Ez az 
ünneprontás nemcsak megbocsátható, hanem kívánatos is, mert csak így tud juk az igazi szép-
ség hitelét biztosítani. így például bátran megmondhat juk, hogy a klasszikus képek formájába 
öltöztetett filozofálás nem egészen illik össze a Dukai Takács Judithoz írt Berzsenyi vers modern 
polgári tar talmával . Vagy azt, hogy Adynak vannak rutinos, modoros sorai is (a közölt versek-
ben is); hogy Kosztolányi rímötletei sokszor igen mély és megindító verseit is a játékosság, 
a komolytalanság meredélyének a szélére viszik; az éppen Kosztolányi költészetének egyik 
feltűnő sajátossága, hogy legtöbbször ezek ellenére is a csúcson tud maradni. [Példa a Halotti 
beszédböY. „Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt] s szólt a jka , melyet mostan lepecsitelt (a 
csönd . . .").] Ha Babits Húsvd előtt című versénél megmondjuk, hogy a benne megnyilatkozó 
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„ g á t a t törő szenvedély" kissé voulu, mesterkélt, hogy a rendkívül tudatos költő a szenvedélyt 
is szinte tudatosan gerjeszti magában, még inkább kitűnik az Egy gondolat bánt engemet el-
ragadó naivsága, önkéntelensége, őszinte szenvedélye és így a szabályosabb forma ellenére is 
sokkal meggyőzőbb érzelmi vihara. Más vonatkozásban: ezzel is megmuta tha t juk , hogy meny-
nyivel nagyobb vers a Cigány a siralomházban, mint a Húsvit előtt (mert az); a költő i t t nem 
próbál kilépni érzelmi és formai lehetőségeiből. 

Néhány szó a szorosabban vett imponderábiliákról. Ide tartoznak elsősorban a ri tmus, 
a dallam, a hangok önálló zenei hatása, a szórend. Juhász Gyula Milyen volt.. . . című versé-
ről keveset mondunk, ha csak szerkezetére, képeinek egyszerűségére és költőiségére hívjuk fel 
a figyelmet. Ezt a verset elsősorban dallama emeli a remekművek sorába, képeinek is a sorok 
melódiája ad ja meg ragyogását. Különösen fontos, hogy az első sorok végén a „ m á r " hang-
súlyta lan , s így a sor mondathangsúlya, lejtése: decrescendoja harmóniában van a ritmussal. 
A versszak további részében három soros egységben ismétlődik meg az első sor lejtése, a dallam 
bővebben, nagyobb lélegzetvétellel bomlik ki. Ez a fájdalmas crescendo és decrescendo még 
kétszer visszatér, a fájdalom mintegy újra és újra erőre kap, hogy az utolsó előtti sor meleg-
fényű mássalhangzóival és mélytónusú magánhangzóival előkészítse az utolsó sor lebegését 
és melankolikus elnyugvását. — Szintén az imponderábiliák közé sorolhatjuk a tudatos vagy 
önkéntelen reminiszcenciákat. Egy másik költőre emlékeztető, visszatérő soroknak rendkívüli 
asszociációs erejük van. A Levél a hitveshez egyik strófakezdő sorának végén megjelenő „nem 
tudom m á r " („Mikor láthatlak ú j ra , nem tudom már") , az eredetivel megegyező lejtéssel, 
inélyzengésű akkordként kapcsolja Radnóti verséhez Juhász Gyula költeményének hangu-
la t - és érzelemvilágát; s egyúttal a nemzet költészetéhez: a hazához való ragaszkodásnak vég-
telen finomságú kifejezése. 

Példát a szinte minden lehetőséget kimerítő elemzésre Keresztury Dezső adot t a 
Szeptember végén bemutatásával az Irodalomtörténet 1958. VI. számában. 

Cikkem első része szőrszálhasogatónak, a második túlzottan részletezőnek tűnhet . 
Mentségemre szolgáljon, hogy amikor a verselemzésről van szó: nostra res agitur; mindenki 
ügyéről, akinek szívén fekszik az irodalom múltja és jövője. 
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KORTÁRSAK SZEMÉVEL 

FÓTHI-FRANK LÁSZLÓ: 

TÓTH ÁRPAD IRODALMI KEZDETEIRŐL 

Már csak kevesen élnek azok közül, akik Tóth Árpád irodalmi pályájának kezdeteiró'l 
a szemtanú-kortárs hitélességével tudnak beszámolni. Ezekhez tartozom, mert néhány hóna-
pon keresztül együtt dolgoztunk egy budapesti folyóiratnál, amelyről ma már alig tud valaki, 
s munkatársainak nagy része sincsen az élők sorában. Hadd álljon itt ennek a lapnak, „A Város" 
című irodalmi havi folyóiratnak a rövid története. 

A folyóirat alapítása szorosan összefügg Négyesy László egyetemi tanár azóta híressé 
vált „Irodalmi Stílusgyakorlatok" című szemináriumának működésével. A szeminárium híré-
nek a lapjá t az vetet te meg, hogy innen került ki nem egy olyan író, akinek a neve később orszá-
gosan ismertté vált. Amikor mi, fiatal rajongói az irodalomnak, idejártunk, még nem tud tuk , 
hogy közülünk kiket vesz majd szárnyára a hír. A szeminárium nagyjában a középiskolai ön-
képzőkörök folytatója volt főiskolai szinten, itt olvastuk fel irodalmi zsengéinket, verseinket 
és novelláinkat, de elsősorban verseinket, hiszen a legtöbb fiatal író lírikusként indul, a múzsák 
közül mindenekelőtt Euterpének és Eratónak hódol. Az „Irodalmi stílusgyakorlatok" a böl-
csészeti kar szemináriumainak egyike volt, de látogatói között bőven akadtak jog-, orvostan-
és mérnökhallgatók is, fiatalok, akik irodalmi dicsőségről álmodtak. 

Egy ilyen szemináriumi délután során egy szemüveges, sápadt , fekete fiú ült fel a dobo-
góra Négyesy tanár úr mellé s halk, izgalomtól remegő, mégis fáradt hangon felolvasta két 
versét. Az egyiknek „istenek alkonya" volt a címe. Tárgyában kissé emlékeztetett Reviczky 
Gyula „Pán halála" című ismert versére, bár egészen más volt a hangvétele, líraibb: tompí-
tot t színeivel megdöbbentően rezignált. A másik, rövidebb vers alkonyba sötétlő kertet idé-
zett fel, egy sora még most is zenél bennem: 

„Aludt a tölgy, a hárs, a nyár . . ." 

Elhangzottak a versek, s most olyasvalami következett , amire a szeminárium fennállása 
óta nem volt példa. Többperces csönd, majd Négyesy, aki máskor elég keményen bírálta a 
kezdő poétákat , elfogódott hangon kezdett hozzá a versek méltatásához —s amit sohasem 
tet t addig — „nagv jövőt jósolt a költőnek". 

Ez volt első találkozásom Tóth Árpáddal . De már néhány hét múlva viszontláttam, 
ezúttal a Kossuth Lajos utcai „Magyar Világ" kávéházban, ahol összegyűltünk vagy tizen, 
mind a Négyesy-szeminárium hallgatói és szereplői, hogy megalakítsuk a „Húszévesek Körét" ; 
azt az egyetemi kört , amely céljául „a magyar irodalom megifjí tását és a haladó világnézet 
propagálását" tűzte ki maga elé. Jellemző, hogy Tóth Árpádon, Turóczi-Trostler Józsefen és 
Csáth Gézán kívül egyikünk sem volt még h ú s z é v e s . . . 

Ott helyben elhatároztuk, hogy irodalmi lapot indítunk. Hosszú ideig vitatkoztunk a 
folyóirat címén s végre Szabolcsi Lajos indítványára megállapodtunk abban, hogy a lap 
címe „A Város" lesz. Már a cím is kifejezte, hogy elsősorban „urbánus" irodalmat akarunk; 
azt az igényt akar juk bejelenteni, amelyet a munkásosztály és a haladó értelmiségi ifjúság 
támasztott már akkor a művelődéssel szemben. A felelős szerkesztői funkcióval engem bíztak 
meg — talán mert a legagilisabbnak tar tot tak. Később derült ki, hogy zsenge korom miatt e 
feladat betöltése akadályokba ütközött. A törvény előírása szerint a felelős szerkesztőnek 
nagykorúnak kellett lennie. Apám hozzájárulásával az illetékes hatóság néhány hét múlva 
nagykorúnak nyilvánított. 

A szerkesztést egyébként a lap kollektívája végezte. Rendszerint az én lakásomon gyűl-
tünk össze, s ott vi tat tuk meg, hogy mi kerüljön a lapba. E kollektívához a következők tar-
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toztak: Tóth Árpád,Szabolcsi Lajos,Turóczi-Trostler József, Csáth Géza, Lányi Viktor (akkori-
ban még Lányi Géza névvel jegyezte verseit), Lorsv Ernő (néhány év múlva már a Pester  
Lloyd tárcarovatának vezetője), Mindszenty-Lichtenberg István (a nemrég elhúnyt tehetséges 
lírikus), Feleki Géza (a „Világ" későbbi kiváló publicistája), Aczél Benő (néhány évtized múlva 
az „Esti Kur i r " olvasószerkesztője) és csekélységem. Az volt az elgondolásunk, hogy a lapot 
elsősorban az egyetemen terjesztjük. Tóth Árpád remélte, hogy Debrecenben, a pátriájában 
számos előfizetőt tud szerezni. Én a baloldali egyetemi ifjúságra számítottam, amely akkor 
már szervezkedett, s hamarosan megalakította a „Galilei Kör t " . Hiszen a lap nem akart a 
szépirodalomra szorítkozni, világszemléleti cikkeket is szándékozott hozni. 

1908 áprilisában jelent meg „A Várcs" első száma ötszáz példányban. A nyomtatási 
költségeket a szerkesztőség tagjai adták össze. Egyidejűleg a „Húszévesek Köre" székhelyét 
á t te t tük az Upor-kávéházba, amely a Szabadság-téri tőzsdepalota földszinti t raktusában volt. 
E kávéház klubtermében ültünk össze kéthetenként vagy ötvenen, nagyrészt ugyanazok, akik 
a Négyesy-szemináriumot is látogattuk. A tagok közül, a belső szerkesztőség tagjain kívül, 
csak néhányra emlékszem: Benedek Károlyra (az első világháború alatt a „Világ" neves 
külpolitikai szemleírója, később, a magyar fehérterror idején, a „Neue Zürcher Zeitung" bécsi 
tudósítója, aki nap mint nap leleplezte a „kurzus" förtelmes tetteit), Polányi Károlyra (a 
Galilei Kör alapítója és első elnöke),öccsére PolányiMihályra (jelenleg a cambridge-i egyetem 
tanára, világhírű vegyész), Tóth Lászlóra (később a Nemzeti Színház igazgatója), Vermes 
Ernőre (akkoriban a , ,Bácsmegyei Napló" szerkesztője). Az ülésekre ellátogattak a „Nyugat" 
i/jabb írógárdájának tagjai is, köztük Balázs Béla és Lukács György. Ők fedezték fel Tóth 
Árpádot a „Nyuga t" számára egy ülés alkalmával, amelyen a költő néhány újabb versét 
olvasta fel. Ezek a versek néhány hét múlva már a „Nyugat"-ban jelentek meg, s felhívták 
az olvasóközönség figyelmét a magyar költészet ú j csillagára. 

„A Város"-nak mindössze két száma jelent meg Tóth Árpád, Szabolcsi L a j o s , ' L á n y i 
Géza, Fóthi László, Mindszenty István verseivel, Csáth Géza, Vermes Ernő novelláival, 
Turóczi-Trostler József, Aczél Benő és Lorsy Ernő tanulmányaival, Tóth Árpád és Feleki Géza 
műkritikáival. Behatóan foglalkozott a lap az akkor Nagyváradon megjelent híres antológiá-
val, a „Holnap"-pal is. Tóth Árpád két megjelent verse közül csak „A vén varázsló"-ra emlék-
szem, annak is csak a címére. A lap népszerű volt ugyan egyetemi körökben, de pénzt nem igen 
adtak érte, kézről-kézre járt . A második szám után a nyomda felemelte az előállítás árát , arra 
való hivatkozással, hogy megdrágult a papír. A kívánt összeget nem tudtuk előteremteni, s  
,,A Varos" kénytelen volt beszüntetni megjelenését. A lapnak is, a „Húszévesek Köré"-nek 
is érdeme, hogy néhány fiatal, tehetséges költőnek és írónak adott fórumot, s ugródeszkául 
szolgált a magyar költészet egyik legragyogóbb tehetségének. 



SZEMLE 

NAGY PÉTER: SZABÓ DEZSŐ INDUL 

Szabó Dezső, veszedelmes ideológiákat 
hordozó, problematikus életművének nem 
mindig jóhiszemű legendáit s az ismeretek 
híjáról árulkodó egvéb tévedéseket és félre-
értéseket Nagy Péter könyve megnyugtató 
módon oszlatja szét. Ezáltal nemcsak a 
magyar irodalom történetének, s a X X . 
századi közgondolkodásnak egy izgalmas 
fejezetét nyú j t j a , hanem az ellenforradalom 
révén napfényre kerülő nacionalista és egyéb 
reakciós ideológiák, sőt, a felmelegített 
„Szabó Dezső kérdés"-nek is világos, helyes 
értékelését adja . Aktualitása azonban távol 
áll az anakronisztikus erőltetettségtől, nem 
a jelen kérdéseit vetíti vissza a múltba, 
hanem a múlt kérdéseit világítja meg úgy, 
hogy azok a ma problémáira is feleljenek. 

Igaz, könyve éppen ott fejeződik be, ahol 
Szabó Dezső tulajdonképpeni hatása kezdő-
dik, a Tanácsköztársaság bukásával. A fon-
losabb problémák megválaszolása azonban 
mégsem marad el, részben azért , mert Szabó 
Dezső mint alkotó ekkorra már kialakul, 
lényeges ú ja t ezután nem sokat hoz, csak a 
korábbi gondolatait, stíluseredményeit vari-
álja; részben pedig azért nem, mert az eddig 
tárgyalt részt szerzője oly alapossággal, 
körültekintéssel alkotta meg, hogy minden 
túlzás nélkül e lmondhat juk: a „Szabó Dezső 
problémú"-t t isztázta. 

A könyvnek fenti kitűnőségein kívül még 
számos, — és valljuk be, nem nagyon 
gyakori — erénye van. Megemlítendőnek 
tar tom elsősorban a módszerét. Az életmű 
alapos elemzésén túl kitűnő portrét ad, mely 
szervesen egészíti ki a művek megértését. 
Legfeltűnőbb i t t az az arányos, szinte mate-
matikus pontossággal kiszámított mérték-
tar tás , ahogyan renkívül gazdag anyagával 
bánik. Az író életének egyes megnyilvánulá-
sait, fiatalkori benyomásait, párizsi ú t jának 
tapasztalatai t , egyetemi évei alatt i olvas-
mányait , tanulmányai t , a különböző hatáso-
ka t , "sőt gyermekkorát és családja körül-

ményeit, szülei jellemrajzát, mind úgy tálalja 
elénk, hogy az az egész tanulmány felépítésé-
nek egyik téglája, az egész konstrukció 
szerves eleme lesz. A személyes kapcsolatait, 
rokon- és ellenszenveit is rendre kapcsolatba 
tud ja hozni az író világnézetével, anélkül, 
hogy ez a kapcsolat steril, emberi motívu-
moktól mentes, pusztán ideológiai képződ-
ménnyé válnék. De mindezek, a művek 
elemzésével, sőt sokszor az író világnézetével 
közvetlen kapcsolatba nem hozható tények 
soha és sehol nem keltik bennünk az író 
hálószobájának függönyét kajánul felleb-
bentő magatar tásnak még csak gyanúját 
sem. 

Ugyancsak ezt mondhat juk el a művekre 
vonatkozó adatok felhasználásáról is. A 
könyv anyaggazdagsága mennyiségileg is 
tiszteletre méltó. Eldugott és alig vagy egy-
általán nem ismert napilapokból és folyó-
iratokból ku ta to t t fel eddig ismeretlen, de 
az író pályájának megértéséhez nagyon is 
fontos dokumentumokat , anélkül, hogy 
sa já t felfedezéseinek nagyobb jelentőséget 
tulajdonítana a többinél, ezeket is a leg-
pontosabb mértékkel építi be munkájába (pl. 
Szabó Dezső székesfehérvári szereplése). De 
a mennyiségi gazdagság mellett, sőt fölötte, 
ott van "egy minőségi: gondolati gazdagság is. 
A Szabó Dezső-portré ennek következtében 
nő túl az írói arckép keretein, s válik a magyar 
irodalomtörténetbe beillesztendő fejezetté. 
Ez a gondolati gazdagság, ez a sokoldalról 
való bemutatás igazít el bennünket ennek a 
bonyolult életműnek az útvesztőiben. Min-
denre kitérni nem tudok, ezért csupán a két 
legfontosabbat említem meg. Az első az, 
hogy Szabó Dezső eredetinek, „sajátosan 
magyar"-nak hit t ideológiája ha újszerűnek 
hatot t is, de egyáltalán nem eredeti. A másik 
pedig, ami ennél is fontosabb, hogy meg-
mu ta t j a : Szabó Dezső szubjektíve olykor 
jószándékú, nemzetét és népét féltő törek-
vései mint váltak akaratán kívül reakciós, 
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népellenes ideológiák melegágyává. Ez 
a leglényegesebb kérdés, s nem vélet-
len, hogy ebben a nagyon jól szerkesz-
te t t könyvben ez kapja a legnagyobb hang-
súlyt. Mert itt van a Szabó Dezső-viták 
minden problémájának kiindulása, s a téve-
dések is innen adódnak. I t t gyökerezik ennek 
az ideológiának rendkívüli veszedelmessége 
is. Mert le tagadhatat lan tény az, hogy 
Szabó Dezsőnél maróbb szatírával, kese-
rűbb dühvel alig fordult író a fennálló rend, 
a kapitalizmus ellen. S ezek a dühös-gúnyos, 
véreskeserű kifakadások tévesztenek meg 
még ma is sokakat. De nem gondolják meg, 
hogy Szabó Dezső kri t ikája honnan, milyen 
sajátos szempontból tör tént . A könyvnek 
ez a legjobb része, Nagy Péternek eléggé nem 
méltatható érdeme annak részletes kifejtése, 
hogy Szabó Dezső minden ellenzékieskedése, 
szubjektív jószándéka mellett a reakció 
szájával szól, akara ta ellenére is annak a 
malmára ha j t j a a vizet. Ennek vizsgálatához 
a leglényegesebb kérdésből: szocializmushoz 
való viszonya tisztázásából indul ki. Alapos 
vizsgálat alá veszi idevágó nyilatkozatait , 
s bebizonyítja, hogy Szabó Dezső távolról 
sem tar tozot t a szocializmust váró, eléje 
fu tó írók közé, hanem ellenkezőleg, a szocia-
lizmust akar ta saját magához igazítani, a 
saját képére formálni (67—68. 1.). S bár ki-
undorodott a kapitalizmus hazug demok-
ráciájából, szubjektíve, és éppen ezért csak 
szavakban a szocializmust várta; gyakor-
latilag, állandó dogma-komplexumaival és 
egység hangoztatásával a kapitalizmust meg-
előző társadalmi forma, a feudalizmus vizeire 
evezett, s egy korabeli, még reakciósabb ideo-
lógia, a fajelmélet, a későbbi fasizmus szál-
Iáscsinálójává vált . A tanulmánynak itt van 
a Szabó Dezső személyén túlnövő nagy 
tanulsága: a kapitalizmus-ellenesség szocia-
lizmus nélkül elengedhetetlenül reakciós, 
misztikus-irracionális tanok zsákutcájába 
vezet. A harmadik út letagadhatat lan csőd-
jét bizonyítja Szabó Dezső egész tragikus 
pályája . 

Szabó Dezső eredetiségének boncolgatása 
is messzemenő következtetésekre ad alkal-
mat . Azzal, hogy Nagy Péter k imuta t ja 
ideológiájának Nietzschétől s a francia roya-
lista íróktól, Barréstől és Maurrastól lelked-
zettségét, egyúttal nemcsak Szabó Dezső 
gondolatrendszerét, hanem az imperializmus 
filozófiájának egyik, irodalomban erősen 
megnyilvánuló ágazatát is bemuta t ja . Elemzi 
azt , hogy Szabó Dezső mennyire vál tozta t ta 
meg ezeket, s mi volt az a magyar helyzet, 
mely ezeket a hatásokat motiválta. Monda-
nunk sem kell, elemzése távolról sem merül 
ki a hatások közvetlen kimutatásával. Részint 
rávilágít a r ra , hogy a fajelmélet arisztokratiz-
musát a parasztságnak legtisztább faji kép-

letté való misztifikálásával cseréli fel, részint 
pedig a liberalizmus nálunk „fokozottan 
csökevényes voltá"-val magyarázza erős 
kapitaüzmus-ellenességét. Emííti a „faj"-
fogalomnak magyarországi ú t j á t , s megjelöli 
változatait . (Ezt a témát sem lenne haszon-
talan egyszer alaposabban felkutatni.) 

Ezekre a megállapításokra támaszkodva 
már könnyű belátni azt , hogy Szabó Dezső 
forradalom alatt i gyors pálfordulásait nem-
csak és nem elsősorban hallatlan hatalom-
vágya és feltűnni akarása magyarázza, hanem 
az is, hogy valójában sohasem volt a 
szocialista, a társadalmi jellegű változtatások 
híve. Mást, magyar faji omnipotenciát akar t , 
és ennek megvalósulását vár ta forrada-
lomtól és ellenforradalomtól egyaránt. Kár , 
hogy Nagy Péter a pálfordulások megett 
meghúzódó következetességet nem muta t j a 
meg már a kezdetnél, Szabó Dezső Székes-
fehérvárról Nagyváradra kerülésénél. Mert 
hiába mondja maga Szabó Dezső is, hogy az 
volt az ő damaszkuszi ú t j a , antiszemitizmus-
ból filoszemitizmusba átcsapó magatartásá-
ban — véleménye szerint — itt csupán csak 
az a kérdés, hogy a magyarnak mint fajnak 
elóbbrejutása a zsidósúgnak mint fafnak 
kizárásával vagy beépítésével történjék-e? 
Eredeti elméletének más variációjáról — 
„gyakorlat i" alkalmazásáról — van csupán 
szó. 

Szabó Dezső ekkori munkásságának zömét 
irodalmi tanulmányai alkotják. Nagy Péter 
is ezekkel foglalkozik a legbővebben. Amint 
világnézetének elemzésénél k imuta t ja a har-
madik út járhatat lanságát , úgy mutat itt rá 
a látszat-ellentétek megett meghúzódó szük-
ségszerű folyamatra: a pozitivizmus szellem-
történetbe való átnövésére. „ . . . mert a 
történelmi materializmust ' tudományellenes 
elvonás'-ként elutasít ja magától, s ezzel 
együtt elutasít ja az osztályok, az osztály-
harc gondolatát és ennek művészetekre te t t 
befolyását is; ez a társadalmi indíték testet-
lenné válik, s lénvegében metafizikussá 
lesz." (50. 1.). 

Ugyanezt a folyamatot muta t j a meg 
Szabó Dezső szépírói munkásságával kap-
csolatban. I t t is érdekesen újszerű, de nem 
teljesen eredeti alkotásokkal állunk szemben. 
Szabó Dezső stílusa és írói látásmódja sok-
ban rokon a kor jellemző irányával, az 
expresszionizmussal és általában a forma-
bontó törekvésekkel. Nagy Péter igen alaposan 
dokumentálja ezt, csak az érthetetlen előttem, 
hogy ebben a jólszerkesztett könyvben miért 
nem ott tárgyalja ezt, ahová szervesen tar to-
zik: az előszavaiban hangoztatot t prog-
ramjai és azok valóraváltása közötti távolság 
bemutatásánál , s miért kerül ez az utolsó 
fejezetbe, ahol Szabó Dezső hatásáról s 
általánosan összefoglalt képéről esik szó? 



Még érthetetlenebb számomra az „Erdélyi 
földről" c. kis jelenetet illető lesújtó bírálata. 
Szabó Dezsőnek ez az egyetlen írása, melyben 
nem misztikus „fa j i - forradalmat" , hanem az 
igazit, a kiegyenesedő kaszák piros-szabad 
ünnepét, a társadalmi, a népforradalmat 
idézi meg. 

A romantikus antikapitalizmus csődje, a 
pozitivizmus szellemtörténetté válásának 
folyamata után itt a szenvedélyes valóság-
igény és a művekben megjelenő leszűkített, 
eltorzított valóság közti ellentmondás fel-
kutatásával mutat rá a dekadens, misztikus 
ideológiák torzító, tehetséget lesüllyesztő 
hatására. Szinte boncolja Szabó Dezső 
látásmódját , stílusát. Rámuta t rendkívüli 
élményszegénységére, az elgondoláshoz mes-
terségesen megkonstruált alakok szimbólumig 
vagy igazi realitásig felnőni nem tudására , 
allegóriában maradására, valamint a való-

ságtól való elszakadás és a földhöz ragadt 
naturalizmus szükségszerű összetartozására, 
az emberi alakok elmechanizálódására. Nagy 
kár , hogy Az elsodort falu elemzésén kívül 
csak az élményszegénységről beszél, s nem 
világít rá (igaz, így "az ismétlés veszélyéi 
nehezen kerülhetné el), hogy nemcsak élmény-
szegénységről van itt szó, hanem a valóság, 
s az annak szögesen ellentmondó, irracionális, 
reakciós ideológia természetes összeütközésé-
ről. Nem véletlen az, hogy Szabó Dezső éppen 
azt a művét , a Megered az eső-1 nem tud ja 
befejezni, amelyikben a proletárdiktatúrát 
rágalmazza meg. így mintha némi szakadás 
állna be a III . és IV. fejezet között . 

Mindent összevetve a könyv irodalom-
történetírásunk nagy nyeresége, s a X X . 
század irodalomtörténetének feldolgozói 
sokat fognak meríteni belőle. 

Bessenyei György 

AMBRUS ZOLTÁN: GIROFLE ÉS GIROFLA 

(Szépirodalmi Könyvkiadó 195§.) 

Ambrus Zoltán válogatott írásainak kia-
dása mai olvasók számára érdekes, elgondol-
koztató vállalkozás. A századforduló moz-
galmas irodalmi életének egy rokonszenves 
jelenségét ismeri meg az érdeklődő az 1899-
ben írt Giroflé és Girofla c. regényből s 
az ugyancsak a kötetbe felvett 1893— 
1915 között keletkezett harminchat elbe-
szélésből. 

Csendes, de jelentős pálya az Ambrusé; egy 
r i tka, egyetemes műveltség szép színei 
villódznak műveiben. Esztétikus és hírlap-
író, színikritikus és dramaturg, szépíró s a 
Nemzeti Színház igazgatója volt, az irodalom-
nak szinte minden jelentős területét művelte, 
sokat s rendkívül kényes ízléssel, nagy mű-
gonddal alkotott . Schöpflin Aladár szerint 
a magyar irodalmi kultúra legszebb század-
végi jelensége ő volt Péterfy Jenő mellett. 
Nem lehet véletlen, hogy Schöpflin ezzel 
az elhelyezéssel éppen Ambrusra, a kriti-
kusra veti a hangsúlyt. Más polgári irodalom-
történészek, köztük Szerb Antal is, úgy vélik, 
hogy a romantikus-mesés Jókai-hagyomány 
keveredik életművében a realizmus, majd a 
századforduló t á j án francia nyomokon iro-
dalmi divat tá váló naturalizmus nyersebb 
színeivel. 

Ez a most megjelent kötet írás alkalmas-
nak látszik arra, hogy elgondolkozzunk 
Ambrus Zoltán művészetén, s ami abból 
korunkhoz szóló lehet, azt megbecsüléssel 
helyezzük a polgári irodalom emlékei közé. 

Néhány regény, több száz novella, tárca 
és kroki, igen sok színikritika s egy sor 
nagyobb írói, irodalmi portré teszi ki Ambrus 
életművét. A marxista irodalomtörténetírás 
még nem végezte el az író munkásságának 
elemző vizsgálatát, nem jelölte ki helyét a 
magyar próza történetében. Amit itt és 
most e lmondhatunk, az nem több néhány 
szerény, e friss Ambrus-kötet nyomán fel-
derengő gondolatnál. 

Igaznak érezzük Kárpát i Aurélnak azt a 
megállapítását, hogy Ambrus Zoltán művé-
szetére bizonyos „visszahúzódó finomság", 
„természetes előkelőség" a jellemző; ezt az 
életművet valóban egy mélyen kul turál t , el-
zárkózásra hajlamos értelem hűvös fénye 
ragyogja be. Ambrus művészetének ez az 
objektív, ha szabad így mondanunk „ tá rgy i" 
szépsége erénye is, de gyengéje is ennek az 
életműnek. Ha regényei felől közeledünk 
az író egyéniségéhez, úgy tűnik, hogy ezek 
a regények, akár a Midas királyról, akár a 
Solus eris-ről, akár a Giroflé ts Girofla-ról 
van szó, a polgári társadalom önszemléletét 
ad ják , a polgárság helyzetét a felsőbb osztá-
lyokkal szemben, inkább pszichológiai, mint-
sem kritikai szemlélettel s a polgári esztétika 
által Ambrusnak tulajdoní tot t realizmus 
szélesebb, „epikusabb" változatai nélkül. 
Ezt tapasztal juk a Giroflé és Girofla olvasá-
sakor is, amely pedig a kötet elé ihletett 
esszét író Gyergyai Albert szavával: 

Ambrus legvonzóbb, legkerekebb, 
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legüdítőbb s talán legklasszikusabb munkája , 
ha klasszikuson ezúttal a téma, a pillanat, 
az alkotói képesség s a kedvező körülményék 
ri tka harmóniájá t é r t j ük . " Maga a történet 
a századvégi polgári regények egyik leg-
gyakoribb témavariációjából kerekedik ki. 
A gazdag földbirtokos beleszeret a Rác-
árokszálláson játszó vándorszíntársulat 
egyik ideális lelkületű művésznőjébe, és sok 
töprengés után feleségül veszi. Ilyen, az úri 
világban játszódó „s tory" tucat jával akad 
a századforduló szórakoztató prózájában, 
olyan nagy elbeszélők művei között i s mint 
Mikszáth Kálmán vagy Krúdy Gyula. Ám 
Mikszáthnak és Krúdynak az Ambrusénál 
közvetlenebb, természetesebb, emberibb 
művészete állta s ma is állja az idő múlását, 
s aligha véletlen, hogy az ő műveik külön-
böző sorozatokban vagy egyes kötetekben 
ina is kelendő portékák. Ezzel szemben 
Ambrust mintha elfeledte volna — nem az 
irodalomtörténet , mert annak jó a memóriája, 
ha ki is hagy néha —, hanem sokkal inkább 
az olvasóközönség. Az a szerény gyanú lap-
pang bennünk, hogy a mai átlagolvasó a 
Giroflé és Giroflát olvasva főként csak azt 
érzi, hogy milyen végérvényesen eltűnt a 
Vidovics Ferik, a Haller Mírák holdfényes 
világa, a millénium sajátosan úri mámora, 
ez a színes, felelőtlen forgatag. S elgondol-
h a t j a azt is, jó hogy nincs többé ez a világ, 
nincsenek többé „szép lá tszatok", „játékos 
szenvedelmek", „ fu t t ában muta to t t mélyek", 
mint Gyergyai Álbert irja az Ambrus-i világ 
hangulatát varázslatosan megidézve a ma 
embere számára. Ám a figyelmes olvasó 
néhány olyan eredeti írói sajátosságra buk-
kan rá Ambrus műveit forgatva, amelyek-
nél érdemes elidőzni kissé. A Giroflé és 
Girofla egyszerű, boldog végű tör ténet , a 
szereiem győzelme a hivatás felett. A regény-
nek volt azonban egy végső formában el 
nem készült folytatása is, amely szerint a 
színésznő hivatás és szerelem közt hányódva 
k iú t ta lanságában öngyilkos lesz. Bár ez a 
vég a szóban forgó regény esetében megírat-
lan, de mint tragikus emberi mozzanat ott 
van, vagy legalább ott kísért Ambrus leg-
jobb elbeszéléseiben is. S ez elgondolkodtató, 
ez a tragikum iránti vonzódás, a tény, hogy 
történetei t r i tkán f u t t a t j a be a felhőtlen 
örömök zománcával. A történetek e tragi-
kumra-hangolása az Ambrus-i epika egyik 
feltűnő vonása. Ezért nem válnak művei — 
bár társadalomkrit ikai élük kevés— sablo-
nossá, úri léhűtők szerelmi kalandjainak szín-
terévé, a Herczeg Ferenc Gyurkovics-regé-
nyeinek rokonává. Ambrus e bestseller-
történetekben is emberi sorsokat ír meg, s  
mert az igazat keresi, ellensége a fantázia 
túlzó szertelenségeinek, mindennek, ami nem 
logikus, ami önmagának ellentmondó. S a 

századforduló éve iben—ez t el kell ismerni — 
nagy új í tás volt Ambrus ködoszlató, rideg 
világossága, s a szépíróban is győzedelmes-
kedő kritikai elme szüntelen, történeteit a 
tények felől ellenőrző uralma. Az írástudók 
felelősségét nemcsak érezte, vállalta is. S ezért 
vált képessé ar ra , hogy pl. a Berzsenyi báró 
és családja ismert történetében lényegileg 
a kapitalizmus társadalmi erkölcsének szatí-
r á j á t írja meg. Pedig — legalábbis az eddigi 
Ambrus-kutatásokban — nincs nyoma a n n a k , 
hogy Ambrus, ha szinte észrevétlenül is, 
ellensége lett volna kora társadalmának. De 
tiszta jelleme, nemes embersége, rendkívüli 
műveltsége s kritikai haj lama az igazságot 
keresték azokban a vészterhes esztendőkben, 
amikor az igazság már ott morajlot t az el-
nyomott osztályok mindegyre újuló forra-
dalmi megmozdulásaiban. 

Ambrus elbeszélései közül nem egy bizo-
nyít ja ezt az állításunkat. Ezeknek az el-
beszéléseknek sokféle a témája . Néha a 
tündérmese ismert motívumai bukkannak 
fel novelláiban (Pókhálókisasszony, Hamu-
pipőke) máskor, mint egyik legkiválóbb 
novellájában, a „Ninive pusztulása" című-
ben a bibliai Jónás történetét írja meg modern 
vál tozatban, polgári problematikával. De 
megúj í t ja , korszerűsíti az allegorikus el-
beszélésformát is egyik leglíraibb írásában, 
a „Mese a halászról és a tengerről" címűben. 
A novellák arról vallanak, hogy írójuk igen 
fogékony az élet élesen polarizált helyzetei 
i ránt . Szélsőséges, néha szinte már kóros 
eseteket tár olvasói elé, amelyek azonban 
mélységesen és tipikusan emberiek, még-
pedig a maguk társadalmi meghatározott-
ságában, a kapitalizmus viszonyai között . 
Ilyenek pl. az Ottokár élete is halála, a Bob, 
az oroszlán. Az elégtétel s még jó néhány el-
beszélés. Bizarr mivoltában is Ambrus emberi 
s írói nyíltságára jellemző az Ottokár élete 
és halála c. elbeszélés egy szegény kisfiúról, 
akinek rövid élete csupa vergődés, s csak 
halála lesz ünnep a számára, mert róla beszél 
az egész ház, a lakók megrendülten kísérik 
utolsó ú t j á r a , s temetése az egyetlen jó, az 
egyetlen emberi, ami történik vele, bár nem 
tud már róla semmit. S hadd hivatkozzunk 
a „Martinovics" c. költői novellára, amely-
ben — fegyelmezett fantáziával — Martino-
vics utolsó, siralomházbeli éjszakájáról ír , 
amikor a halálba menő lelkiismeretével vias-
kodva jár ja végig mégegyszer é le tút já t , s bele-
sejti a jövőbe, hogy száz év múlva „a t ímár-
segédek és veteránok kivonulnak a Vér-
mezőre, ünnepelni a nevemet, amelyet nem 
ismernek". S még erőteljesebben zeng ez az 
emberi hang a „Téli sport" c. elbeszélésben, 
amelyben királyi és hercegi sar jak képében 
elénk v i l l an t j a ' a „föld urai"- t , „az utolsó 
félisteneket", akik az első világháború véres 
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küszöbén gondtalanul játszadoznak a St .  
Moritz-i hegyek között . Egy közülük, egy 
súlyosan beteg kamasz, akit nem felséges 
rangján szólítanak, hanem egyszerűen „az 
Ember"-nek csúfolnak, Marxot olvassa, s a 
maga módján , saját here-mivoltuk felismeré-
sével megérti a kizsákmányolás tényét, s  
erről beszél hasonszőrű társainak, akik közül 
senki sem sejti, hogy az a politikai merénylet, 
amely az egyik királyi csemete nagyapját 
követelte áldozatul, jelzés az emberi mély-
ségből, s hogy amíg a kékvérű ifjoncok a 
frissen esett hónak örvendenek, s belármáz-
zák a téli üdülő festői tá ja i t , a másik világ-
ban „odalenn a mélyben csak dübörög, egyre 
dübörög valami". 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy Ambrus 
Zoltán e néhány elbeszélésébe burkolt társa-
dalmi-politikai tendenciát magyarázzunk 
bele. Erről szó sincs. Bizonyára nem a poli-
tikai tudatosság játszik szerepet e néhány 
elbeszélés megformálásában, hanem Ambrus 
már említett emberi tisztessége és igazság-
érzete, a lelkiismeret, „az egyetlen igazság, 
az egyetlen abszolút, az egyetlen jó ezen a 
világon", ahogyan egyik novellájának fő-
alakjával mondat ja . Ez pedig igen tiszteletre 
méltó magatar tásra valló tény egy olyan 
író esetében, aki az úri osztályhoz tartozott , 
s aki a maga zaj talan pályáját úgy fu to t t a 
be, hogy nem vált — könnyen tehette volna 
bár — silány bestsellerré, mint számos 
pályatársa, s aki érzékeny lelkiismerettel 
megsejtett valamit a körülötte vajúdó tár-
sadalmi valóságból, s finom ösztönnel s némi 
melankóliával kimondta: „nem ér the t jük 
meg egészen soha, hogy az emberiség minő 
utakon, minő megpróbáltatásokon keresztül 
halad előbbre és előbbre." Ezért a becsületes 
írói állásfoglalásért becsüli meg Ambrus 
Zoltánt napjaink számban egyre növekvő 
ú j olvasóközönsége is. 

S végtére hadd tegyük fel a már előbb 
is érintett kérdést: eleven, „olvasot t" író 
lesz-e Ambrus, vagy az marad, ami többé-
kevésbé eddig volt , már-már elfeledett iro-
dalomtörténeti emlék? Nehéz felelni erre a 
kérdésre. Ha maradandó, sőt egynémely 
vonatkozásban példamutató értékeit keres-
sük, akkor nem is annyira realizmusát, mint 

inkább a legnemesebb haj tású polgárregények 
egy másik, az Ambrus művészetében kifej-
lett sajátosságát, pszichologizmusát, ábrá-
zoló művészetének- lélektani jellegét emel-
nénk ki. Éppen ebből fakad művészetének 
az a vonása, amelyet maradandónak érzünk. 
Ambrust a társadalmi kérdések kevéssé 
érdekelték, ő az embereket szerette látni, 
szemben egymással, érzéseik hullámverésé-
ben, szenvedéseikben és szenvedélyeikben, 
szerelmeikben és felindulásaikban, az élet-
hez és a halálhoz való viszonyukban, Ambrus 
az emberi jelenségek nagyon finom árnya-
latait tud ta feltárni. Flaubert , Maupassant 
módszere volt ez a pszichológiai ábrázolás-
mód, az elbeszélő prózának e sajátosan francia 
formakultusza. Schöpfiin Aladár irodalom-
történetében ezt írja Ambrusról: „Termé-
szetes formája volt az arány, a mértéktar tás , 
világosság és választékosság, — e nagy 
francia erények őbenne talál ták meg magyar 
egyenértékesüket." De éppen e nagy írói 
erények kissé öncélú kezelésében véljük 
érezni azokat a taszító erőket is, amelyek 
a mai olvasóban Ambrus írásművészetével 
szemben felléphetnek. A kompozíció aggo-
dalmas tisztelete, az elbeszélő objektivitásá-
nak szinte az észrevehetetlenségig alárendelt 
emberi-írói szubjektivitás, a sokszor — éppen 
a szerkesztés tökéletessége miatt — részletező-
en aprólékos, fárasztó írásmód alighaemelhetik 
mai népszerűségét. Hasonlatokban, képek-
ben nem gazdag, hűvös, bár a történet rész-
leteihez könnyedén illeszkedő stílusa, ame-
lyet mindig a bíráló elme alakít s a hideg 
értelem tölt meg a tárgyhoz illő, pontos, 
tömör tar talommal, úgy véljük, nem segíti 
elő műveinek szélesebb körű elterjedését. 
Mindezek természetesen csak feltevések, s e 
néhány, kevésbé az irodalomtudomány, 
inkább az olvasói érdeklődés felől felvetett 
aggályos megjegyzés nein szándékszik csök-
kenteni a kötet jelentőségét. Hadd szóljunk 
végül a Dr. Fallenbüchl Zoltán által végzett 
gondos, hozzáértő válogatásról s a kiadó 
munkájáról , amely külsejében is méltó módon 
tet te le a magyar elbeszélő próza egyik ki-
emelkedő művészének válogatott írásait az 
igényes olvasó asztalára. 

Pálmai Kálmán 

FORBÂTH IMRE: MIKOR A NÉMA BESZÉLNI KEZD 

(Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958) 

„A jront nemcsak a lelkesedist tudta meg-
savanyítani, hanem a gyűlöletet is elhalkítani. 
Letört, hangfogós emberek lettünk mi reminy-
telen nemzedék". Ezt a költő Komlós Aladár 
ír ta, még 1921-ben, Rimaszombaton meg-

jelent verseihez. Idézzük, mert pontosan 
motiválja Forbáth magatar tását , kötetének 
címét, idézzük, mert csehszlovákiai magyar 
költőről írunk, s ez egyben kicsit felfedező 
út is az olvasó számára. így van: Komlóst 
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nem verseiből ismerjük, Forbá th , Földes 
Sándor, Szabó Béla, Darvas János jószerint 
egészen ismeretlenek, s Győry és Vozári 
Dezső, Morvay Gyula neve is másfelől cseng 
vissza. Sajá tos szín a két háború közti cseh-
szlovákiai magyar költészet, más mint a 
romániai, s más a jugoszláviainál. Ez idillibb, 
erőtlenebb, a romániai egyszerűbb, közvet-
lenebb, keserűbb, nyersebb. Adynak és az 
európai forradalmi "költészetnek elsősorban 
a csehszlovákiai magyar líra az á t -
hagyományozója. Míg i t thon az expresszív 
kísérletezés József Att i lában és Kassákban 
hal el, ott a fejlettebb polgári környezetben, 
szinte egyeduralkodón eljut a kitel]esedésig. 
Ha Werfe!, Becher, Heym, Dehmel nevét hív-
juk emlékeztetőnek, csak annyit jelent, hogy 
nagyvárostól a szocializmus vállalásáig, befelé 
fordulástól az expresszióig húzódó gondolat-
sorba helyettesí tet tünk be költőket, — s még 
azt sem ál l í thatnánk, hogy ismertek voltak 
e nagyjából egyidős nemzedék előtt. 

Erdély tragikus alapérzéssel sa jut kisebb-
SÍgielhagyatottságából!ndulкi,a Csehszlovákiai 
magyar költő a háború elvesztéséből, a 
háború tényéből. Nem véletlen, hogy a néma-
ság gondolata sehol annyi t nem tér vissza, 
mint éppen náluk. A komáromi Földes 
Sándor Némák indulóját í r ja , Komlós kötete 
A ntma örült arca, Forbáthé is egyik régi 
verse címét viseli. „Ki küldte rám ezt a 
ködöt? Ki tette rám e hangfogót?" — szakad 
fel az elkésettség nyomasztó érzése Darvas 
Jánosból. Amikor az erdélyi líra kétségbe-
esett elszigeteltségében a kisebbségi sorsot 
teszi felelőssé, emberin és közvetlenül reagál 
ugyan, de történelmietlen kiindulása miatt 
eleve közelebb sodródik a nacionalizmushoz, 
mint az, amelyik a háborúban keresi ba jának 
gyökerét. A csehszlovákiai líra viszonylagos 
polgárin demokratikus nyugalomból adhat ta 
át magát az egyetemesebb felelősség gondjá-
nak, lett forradalmibb, s ál l í tot ta a munkás-
ság igényeit a puszta megmaradás félfeudális 
sorsproblémái helyére. 

„Csak annak van joga műviszetet csinálni, 
aki nem akar művészétét csinálni." Ismét 
Komlós Aladárt idéztük abból a kötetéből, 
melynek ezt a rezignált címet ad ta : Voltam 
poéta m is. Mégsem áll í t juk, hogy teljesen 
hiányzik ezekből a költőkből a csináltság, 
modorosság, hogy nem inkább a kávéház 
homályában lehet őket találni, mint gyárak-
ban és földeken. Ha gyakran ki is érzik, 
hogy szándékkal t a r t j ák szinten a verset, 
lázban, feszültségben, s ha máskor simáb-
bak, ünnepélyesebbek is mint a meggyőző 
őszinteség engedné, ki sem v i ta tha tná el 
Földes érzékenységétől, vagy akár Vozári 
iróniára hajló rezignációjától a végső és 
kényszerítő pólusokat: gazdagokkal szemben 
a szegénységet, zsarnoksággal szemben az 

elnyomottak testvériségét. Az elnyomottakét , 
ha négerek, ha fegyencek vagy akár a német 
expresszionista költészet meglelkesített tár -
gyai, elhordott kalapok, kitaposott cipők. 
Igen, fegyver, szerelem, haza helyett a kény-
szerítő s követelő ú ja t keresik: mégha sós-
kifliben, önborotvában, szivarkában, civili-
zált eszközökben is jelképesedve, — s éhség-
gel, szomjúsággal, gyárakkal motiváltan 
hol öngyilkosokkal, hol"koldusokkal, de min-
dig az élet kitaszított jaival t a r t va a rokon-
ságot. Ha ott találod a kisváros pletykás 
világát, a kártyaasztalokét s bohémekét, sok-
szorosan ott van a mámor mellett az élet, 
az ember, a jóság követelése is. És egyértel-
műen: a megváltandó proletáré, Győrynél 
éppen úgy mint Morvay Gyulánál s Szabó 
Béla rokonszenvében. Gyakran kétarcú ez a 
líra: a költő megtalálja kispolgári biztonságát, 
de az emberiség bizonytalan jövője nyugtala-
nítja; foglakoztatják csip-csup egyéni bajai , 
de prófétai látomásokat fakaszt belőlük; 
boldogan ragaszkodna intim élvezeteihez, de 
lenyűgözik megoldást váró feladatok. A há-
ború, s ami nyomában jár , iszonyú élmény-
nyel nehezedik r á juk , s mert némán tűrni 
nem lehet, akarva nem akarva ki kell mondani 
a megváltozott időt, tiltakozással és vára-
kozással. S mert nagy a sóhaj és kegyetlen 
az élmény, himnikusan hömpölygő formában, 
ódikusan vagy rapszódiákban tör elő, könyör-
telen színekkel, s csak r i tkán kötöt ten, 
inkább szabadon. 

Hangszínben és hangtávolságban Győry 
Dezső megy legmesszebbre, ra j ta vesznek 
erőt legkevésbé extat ikus kitárulkozások, 
az ő verseit a lakí t ja legtermészetesebben a 
bölcs belátás: milyen más lehet majd a magyar 
ki járván ezt az iskolát. Mert a csehszlovákiai 
kisebbségi sorsot jobbjaink a humanitásra , 
a demokráciára, a szocializmusra való iskolá-
nak tekintet ték, s benne hit ték cs í rá já t : a 
határokon felüli, s az emberiség fejlettségi 
állapotához egyedül méltó népek barátságá-
nak, a hetvenkedő sovén emóciókkal szem-
ben. Állítsd Győryt Darvas János rémekkel, 
csönddel, szorongásokkal telt költészete 
mellé, s világos lesz, hogy benne a humánum 
és forradalmi hit együttesen „ te t t csodát" . 
Míg Darvasék esztétizáló haj lamában Ady 
hajdani élet-szeretetéből csak a fausti kis-
élet marad t , a jóságban és szépségben össze-
forrt ember illúziója, Győry a harmonikus 
férfiasságnak, nyíltszívű bátorságnak, egyéni 
és közösségi élet kölcsönösségének a java 
magyar költői hagyományokhoz hű és mind-
ipáig hangzó szószólója let t . 

Forbá th Imre más képlet. Meglepetve 
tesszük le verseit, tizennyolc év válogatását, 
ezerkilencszázhúsztól harmincnyolcig. Utolsó 
szava ez: „élni jó". Minden mást vár tunk 
volna: özönvizet, á tko t , gyú j tó zsinórt, de 
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ezt a „hószagú erdő" alól kibúvó tavaszos 
reménységet nem. A költő elindult délről, 
megpihent a somogyi Böhönye almafáinál, 
ült a prágai kávéházakban, foj tot ta a füst 
Osztravában, kiadta csehül Petőfit , pontot 
t e t t versei végére, s emigrált. Tegnap még 
játszott egy K. u. K- törzsorvost a Svejk-
filmben, bohémesen, vígan, mint diák korá-
ban, s ma Teplice fürdőn méri betegeinek 
a vérnyomását. „Egy ember elindult megke-
resni sorsát a városban", — s ha lehet a 
versből keresztrejtvényt csinálni, párosítsuk 
hozzá: „S mi marad a nagy tüzek után? 
Hamu, hamu, hamu, Míg a kisded, piros-
pántlikás tüzeknél Melegedik, és krumplit süt 
az ember." Hát megtanulta volna, hogy élni 
valóban jó, hát elhamvadtak a nagy tüzek, 
s a költészet valóban csak „szó" lett volna, 
csak „hisztéria sárból és aranyból" ? Az expresz-
szionista líránál sokszor kísért a gyarjú, hogy 
mesterségesen felfokozott látomásokkal van 
dolgunk, erőltetett extázissal, s ha a víziók 
mélyére nézünk, mély kút tükre helyett fel-
kavar t talajvíz sárgál ránk. Forbá th Imre 
költészete természetesen több a művelt agy 
kiélezett reflexióinál. Ha a teljességet és mély-
ségetkérjük tőle számon, támadó és iszonyodó 
előjelében kapjuk meg a feleletet. Hát ta l 
egy háborúnak néma iszonyattal, mert a 
„halottak kék nyelve nem beszélhet", s ha 
„betegen" is, de kimondva a támadón figyel-
meztető szót — egy ú j háborúval szemközt. 
Hogy még az újszülött is az elnyomottak 
bará t ja legyen, mert „a völgyek véres árnyak-
kal telik, s az idő folyosóin a borzalom jég-
huzata jar", mert lehetetlen némán tűrni , ha 
egyszer : 

túl sok közömbösség van a világon, túl sok 
türelem, 

túl sok rozsda van a világon, túl sok régiség, 
túl sok véres húsnak szegfűi hullanak, 
harcosok hűlő tetemét füvek zöld lángjai 

nyalják, 
a jöldön Káinnak túl sok árnyéka bolyong 
s tömegsírok hirdetik Európa szégyenét — 
mondd, mit felelsz, ha kérdezik tőled : 
ki vagy és merre mész? 

A felébredt és lázadó lelkiismeret ez a 
kötet , s mert a lelkiismeret könyörtelen 
emlékeztető, ott lebeg fölötte szüntelenül: 
merre mész? A „miér t" mindvégig világos: 
„Embernek lenni nem dicsőség", „Jobb a 
farkas, mint az ember", „Lelkiszegénység és 
förtelmes unalom", „A szimbolisták, dervisek, 
és tűzevők, az udvaroncok és talpnyalók, a tőke 
körül dús koncra leselkedők, szépségkirálynők 
és selyemfiúk." Soroljuk még tovább, ahelyett , 
hogy röviden kimondanánk: a kor? Igen, 
minek sorolnánk, mikor a költő is pontot 

tet t harmincnyolcban a „Szomorúság és 
halálfélelem" után, az újra induló szöges 
csizmák és tilalomtáblák, a „szőrös öklök" 
és „őrült paprikajancsik", a „fasizmus káp-
lárai", a „cirógató puskatusok", a ,,repülők 
pokoli kókuszdiói", az „égő papagájok" után, 
mert a kiáltó szó hiábavalónak bizonyult? 
És a „hová"? Fábry Zoltán szép előszava 
„forradalmi toborzásnak" mondja, melyben 
„néha suta csengésre fülelünk, szokvány-
hangra" , mert „a sorokban nincs sem erő, 
sem eredetiség." Ha Neumannra, Wolkerre, 
Nezvalra vagy nálunk József Attilára s 
Kassákra gondolunk, sokaihatjuk a Villon-os 
fenegyerekesdedést, kérdőjelezhetjük civili-
záció-iszonyát, s keveselhetjilk a szabad-
ságba vagy éppen a Dózsa és Jacques Bon-
homme nevébe jelképesült forradalmiságot. 
De ha a kurzus-költészetre s azokra, akik 
a forradalomnak háttal begubóztak, mégis: 
szocialista igényű forradalmi líra ez. Igaz, 
a húszas évek végén szinte búcsúzó megfára-
dással, s csak aztán megújuló erővel: 

Az egykor csudás imaginációk fölött 
A magányosság és az unalom 
Már kiterjesztette sötét szárnyait. 
Kéken hull egy hajnali... Szűk cella 
Volt a világ y ad fantáziámnak, 
Két végtelen éjszaka közt egy szűk mezsgyéjű 
Nappal, ez az én életem, öcsém, 
Hol körbe járok meddő buzgalommal.. . 
Ám kéken hull a hajnal! Talán az utolsó! 
Nagy aranykapu nyílik kelet felől — 
Légy könyörületes, te Nap ! 

Valóban olyan csodálatos imaginációk vol-
t ak ezek? Az olajos hordóba búj t Diogenész, 
a kockává kubizálódott s ebben a költői jel-
képben ábrázolt megnyomorodott ember-
ség, s a marólugos városképek? Forbáth 
Imre képei a szenvedély s a terméketlen 
magány felől jönnek, a nagyváros lírájának 
hírelői. A kortársait oly gyakran megbékítő: 
kisváros és falu nem érdekli, a paraszt, pász-
tor, természet mind csak az üzetettség, fá j -
dalom és lázadás rokon példáinak letétemé-
nyese nála. Ha a konkrétet keressük, úgy 
tetszik, együtt szenved Forbáth a világgal, 
s ezért elhisszük neki, hogy: „Csak a költőt 
rühellem, az istenfáját ! Ki levegőbőlés madár-
dalból él. Hideg vaskampókkal tépjétek sztt 
a száját. Amikor szépségről beszél!" De az 
általánosításaiból is kiderül mindennek ellen-
téte , magányának gyökere: „Vasbetonkor-
szak gyermekei vagyunk, hatalmas hidak kötik 
partjainkat egybe, s elektromos drótok kötöz-
nek össze minket, s nem ismerjük egymást." 
Amennyire lemeztelenitőn őszinte magához, 
annyira nem tud másról, s éppen a Fábry 
Zoltánról írt sorai árulják el, hogy mennyire 
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szeretné ő is „jósága jeher lisztjéből" formálni 
az embert „eszmék élesztőivel, s melegíteni 
szíve kemencejcben." 

Az elesettekkel és elnyomottakkal való 
rokonszenv itt bizonyul kevésnek a közvet-
len kapcsolat híján. A vándor mindig magára 
marad, a vándor mellett elmennekaz emberek. 
Forbáthot keresed? Olvasd el a Vandordalkt. 
Hosszú oldalakon á t holt városok rémülete 
áradt felénk, s kötete végén mégis szemünkbe 
vágja , hogy: élni jó, — ahogy a Vándordal 
végén is ott ég kezében a letépett virág. 
Virág? Be Jehet helyettesíteni: költészet, 
jóság, élet. Ám ezért volt érdemes kiásni a 
felejtésből, ezért a kétségbeesés tövén ki-
virágzott elenyészőn kevés reménységért, 
jövőt sejtésért? Ezért is. De az őrülettel és 
lázálmokkal telített világ kontraszt jában 
álló forradalmi bíztatása erő is lehet az ú j 
csehszlovákiai magyar költészet számára, 
nemcsak emlékeztető. Ez a hosszú dermedt-
ségéből nehezen kilábaló líra replikázhat erre 
a példára azzal, hogy: nézzük meg, mekkorát 
lépett előre az utolsó öt esztendőben, 54 
után, anélkül, hogy figyelemmel lett volna 
háború előtti elődéire. Sőt, mondhatná azt 
is, hogy a tegnapi expresszív asszociációk 
éppen úgy nem mentenek fel a pongyolaság, 
plakátszerűség sablonjai alól, mint ahogy 
nem mentség a felszínességre és frázisosságra 
a mai reális élményektől elszakadt puszta 
lelkesedés. Ha egyebet nem, az újrafogalma-
zásra való igényt azonban mégis mértéknek 
veheti. A két háború közti líra rokonsága 
a német expresszionizmussal nem jelenti 
a kész kelléktár átvételét , de igenis jelenti 

a korforduló történelmi változásaival, a 
szocialista forradalmakkal szembeni közös 
kispolgári bizonytalanságot, egyben várako-
zást és nyugtalan együttérzést, jelenti az 
imperializmus korának individualista t i l ta-
kozását a kapitalizmus emberellenes jelen-
ségeivel szemben, s jelent vonzódást az i r ra-
cionalizmushoz, a torzításhoz, jelent háború-
ellenességet és gyakori kiábrándulást , s 
jelent abszolútnak hit t költői világot, s 
tar talmi megújulás helyett formalizmusba 
vesző újdonság hajszát . Vajon gyökerekben 
és virágaiban, épségben és eredményekben 
muta t ennyi közösét az ú j csehszlovákiai 
magyar líra a kortárs szocialista költészettel? 
Félő, hogy inkább csak hibáiban. Fo rbá th , 
Qyőry megjelenése serkentő lehet a szín-
vonalra, de figyelmeztethet arra is, hogy a 
húsz-harmincas évek is csak velük s bennük 
teljesek. Ha ta r ta lmát tekinted, már a Mikor 
a néma beszélni kezd-nél felfigyelhetsz For-
báth Imrére, de az annyit citált Új költök 
énekével (Egykor papírsárkánnyal ostromoltuk 
az eget...!), vagy a Szélképekkel magasabb-
ról mélyebbre látsz. Aztán: a Kocka, Mint 
vaskampóról, Na Maninách, Hajnali rap-
szódia, A néger inckel, Egy ember elindult, 
Ó nézd . . . . Egy egyszerű hulla cnekel, Bána-
tos dalocska, Üdvözlégy újszülött, Egy abesz-
szin fiúhoz, Ki vagy és merre mész? Lehet, 
hogy egyik csak jellemző, de a másik fontos 
és jó is, bizonyosan. Mert aki letépte ugyan 
tövéről a virágot, úgy szorította, hogy szinte 
égett , s fel tar tot ta magasra, amikor más a 
gomblyukában is restellte. 

Koczogh Ákos 

HERNÁDI GYULA: A PÉNTEK LÉPCSŐIN 

(Magvető Könyvkiadó 1959) 

Krit ikánk kezdetben rokonszenvező figye-
lemmel kísérte Hernádi Gyula írói munkás-
ságát; a Deszkakolostor megjelenése után 
fenntartásai, aggodalmai ellenére is, a tehet-
ségnek kijáró, igényes várakozással fordult 
feléje. Amikor A péntek lépcsőin megjelent, 
egyszerre kiábrándultan, várakozásaiban 
csalatkozva, szinte az elkeseredett szemre-
hányás, a fanyar gúnyolódás hangján csat-
tan t fel. 

Hernádi elbeszélése, A péntek lépcsőin, 
eszmeileg és művészileg is, valóban alatta 
maradt kritikánk és olvasóközönségünk 
talán aránytalanul és indokolatlanul fel-
növesztett várakozásának. Pedig szemmel 
látható, hogy Hernádi a Deszkakolostor job-
bára mozaikdarab-szerű, illetve vázlatos 

írásai után fokozott igényeket támaszto t t 
író-önmagával szemben, az élet „nagy 
pillanat"-ának ábrázolását választotta té-
mául. 

Az egyéni élet igazán nagy pillanataiban a 
tuda tban olyan „eszmélések" játszódnak le, 
amelyek az eszmélő számára élete egy szaka-
szának, esetleg egész emberi magatar tásá-
nak lényegi jellemzőit teszik világossá; olyan 
összefüggések villannak fel, amelyekről eddig 
legfeljebb csak homályos sejtései voltak, vagy 
amelyek iránt mind ezideig érzéketlen marad t ; 
olyan konklúziók levonása válik lehetővé, 
amelyek régóta „esedékesek". — Mindezek 
az eszmélés pillanatáig nem válhat tak vilá-
gossá és megfoghatóvá, az ember nem von-
hatot t le belőlük konklúziókat. Ebben külső 
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és belső körülmények egyaránt akadályoz-
t ák : élete a megszokott mederben folyt, 
nem mutatkozot t benne semmi rendellenes-
ség, ő maga kényelmes, fásult vagy éppen 
gyáva volt ahhoz, hogy saját élete értelmén 
elmélkedjék, a világban, társadalomban, 
családjában betöltött szerepét felmérje. 

Éppen ezért az „eszmélés" pillanata 
külső és belső, objektív és szubjektív vonat-
kozásban egyaránt különleges helyzet. Mivel 
pedig ez lényegét tekintve belső folyamat, 
írói ábrázolásának legszuggesztívebb esz-
közéül a monológ kínálkozik. 

A reveláció témául választásában, az el-
engedhetetlenül szükséges, feszült, a meg-
szokottól eltérő szituáció megteremtésében 
az első személyű előadás választásában — 
önmagában véve, nem vétet t Hernádi. Ellen-
kezőleg: színvonalas irodalmi hagyományo-
kat követ, biztosan, bátran él a drámai kon-
fliktus-teremtés módszerével. Mindez vég-
eredményben jó szem és mesterségbeli tudás 
dolga. Á műalkotás valódi értékét azon 
lehet lemérni, ami ezután következik: miféle 
ember az eszmélés alanya, milyen minőségű 
az a bizonyos eszmélés, követi-e, s ha igen, 
milyen katarzis követi? 

Hernádi elbeszélésének főalakja nem „nagy 
ember" , nem sorstragédiák hőse. Ez a mai, 
pesti tisztviselő annyira jelentéktelen valaki, 
annyi emberi gyávaság, tétovaság, gyenge-
ség van benne, hogy szinte hétköznapi, 
átlagembernek is alig nevezhetjük. A kon-
fliktus, ami a revelációt létrehozza — ismét 
hagyományos, szinte elhasznált motívum — 
házasságtörés. Hiteles-e lélektanilag a kon-
fliktus? Hernádi indokai: Sulytó sohasem 
szerette igazán feleségét. Elvenni is úgy 
vet te el, gyengeségből, önmagával, érzelmei-
vel számot nem vetve, a konvencióknak, 
kényelmi szempontoknak engedve. Hogy 
eddig nem csalta meg, végeredményben 
egyénisége végtelen határozatlanságából 
következik. Régóta vár ja , hogy valami 
alkalom külsőleg is, legalább ideiglenesen fel-
oldja az únt egyhangúság alól. Azt a hetet, 
amelyet felesége a kórházban, szülészeten 
tölt , mint „szabadságot" vár ja , tervezi. 
Hogy a házasságtörést elkövesse, abban is 
— ha végeredményben régóta, utálkozva 
dédelgetett, önmagának alig bevallott szán-
déka szerint történik is — külső hatások 
taszí t ják előre: ismerős italozó társaságba 
kerül. Sulytó erkölcsi mélypontra jutásáig 
vezető ú t j á t tehát sokrétűen, lélektanilag 
indokolja az író. Ami különössé teszi Sulytó 
bérelszámoló házasságtörését, az az, hogy 
ugyanabban az órában születik első gyerme-
kük. A szülés komplikált , az újszülött élet-
halál közt lebeg. A véletlenek ilyen meghök-
kentő összetalálkozása szükségképpen hatvá-
nyozott bűntudatot vált ki Sulytóból, a 

bűntudat tól felhasogatott lélekben lezajlik 
az „eszmélés". 

Azonban hiába minden eddig érvényesülő 
írói erény, az eszmélés vizsgálatából levon-
ható tanulság elkeserítő, ha eltekintünk is 
at tól , hogy a bűntudat felébredésének és 
misztikus-fantasztikus asszociációkat ki-
váltó hatásának ábrázolása nemcsak eset-
len, hanem ízetlenül modoros is (118—121., 
129., 137—138. 1.). 

Amikor Hernádi az önvádtól felzaklatott 
bérelszámolót e l ju t ta t ja a saját életével való 
számvetésig, kiderül, hogy ebben a szám-
vetésben az egyik oldalon az absztrakt 
„hazugság", „gyengeség", „gyávaság", 
„önzés" sőt „gyilkolás", a másikon a hasonló-
képpen elvont „teljesség", „felelősség" és 
„szeretet" sorakoznak fel szólamszerűen. 
Ha egy pillanatra ködösen fel is idézik az 
önmagunk és mások iránti személyes felelős-
ség gondolatát, a páfii rémületében szűkölő, 
pipogya Sulytót nem érezzük képesnek ilyen 
filozofálásra. De itt már nem is Sulytóval, 
hanem közvetlenül az író betegesen aggályos, 
morális „vájkálás"-ra haj ló szemléletmódjá-
val állunk szemben, amely eddig is ott lap-
pangott az elbeszélés sorai között . Ez vezette 
tollát az ügyes helyzetteremtésben, a gondos 
lélektani motivációk során is és ez a kör-
vonalazatlan absztrakcióba torkolló „erköl-
csösködés" képtelen az elbeszélés írói gond-
dal posványba merített hősét az igazi emberi-
erkölcsi magaslatokra emelni. 

A mérték, amelyen lemérhetnénk Sulytó 
revelációjának minőségét, hiányzik a műből, 
hiányzik az író eszmeköréből. A tétován sod-
ródó életű „hős" egyetlen morális-emberi mércé-
iéül önvád ló-önmagát állítja Hernádi, s ennek 
az önvádló Sulytónak a művészi ábrázolása 
messze alat ta marad hitványsága meg-
jelenítésének. I t t válik legmegfoghatóbbá 
az elbeszélés legnagyobb művészi-eszmei 
hiányossága. A hangsúlyozottan gyarló 
ember, akinek gyengeségeit szinte tetsze-
legve elemezte Hernádi, hi tvány-önmaga 
elleni fellázadásában is relatív erkölcsi 
ér tékű, nem ér fel még az „át lagember" 
erkölcsi „magaslataira" sem, pedig az olvasó 
ennél is többet vár egy jellem katarzisában. 

Ebben az atmoszférában, a társadalomtól 
izolált erkölcsi cirkulusz-viciózuszban az em-
beri tehetetlenség, gyengeség, a sorsnak, vélet-
lennek való kiszolgáltatottság uralkodik. 
Hernádi felfogása szerint nem a gyermek 
születésével egy időben elkövetett házasság-
törés az igazi nagy bűne Sulytónak. Az 
csupán — a közfelfogás szerinti előítéletek 
és a „hős" speciális, sérült, hadifogságban 
megrokkant, túlérzékeny lelki alkata miat t — 
a reveláció kiváltó oka. Igazi vétke az, hogy 
eddigi életében nem tudot t bá t ran , önállóan, 
következetesen, önmagához híven cselekedni. 



Amikor eszméléséből levonja a következtetést , 
elhatározza: ha gyermeke életben marad 
megpróbálja az „ ú j u t a t " . Csak az nem 
derül ki ebbó'l az érzelmes-romantikus gesz-
tusból , hogy merre indulna és meggyőződé-
sünk, hogy az író sem tudja . Az „önálló, 
következetes cselekvés" elve ugyanis ön-
magában indifferens, nem mond semmit, 
sem az egyén, sem a világ számára. Az viszont 
kétségtelen, hogy beleillik Hernádi ta la j ta-
lan, aggályosan moralizáló, a világgal, ki-
alakuló ú j társadalmi rendünkkel, céljaink-
kal, embereszményünkkel szemben tanács-
talanul álló, dekadens szemléletmódjába. 

Hiába az ügyes helyzetteremtés, a gazda-
ságos szerkesztés, a jól kimért ritmusú (bár 
képeiben gyakran mesterkélten elbicsakló) 
stílus; az író „modern" befeléfordulása, a 
sérült és sérülékeny lelkű „hős" előtérbe 
tolásával, morális absztrakciókkal leplezett 
sivár eszménytelensége riaszt és kiábrándít . 
Az író önmagával szemben támasztot t 
igénye nem támaszkodik a valóságos emberi 
értékekben való hitre, az ember iránti biza-
lomra, korunk és világunk lényegének meg-
értésére. 

Nacsúdy József 

BRUNO JASIENSKI: JAKUB SZELÁ1 

Jasienski műve a lengyel forradalmi költé-
szet kiemelkedő alkotása. Költői ereje, mű-
vészi hitvallása, útkeresése Majakovszkij és 
József Attila életútjával muta t rokonságot. 
Sa já t hazájában szinte az utóbbi évekig mél-
ta t lan mellőzésben részesült. Neve a Lengyel 
költők antológiája című kötetből (Bp. 1951.) 
is kimaradt . Annál többet foglalkoznak vele 
miután mintegy új ra felfedezték a lengyel 
költészet szocialista-realista irányának hagyo-
mányaként . A fiatalon (1901—1939) tragikus 
körülmények között elhalt költő, ha késve is, 
megkapta az életművéhez méltó elismerést, 
erkölcsi és költői nagyságának megnyugtató 
értékelését. 

A fiatal költők ama kisebb részéhez tar to-
zott , amely a két világháború közti deka-
dencia és izmusok útvesztőin keresztül is el 
tudot t jutni a költői mondanivaló és a kifeje-
zési eszközök forradalmi újításáig. Voltak, 
akik a polgári liberalizmus és a pacifizmus 
oldaláról törtek uta t az antifasiszta prog-
ramig, mint Antoni Slonimski, míg mások a 
népi-nemzeti érdekektől eltávolodva a forma-
lizmus zsákutcájában kötöttek ki. Kortársa 
Jul ian Tuwim a magányos intellektuális köl-
tő alaphelyzetéből a polgári értelmiség csaló-
dását és útkeresését tükrözi gazdag költői 
skálájával. Leopold Staff mély humanizmusá-
val és a klasszikus formákkal védekezett a 
dekadencia szélsőségeivel szemben. 

A történelmi útra a forradalmi költők 
csoportja érkezett el a legkisebb kerülővel, 
a forradalmi proletár költészet ú j művészi 
programjával, melynek legkiválóbb kép-
viselője Wladislaw Broniewski. Ehhez a 
maghoz tar tozot t Bruno Jasienski, aki a 
Dal az éhségről című versében (1922) az 

* Budapes t Európa 1957. 86 I. Ford . Pákozdy 
Ferenc. Bev. Kovács Endre . 

ÓL SZÓLOK* 

októberi forradalom győzelmét elsőként hir-
dette a lengyel költők közül. Jasienski alkotó 
módon lábolt ki az öncélú formabontás káo-
szából, s formailag is új utakon járó költésze-
te t teremtet t a J akub Szeláról írott elbeszélő 
művében. 

A költő a 20-as évek után Franciaországi 
emigrációba kényszerült, majd haláláig a 
Szovjetunióban élt és dolgozott. A 30-as 
években tag ja volt a Forradalmi írók Nem-
zetközi Szövetsége vezetőségének, s jól ismerte 
a moszkvai magyar proletár írók munká já t 
is. Költői alkotásai mellett nagy figyelmet 
keltett Európa történetének drámai eszten-
dejéről az 1934-es évekről írott korrajza, 
melyet a Közönyösök összeesküvése címen 
a Magyar Helikon is közreadott . (1958.) 
Regényében a francia kommunista párt nép-
front politikája programjának az ú t j á t egyen-
geti, á t törni a közöny falait , felkelteni az 
emberek történelmi felelősségérzetét. Jasi-
enski írásai az emberiség jövője, a saját népe 
iránti felelősségtudat jegyében születtek. 

Elbeszélő költeménye 1926-ban Párizsban 
jelent meg. írói fejlődésének fontos állomása 
volt az 1923-ban lezajlott krakkói felkelés 
megrázó élménye, amely nagylélegzetű köl-
teményének közvetlen ihletőjévé vált . A köl-
temény J a k u b Szela a lakjá t a kudarcba ful-
ladt 1846-ik évi krakkói nemesi felkelés 
eseményeivel kapcsolatban mu ta t j a be, hite-
lesen ábrázolva a bécsi udvart is támogató 
szerepének hát teré t , majd szembefordulását 
és az elnyomó lengyel földesúri-habsburg 
rendszer ellen a paraszti érdekekért folyta-
t o t t harcának történetét . Témaválasztása 
szándékosan irányul a társadalmi igazság-
talanságok bemutatására , művészi állásr 
foglalásának egyenes megvallására. Erőteljes 
hangja , egyszerű nyelvezete, gazdag ritmi-
kája egy helyes irányba törő művészi kísérlet 
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természetes eszközei. Képei elevenségét a 
fordítás is híven érzékelteti. 

Szoba, pitvar táncba fog — 
Ha szegény vagy, házasodj! 
Lóval — csöbrök, nővel — vödrök. 
Isten t ud j a , honnan jöt tök. 

Húr és vonó táncba fu t , 
s éjszín erdőn hószín út . 
Fűzfa-lábát ahogy tud j a , 
kidugja az országútra. 

A népdal egyszerűségére emlékeztető jelene-
tek színesek, hatásosak, megnövelik az alakot 
a költő szándéka szerint. 

Felhő mögé bújt-e a Nap, 
mint harkály a fán túl, 
hogy a fényes napvilágra 
ilyen éjszín á rny hull? 

Ó, nem felleg, nem is felhő 
szakad, ömlik éppen — 
J a k u b Szela áll előtted, 
szérű közepében. 

Maryna és Szela balladai komorsággal végződő 
jelenete után a második rész kezdő verssorai-
nak hangulata a „Foj t a sorsunk kozmás 
keserve" már a jobbágyvilág megdöbbentő 
szimbólumát vetíti elénk: 

Kastély — üvegszemű pók — állt ki, 
mezők hálóján lesni prédát . 

Hogy milyen világ ez, ahol a kévék fáradt 
fejüket a pórok vállára, szőttesére ha j t j ák? 
Ahol a föld áfonya könnye hull, a tücsök 
panaszkodik, ösvényszálakon vergődnek 
gyönge legyekként a falusi porták — a költői 
nyelvi eszközök sokféleségével ír ja le meg-
ragadó jellemző erővel és sokat sejtetően: 

J ő a sarló, szárakon szisszen, 
buggyanó nedvek csappá fagynak. 
Rozskalászok fúlnak el i t ten 
sok aranyló cseppjén a magnak. 

Néhány vonás és a jobbágy-paraszti világ 
szomorú sora rajzolódik ki "apától fiúig, a 
leányig. 

Jobbágylányok vére, 
jókor pezsdül az már, 
amit az úr elkezd, 
bevégzi a kasznár. 

Isten a pórt áldja 
földjét békén túrni — 
paraszt volt az apja, 
egy-egy fia úrfi. 

Szeiát, a sok „konok parasz t ja" követét a 
helytartó városában Lwówban, a puskával 
védet t úri élet jellegzetes képe fogadja, há jas 
kupecek, pipiskedő dámák, csendőrök, papok, 
ülepükkel portörlő hivatalnokok. Annál éle-
sebben rajzolódnak ki a társadalmi igazság-
talanságok, mikor a költő az érem másik 
oldalát is bemuta t ja . 

Ott , hol garmadában étel, 
paraszt inség jár-kel éjjel, 
téglát pöccint, hogyan koppan, 
nézi magát ablakokban. 

Kora hajnal minden gyárból 
za j dől, mintha asszony száz szól, 
házak mentén hangyaboly van, 
Lwów városban, szép városban. 

A földesúri elnyomás keserve lázadó, elfoj-
to t t indulatok forrásává sűrűsödik s ott lük-
tet a jelen követelése — a föld! 

Nem jutsz égbe káromló imákkal! 
Más, tanul t imádság kell ide! 
Póri tetves ja jnak kell iszákkal 
mindig csak világgá mennie. 

Minek sekrestyékben nyitni, ríni, 
földhöz verni fejed, mint a nád? 
Telked, mely nem tiéd s nadrágszíjnvi, 
szántsd-vesd, összeszorítva szád. 

A helytartótól visszatérő Szeiát a földes-
urak elfogják, és intő például bilincsbe verve, 
megalázva viszik magukkal az újévi misére. 
A nép azonban nem hagyja vezérét aki „lán-
caival visszacsöngött a két minisztránsnak"; 
fellángolnak az urasági szérűk, erdőkiildte 
szélvész támad a határra . A Habsburg-hata-
lom ellen felkelést szító nemesség, melynek 
haladó csoportja a parasztság teljes felszaba-
dítását követelte, a korábbi mély osztály-
ellentétek és a bécsi udvar által becsapott 
parasztság saját uraik ellen való fellázadása 
következtében, a „galíciai vérengzés" áldo-
zata lett. Kovács Endre r ámuta t arra , hogy 
a történetírás J a k u b Szelában sokáig a bécsi 
udvar vak eszközét lá t ta , Zeromski is így 
ír róla. Jasienski alkotása a történeti ku ta t á s 
később igazolta hűségében állít ja elénk a 
parasztvezér a lakjá t , aki már a felkelés előtt 
is vezette a parasztok harcát , s szembefor-
dult Béccsel is, amikor lá t ta , hogy ki ját-
szották. 

Egy-egy odavetett alak nyomában képze-
letünkben felsorakoznak a tragikus tör té-
nelmi pillanat harcosai. 

Ott volt Walus pásztor, 
mezétláb jár t télen, 
kaszájára támaszkodot t , 
balta az övében. 
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Az úr és pór véres táncához a költő megmá-
morosodva halmozza a pórokat biztató kur-
jan tása i t : 

Kur jan t s ! Uraid szórd kifele! 
Voltak — elfolytak, vigye fene! 
Földre, előre, eszedet használd, 
fogd be az ispánt, törd be a kasznárt! 
Tyuhaj la ! ha j rá! hóha! a h a j t ! 
Kocsid jószággal tanyára h a j t ! 
Arany kilincset hordd njind rakásra! 
Nyitva a zárak — a föld ki tárva! 
R-r-r-r-aj t ! 

A császári hadak megjelenése után döbben 
rá a pór a „császári egyezség" hamisságára, 
a nemes urak és a császár összejátszására. 
Az elfogott Szelát sírva kíséri a falu népe, s 
az erdőtől, övéitől búcsúzó rab szavaiból 
sokatmondóan csendül ki a költő alig re j te t t 
metaforá ja : 

„Vörösfenyő, vörös 
föstött jó apóka, 
rád hagyom én ezt az erdőt , 
őrizd nekem óva." 

. A befejezés tartalmazza azt a történelmi 
tanulságot, hogy a parasztság egymagában 

nem tudja megvívni harcát . A „más tanul t 
imádság" és a vörös fenyő szimbóluma a 
költő politikai eszméit is félreérthetetlenül 
tükrözik. A költemény igazolja a mai lengyel 
marxista kritika értékelését, amely jelen-
tősnek t a r t j a Jasíenski művészi teljesítmé-
nyét a szocialista költészet realista hagyo-
mányai szempontjából. A forradalmi maga-
ta r tás a realisztikus népi hangban talált 
megfelelő kifejezési formát , ú j stílt, s olvadt 
bele egyéni színeivel a 30-as évek tisztuló 
proletárirodalmának nemzetközileg is jelen-
tős áramába. A helyenkénti harsány hango-
kat feloldják a parasztháború tömegjelenetei, 
s így nem ront ják a természetes kifejezés 
hatását . Ebben a vonatkozásban stílusa 
éret tebb, mint útkereső francia kortársai-
nak, például Aragonnak a 30-as években 
írt verseiben, pl. a Front rouge-ban. amelyben 
túlságosan is érezhető harsány hangvétele. 
A költő forradalmi művészetének eme remek-
művét az olvasók örömmel veszik kezükbe, 
elismeréssel adózva a lengyel irodalmi kritika 
ú j eredményeiért, a műfordítói teljesítmény-
ért , a bevezető írójának és a kiadónak szín-
vonalas munkájáér t . 

Hopp Lajos 

FEDERICO GARCIA LORCA VÁLOGAT! 

(Gondolat Kiadó 1959.) 

Maholnap távoli égitestek világáról többet 
tudunk , mint a szomszédos, mégis távoli 
Hispániáról. Európa katasztrófáit mély-
ségben is, időben is sokszorosan élte és éli 
á t , mégis valahogy vadhús maradt a testen, 
fá jdalmai idegenek tőlünk. Reakciós poli-
t ika i rendszere nemkívánatos múltra emlé-
keztet , s visszahatolva távoli időkbe is, tör-
ténelmében fekete foltok tömegére buk- -
kan tunk . 

A köztudatban talán csak Cervantes a lakja 
s Lope de Vega élnek a régmúlt időkből. 
Don J u a n nemzetközivé lett a lakja, (aki 
nevén kívül alig hord ma már egyéb spanyolt 
magán), s a bikaviadalok hazug romant ikája . 
Bizet közismert Carmenje franciásított spa-
nyolságával vagy spanyolosított franciás-
ságával remeke ugyan az operairodalom-
nak, de a spanyol nép életéről, lelki világá-
ról keveset árul el. 

A század harmincas éveiben Hispánia 
egyszer az európai érdeklődés középpontjába 
kerül, de inkább politikai élete; a második 
világháború előjátékaként lezajlott polgár-
háború. 

Ebbe a félhomályos, hazug romantikával 
á tszőt t csendbe lobbant fel Garcia Lorca 

ÍRÁSAI 

művészete. A spanyol föld, a spanyol nép 
életét t á r j a elénk. "Mondatai nyomán meg-
elevenednek Granada festői szépségű tá ja i , 
ránknehezedik az ország mérges gázokkal 
robbanásig telt levegője. Testi közelséget 
érzünk Bernarda Alba házának képmuta tó , 
foj tot t rettenetével. Lírá jának csodálatos 
finomsága, mélysége, formai tökéletessége 
iskolát teremtet t . Garcia Lorca szerves része 
lett a világirodalomnak. Azt hi t tük ismerj ük, 
és most eddig nem lá tot t arcát mu ta t j a 
felénk. Művészetének ú j termei tárulnak fel, 
pazar szépségű szobák; szavak, hitek, vallo-
mások lángoló rubinjaival díszítve. Garcia 
Lorca a filológus, aki a tudós alaposságán túl 
szívével is gondolkozik, mindig és minden-
nek a lelkét keresve. Tá jak hangulatát festő, 
mindenre érzékenyen reagáló művész, akinek 
minden sorában ott bujkál a spanyolok 
játékos „dueden"-je , amely nélkül nem 
születhet igazi műalkotás," s amelynek 
lényegét megragadó tanulmányában fejte-
geti az író. 

A válogatás érdeme, hogy, ez a kis köny-
vecske teljessé teszi Garcia Lorcáról, az 
emberről alkotott képünket . Egyszerre sok-
oldalú, igényes, lényeget adó. 
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Benyhe János rövid előszavában sokat el-
mond az olvasónak, de sokat nem mondhat 
el a helyszűke miat t . E néhány írás elem-
zésével, Garcia Lorca életművének mélta-
tásával sokszor hét odalt lehetne megtölteni. 

Garcia Lorca könyve vallomás a művészi 
alkotásról, erről a csodálatos „éjszakai 
vadászkalandról" , a művészet és művész 
kapcsolatáról, a művészet társadalmi szere-
péről. 

írásait a válogatás három fő csoportba 
sorolja, t émájuk szerint. 

A Tanulmányok, Előadások a filológust, 
az Impressziók és tájak a természet és a tár-
sadalom jelenségeire érzékenyen reagáló 
művészt, a Felszólalások, Nyilatkozatok, a 
politikust, az irodalom feladatáról valló, 
sa já t szerepét meghatározó és tudatosan 
vállaló művészt áll í t ják elénk Garcia Lorca 
legnagyobb ereje előadásmódjának közvet-
lenségében rejlik. Első szavával elragad s 
hatása alat t t a r t mindaddig, amíg fekete betű 
van fehér papíron. Legszigorúbban tudo-
mányos igényű értekezéseiben is az élőszó 
egyszerűségével szólal meg. Nem bújik 
ködös teóriák mögé; állít, cáfol világosan, 
közérthetően. Stílusát, gyenge műszóval, 
közös stílusnak is nevezhetnénk, mert a társa-
dalom minden rétege számára egyformán 
érthető és sokatmondó. Bármiről beszél, 
szavai újdonság erejével hatnak. 

Gongora tanulmányában merészen szembe-
helyezkedik a spanyol irodalomtörténet szok-
ványos Gongora képével, leoldja róla az 
érthetetlenség, zavarosság erőszakkal rá-
vetet t köntösét. Költészetének nagyságát 
éppen képeinek szemléletességében, meta-
foráinak erejében lát ja . A sorok közé beszövi 
a költői műalkotás örökérvényű tételét; 
egyszerűség, közérthetőség. „A látás nem 
engedi meg, hogy homály tegye zavarossá 
a kirajzolódó kép körvonalai t ." ma jd : „A köl-
tőnek az öt testi érzék professzorának kell 
lennie. Az öt testi érzéké, ebben a sorrend-
ben: látás, tapintás , hallás, szaglás és ízlés." 

Szép tanulmányt szentel a „dueden"-nek, 
amit magyarra talán művészi átélésnek for-
dí thatnánk. „Dueden" , a művészi alkotás 
lelke, nélküle kápráz ta tha t a gyémánt hideg 
csillogásával, de nem hevíthet "a tűz melegé-
vel. Ady „életes" verset ju tnak eszembe, s 
talán mindkét szó ugyanazt re j t i magában, 
az örökérvényű alkotás lényegét. 

Garcia Lorca népi hangvételű l írájának 
gyökereire bukkanunk prózai írásai között. 
A spanyol népi vers és dallamvilág ku ta tó ja 
és alapos ismerője. A népdalok szomorkás 
melódiái csendülnek fel l í rájában. 

„A népdal mindig az egyszerű emberek 
érzés és gondolatvilágának tük re" — han-
goztat ja a spanyol bölcsődalokról írt tanul-
mányában. A spanyol bölcsődal melankóli-

kus zenéje szorosan összefügg azok mondani-
valójával. Alapos elemzéssel muta t j a ki, hogy 
azok igazi célja nem a gyermek elaltatása, 
hanem alkalom az anya sorsának elpana-
szolására. A gyermeknek azért kell aludnia, 
hogy a kenyérért folyó küzdelemben ne 
hátráltassa szüleit. 

„Aludj , a ludj fiam 
mert sok még a dolgom, 
ruhád ki kell mosnom, 
meg is kell foltoznom." 

Az európai bölcsődalt élesen elhatárolja 
a spanyoltól, — szerinte ezek nem szolgál-
nak egyéb célt, mint a gyermek elaltatását. 
Érzésem szerint József Attila „Altató-"-
jának végső kicsengése is az elfáradt szülő 
aludnivágyása : 

„Látod elalszik anyuka, 
Aludj el szépen kis Balázs." 

Garcia Lorca elhatárolásában lehet némi 
igazság, de nem véletlen az sem, hogy a 
nép sorsát nagyon is magáénak érző ma-
gyar költő hasonló hangulatot teremt 
„Altató"-jában. 

Az Impressziók és tájak villanatnyi képei 
a költő hazaszeretetéről, a szülőföld alapos 
ismeretéről tanúskodnak. Nem önmagukért 
vászonra kívánkozó képek ezek. Minden soruk 
állásfoglalás az emberi haladás mellett. Képei 
hát terében minduntalan felvillan a fasizmus 
karjaiba rohanó Spanyolország tragédiája. 
A spanyol nép lelke legmélyén tele van a 
babona, álhiedelem, rontás ördögeivel. Gra-
nada utcáin szabadon kóborolnak világos 
nappal a kísértetek. 

Ebben a kísértetes, végzete felé rohanó 
országban, hangtalan sírással panaszkodnak 
a társadalmi nyomor szótlanságra kárhoz-
t a to t t áldozatai. A galíciai gyermekmenhely 
képét néhány ecsetvonással veti papírra, 
de ez is elegendő, hogy te t t re szólítva lázítson. 

,,Részvétet kelt ez a kapu, ahol már annyi 
szerencsétlen fordult meg. Bizonyára t u d j a 
mi a rendeltetése és szeretne meghalni bána-
tában , azért olyan korhadt , mocskos, szúette. 
Talán egy napon annyira megszánja az éhes 
gyermekeket és a szörnyű társadalmi igaz-
ságtalanságot, hogy teljes súlyával ráömlik 
valamelyik városi jótékonysági bizottságra, 
amelyekben olyan sok a szalonkabátos ban-
dita, és palacsintává lapít ja őket. Hiszen 
annyi palacsintára volna szükség Spanyol-
országban! Szörnyű ez a lakatlanság hangu-
latát árasztó menhely és ez az angolkóros, 
szenvedő gyermeksereg. A szívbe roppant 
sírnivágyás tóiul, és valami szörnyű sóvárgás 
az egyenlőség u tán . " (Galíciai gyermekmen-
hely.)" 
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Rövidlélegzetű írásaiban a toll kiváló 
i merőjének bizonyul. A három testvér 
művészet adománya egyesül benne: az ecseté, 
a hangé és a szóé. E három hangulati elem 
keveredése színessé, elevenné, érzékletessé 
teszi mondanivalóját . 

„Akkoriban az egész város olyan volt, 
mint egy lassan forgó körhinta, amint elő-
előbukkan a meghökkentő szépségű templo-
mok közöt t ." (Nagyhét Granadában.) 

„Az első hangja" panaszkodó volt , éneklő 
és úgy vibrált, akár egy harang tündöklően 
mély kondulása. Megismétlődött andante 
maestosóban, aztán szünetet ta r to t t . Majd el-
ismételte ugyanazt a témát , már halkabban, 
végül, mint aki elszánja magát, torokhangon; 
lágyan zengett a hang, majd rikoltva na-
gyon magasra emelkedett, hogy aztán lan-
kadtan ereszkedjen vissza a kezdeti hang-
hoz. Úgy zengett az elhaló kiáltás, akár 
egy nagy wagneri kürtszólam." — muta t j a 
be a kisváros házaló batyusát . (Kiáltás a 
délutánban.) 

Legszemélyesebb hangját a Felszólalások, 
Nyilatkozatok-bó\ halljuk. Lorca világosan 
felismeri a papok, apácák, szalonkabátos 
urak Spanyolországának ellentmondásait. 
Amilyen világosak és logikusak felismerései 
ugyanolyan világossággal lát ja a művészetek, 
az irodalom feladatát . Az irodalom nem 
egyéb, mint az osztályharc egyik hatékony 
formája a társadalmi haladás szolgálatában, 
— hirdeti. Elveti az önmagáért való művé-
szet társadalomellenes teóriáját . 

„Az emberivé váló költészet" nem más, 
mint az ember életének költészete, a való-
ság kendőzetlen ábrázolása. „Most ú j szín-
darabon dolgozom . . . " kezdi keresetlen 
egyszerűséggel. Ezt a darabot maga az élet 
í r ja , az írónak nincs hozzátennivalója. 
Társadalmi ellentétek korszakában élünk, 
s addig hiábavaló lenne általánosan emberi-
ről, egységesen jóról vagy rosszról beszélni, 
amíg az osztályok közötti különbség meg 
nem szűnik. 

„Két férfi megy a folyóparton. Az egyik 
szegény, a másik gazdag. Az egyiknek tele 
van a hasa, a másik ásításával piszkítja a 
levegőt. Akkor a gazdag így szól: „Ó, milyen 
gyönyörű ez a vizén ringatózó csónak ! 
Nézze, nézze a parton virágzó liliomot!" 
A szegény meg csak imádkozik: „Éhes vagyok 
nagyon éhes." Ez természetes. Azon a napon, 
amikor az éhség eltűnik, bekövetkezik a 
világon az ember által ismert legnagyobb 
szellemi robbanás. Az emberek el sem tud-
ják soha képzelni azt az örömet, amely e 
nagy forradalom napján fog kirobbani belő-
lük." (Az emberivé váló költészet.) 

Érdeklődése mindenre kiterjed, az irodalmi 
élet sokféle problémája foglalkoztatja. 
A „Képzelet, ihlet, menekülés" c. felszóla-

lásában az irodalom és a valóság szoros kap-
csolatát fejtegeti. Néhány sorban beszámol 
New-Yorki élményeiről. A város a kapitaliz-
mus jelképévé nőt t , embertelenség, rideg-
ség jellemzik. 

Garcia Lorca nem kommunista , elméle-
teit sokszor át meg átszövik a szellemtörté-
neti örökség finom pókhálói, de a leglénye-
gesebb kérdésekben egyértelműen a haladás 
mellett foglal állást. Elítéli a más nemzeteket 
lebecsülő nacionalizmust. A hazafiság és 
nemzetköziség együttélésének lehetőségét és 
egyedüli helyességét hirdeti. Spanyolnak 
t a r t j a magát , de tiltakozik a bekötött szem 
politikája ellen. Bagaria karikaturistával 
folytatot t beszélgetése emberi és művészi hit-
vallás. Végrendeletnek is tek in the t jük , alig 
pár hónapra rá a megdühödött fasizmus egyik 
első áldozata lesz. „Az emberek nem akar-
nak árnyékok lenni" hirdeti tiltakozva a 
közelgő dikta túra ellen. „A jó kínai közelebb 
áll hozzám, mint a rossz spanyol . . . " 
„Spanyolországot éneklem, és csontom velejé-
ben is'Spanyolországot érzem. De mindenek-
előtt az egész világ embere vagyok, mindenki 
testvére." 

A demokrácia és a fasizmus párviadalában 
szükség volt erre a hitvallásra. Meg kellett 
világosan fogalmaznia hovatartozását és 
meg kellett halnia is, hogy élete és halála 
egyaránt figyelmeztetés legyen a bukásába 
rohanó kontinensnek. 

A legvészterhesebb időben sem feledkezik 
meg az irodalom számtalan, apróbb, a poli-
tika vihara mellett látszólag eltörpülő kér-
déséről. AGallo banke t t j éna lokálpatriotizmus 
veszélyére figyelmeztet, ami csak szürke-
séget, banálitást eredményezhet. Prózáját is 
a tághorizontú líra melege fűt i á t , tudatosság 
és szenvedély. 

Garcia Lorca életműve ismételten bizo-
nyí t ja a két oly sokszor hangoztatot t felis-
merést: 

Igazán nagyot alkotni csak a népért és a 
néppel lehet. 

Az alkotóművészet szabadsága a politikai 
szabadság függvénye. 

Garcia Lorca az uralomrajutó fasizmus 
áldozata lett. Nekünk először Radnóti szólt 
róla, talán már a hasonló sors t i tkos elő-
érzetével. Életük és haláluk jelképes. Jel-
képezi a fasizmus embertelenségét, amely 
vérben született és vért ontva pusztult el. 
De jelképezi az ember örök hitét is a szabad-
ságban, emberségben. A fasizmus és minden 
ant ihumánus társadalmi formát , születésétől 
haláláig az Ember tiltakozása kíséri. Tilta-
kozás az emberség nevében, ha kell halálon-
túli hittel is. Strázsák sorsa ez, akik nem 
engedik feledni „Az ember szépbe-szőtt 
h i té t . " 

dal/ai Károly 
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TÁRSASÁGI H Í R E K 

Pécsi vándorgyűlés 

Társaságunk 1960. évi őszi vándorgyűlé-
sét Pécsett rendezte, 1960. október 21—22— 
23-án, a Pécsi Pedagógiai Főiskola dísz-
termében. 

Az irodalomtörténészek háromnapos t a -
nácskozását a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság nevében Wéber Antal tudományos 
t i tkár nyi tot ta meg. Ezután került sor Kla-
niczay Tibornak, a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtörténeti Intézete igaz-
gatóhelyettesének A magyar irodalom rene-
szánsz korszaka című előadására. (Az elő-
adást e számunk tartalmazza.) Az előadást 
követő vitát Kolta Ferenc, a Pécsi Peda-
gógiai Főiskola tanszékvezető docense ve-
zette. A vitában felszólalt: Zolnay Béla, 
Oerézdi Rábán, Kolta Ferenc, Mihályi Gábor, 
Lengvel Dénes, Pirnát Antal és Kovács 
József. 

A vándorgyűlés első napján este a Pécsi 
Városi Tanács és a Pécsi T IT Irodalmi szak-
osztálya fogadást adott a résztvevő irodalom-
történészek tiszteletére a Bartók Béla Klub-
ban. A barát i ismerkedés és beszélgetés előtt 
a Pécsi Irodalmi Színpad tagjai négy pécsi 
költő: Bárdosi Németh János, Csorba' Győző, 
Pákolitz István és Pál József verseiből adtak 
elő, majd a Pécsi Kamarakórus , Dr. Vargha 
Károly főiskolai tanár szövegével, kamara-
kórus-művekkel szerepelt. 

A vándorgyűlés másodnapján Barta János, 
a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem professzora t a r to t t előadást Keminy 
Zsigmondról, a szépíróról. 

A vándorgyűlés ezen ülésén részt vett a 
Német Tudományos Akadémia hazánkban 
tar tózkodó delegációjának két tag ja : Dr 
Engelberg professzor, a Német Tudományos 
Akadémia Történet tudományi Intézetének 
vezetője és Dr. Ludwig professzor, a Német 
Tudományos Akadémia tudományos után-
pótlással foglalkozó osztályának vezetője. 

Barta János professzor előadásában elmon-
dot ta , hogy Kemény Zsigmond értékelésével, 

megfelelő méltatásával még adósak a köz-
véleménynek az irodalomtörténészek és 
kritikusok. Az előadó — amint azt az elő-
adás címe is mu ta t t a — a Kemény Zsigmond-
problémához Kemény regényein, szépírói 
munkásságán keresztül kívánt közeledni. 
Hangsúlyozta, hogy Kemény élete és regényei 
tele vannak ellentmondásokkal, s ezeknek 
a feltárása hozzásegíthet az író megértésé-
hez. Az előadás további részében Kemény 
Zsigmond regényeinek formai- és stílusprob-
lémáival, alakjainak lélektani vizsgálódásá-
val foglalkozott. 

A vitában felszólalók (Kardos Pál, Horváth 
Károly, Nagy Miklós, Wéber Antal, Bóka 
László, Pándi Pál, Nemes István, Martinkó 
András és Tóth Dezső) több szempontból 
egészítették ki Barta János professzor elő-
adását . A vita Tóth Dezső zárszavával ér t 
véget. 

A vándorgyűlés befejező programja az 
október 23-án délelőtt fél 10 órakor kezdődött 
ankét volt, amelyen a vitaindító előadást 
Király István egyetemi tanár ta r to t ta . Az 
ankét élő irodalmunk kérdéseivel foglalkozott. 

Király István bevezetőül kifej tet te , hogy a 
fiatalabb magyar írónemzedék művein erős 
polgári hatás érezhető. Ennél a kérdésnél 
tér t ki krit ikánk mai helyzetére, s hangsú-
lyozta, hogy a kritika feladata a jószándékú 
írókat segíteni abban, hogy elsajátítsák a 
szocialista-realista esztétikai elveket. Beszélt 
ezután Király István a modernségről, mint 
irodalmi irányzatról, ennek hatásáról i f júsá-
gunk körében. Elmondot ta , hogy a modern 
alkotások iránti érdeklődésnél az a ba j , hogy 
ezen i rányzat haladó nézetű képviselői mel-
lett nagymértékben hatnak dekadens nyugat i 
írók és költők művei. Ezeken az alkotásokon 
pedig, melyekben a kilátástalanság, a remény-
telenség, a cinizmus és nihilizmus egyaránt 
megtalálható, nem nevelődik optimista szem-
léletű nemzedék. I t t is r ámuta to t t a kri t iku-
sok, irodalomtörténészek fontos fe ladatára: 
segítsék a fiatalokat és ál talában az olvasó-
kat olvasmányaik helyes értékelésében. 
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A hozzászólók ( Kolta Ferenc, Bóka 
László, Kardos Pál, Koczkás Sándor és 
Mihályi Gábor) a modernség haladó és deka-
dens irányzatai között igyekeztek határ-
vonalat húzni. 

Az ankét és ezzel a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság vándorgyűlése a vitavezető 
Pándi Pálnak, a Társaság főt i tkárának zár-
szavával ért véget. Pándi Pál köszönetet 
mondott a Pécsi Pedagógiai Főiskola Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszéke oktatóinak: Knlta 
Ferenc tanszékvezető docensnek, valamint 
Péczely László és Nemes István adjunktusok-
nak odaadó munkájukér t , amellyel nagy-
mértékben elősegítették a vándorgyűlés 
sikeres megrendezését. 

A pécsi vándorgyűlésen elhangzott előadá-
sokat (Barta János : Kemény Zsigmond, a 
szépíró, és az élő irodalmunk kérdéseiről meg--
rendezett ankét Király István által t a r to t t 
bevezetőjét) és azok vitáit legközelebbi szá-
mainkban közöljük. 

Vitaülés 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1960. 
november.8-án délután fél 6 órai kezdettel 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
közös vitaülést rendezett Fónagy Iván A költői 
nyelv hangtanából című könyvéről. 
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Р Е З Ю М Е 

Тибор Кланицаи: 

ЭПОХА В О З Р О Ж Д Е Н И Я В Е Н Г Е Р С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

В очерке начинается полемика по прежним определениям Возрождения и уста-
навливается, что в отличие от нынешней периодизации эпоха Возрождения венгерской 
литературы охватывает и вторую половину 16-ого века. Возрождение представляет собой 
историческую категорию. Гуманизм является органической частью возрождения, но 
вместе с тем более узкой категорией. Отношение реформации к Возрождению имеет совер-
шенно иной характер из-за религиозности и враждебной настроенности к искусству. 
Самой большой проблемой прежних исследований является именно тот факт, что из 
числа этих трех факторов пренебрегалось именно самое важное: Возрождение. 

Общественной базой венгерского Возрождения считается автором дворянство, 
перешедшие слои среднего дворянства среди магнатов (Надашди, Иштванфи, Вербёцы). 
Но рядом с феодальными направлениями, в последней третей 16-ого века опирающаяся 
на реформацию буржуазная фракция среднего дворянства получает все более значитель-
ную роль. 

В конце стати сдана сводка важнейших особенностей литературы венгерского 
Возрождения. Влияние обоих основных стремлений показывается и в литературе. Стрем-
ления феодальной фракции характеризируются космическими силами, грандиозными 
видениями (Янус Паннониус) и сопоставлением более возвышенного идеального мира 
с эпохой (Балашша). Д л я другой, буржуазной фракции характерна связанность с дейст-
вительностью, но в то же время и более бесперспективное сужение. 

Лиричность, политический характер стали важнейшей особенностью венгерской 
литературы именно в эпоху Возрождения. 

Развитие различных национальных литератур начинается также в эту эпоху. 
Возрождение можно считать началом современной литературы. 

Золтан Хорват : 

В Е Н Г Е Р С К А Я ПЕЧАТЬ В П О С Л Е Д Н И Х Д А С Я Т И Л Е Т И Я Х ДУАЛИЗМА 

Автор занимается в статье подкупностью печати в начале нашего столетия. Обиль-
ные ссылки сообщены из современных текстов. Глубоко рассматриваются журналы 
«Уй Идёк» (Новые времена) и «А Хет» (Неделя). О свободе печати установлено, что она 
была пока сравнительно широка так как правящий класс не считался угрожаемым. 

В начале нового века произошли значительные перемены в печати. Последние были 
условлены в первую очередь интересами обслуживания публики. 

Рассматриваются газеты «Непсава», «Аз Эшт», «Аз Уйшаг», «Вилаг», «Пешти Хир-
лап». Подробно рассматриваются вопросы о журналистском морале, коррупции в печати 
и власти ее. Не требовалась цензура, так как буржуазная печать в решающий момент 
сразу же переходит на сторону власти. 

Кроме столичных газет не было ни одной газеты имеющей общегосударственное 
значение. 

Во время первой мировой войны не имелось ошутимое различие между различ-
ными газетами и журналами. Начиная с 1917-года цензура получила большую роль. 

Развитие ярко показывает, что после провала революции имелись все предпосылки 
для возникновения деморализованной и безпринципной печати контрреволюции. 
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Янош Барта: 

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е Л Е К Ц И И МИХАЯ Б А Б И Ч 

После получения кафедры, Бабич объявил свою главную серию лекций под назва-
нием «Теория литературы') и создал семинар об Ади. Впоследствии излагается короткая 
схема лекций. 

I. Он прнзнает действительной основой расчленение литературы принцип времени. 
II. Из числа двигательных сил литературы важнейшим фактором считается появ-

ление гения. Решающей ролью гения рассматривается Бабичем воля выражения. 
III. При трактовке соотношения литературы с переживаниями и с жизнью ста-

вится вопрос о соотношении между натурализмом и реализмом и устанавливается, что 
<Поет не копирует, а дает». 

IV. Поэтика. Поэтические средства переменяются и жанры связаны с эпохами. 
V. Традиция. Бабич протестует против пренебреження традиции. 
VI. Литературное влияние. Он замечает некоторые существенные факты по обще-

ственной функции литературы: «Великий писатель является представителем психиче-
ских возможностей человечества.» 

VII. Что касается соотношений литературы и общества, как и литературы и мо-
ралы, он устанавливает, что литературная ценность не идентична эстетической ценности: 
она и больше и иное. С общественной точки зрения «всякое новое чувство имеет револю-
ционный характер, так как он нарушает старый строй». Ответственность писателей: 
Писатель не в состоянии знать, полезно ли то новое, что он создаёт. 

Эти лекции характеризируются эклектизмом и таким образом они выражают 
настроение эпохи начала нашего века и революций. Они сыграли большую роль в ослаб-
лении старинных догм. Затем подвержены подробному анализу некоторые важные во-
просы, как связь литературы и общества, и национальный вопрос; очерк дополняется 
прочими, аналогичными положениями Бабича. 

Наконец, автором настоящего очерка ставится вопрос о том, не кодпфицировал-ли 
Бабич эстетику сторонников журнала «Нюгат» (Запад)? В ответ на этот вопрос, автор 
разыскивает ориентацию в раньших очерках Бабича. 

П О Л Е М И К А 

Миклош Шаямоши : О книге Густава Макай и об анализы стихов. 

С Г Л А З А М И С О В Р Е М Е Н Н И К О В 

Ласло Фоти-Франк : О литературных зачинах Арпада Тот. 

О Б З О Р 

Дьёрдь Бешеней: Петер Надь: Начало творчества Дежё Сабо. 
Кальман Палмаи: Зольтан Амбруш: Жирофлэ и Жирофла. 
Акоиг Коцог: Имре Форбат: Когда немой начинает говорить. 
Йожеф Начади: Дьюла Хернади: На ступеньках пятницы. 
Лайош Хопп: Бруно Ясиенский: О Якубе Села говорю. 
Король Галлаи: Избранные сочинения Фредерико Гарциа Лорка. 

И З В Е С Т И Я Н А Ш Е Г О О Б Щ Е С Т В А 

R É S U M É S 

T. Klaniczay : 

LA RENAISSANCE DANS LA L I T T É R A T U R E HONGROISE 

L'étude engage une polémique contre les définitions existentes de la Renaissance et constate 
que la Renaissance dans la l i t térature hongroise doit être étendue à la seconde moitié du XVI e 

siècle. La Renaissance est une catégorie historique. L 'Humanisme est une partie organique 
de la Renaissance, mais il représente une catégorie plus étroite. Les rapports entre la Réfor-
mation et la Renaissance sont de tout autre nature (à cause du caractère religieux et ant i-
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artistique de la Réformation). Le plus grand problème des recherches provient du fait que le 
plus important des trois facteurs, la Renaissance, a été négligé jusqu'à maintenant. 

La base sociale de la Renaissance hongroise est formée, selon Klaniczay, par la noblesse 
qui s'élevait de la noblesse moyenne aux rangs de l'aristocratie (les familles Nádasdy, Istvánf fy, 
Werbőczy). Mais à côté des tendances féodales, un rôle de plus en plus important revient, au 
dernier tiers du XVI e siècle, à l'aile bourgeoise de cette noblesse, enracinée dans la Réformation. 

Enfin l 'auteur résume les traits les plus importants de la l i t térature de la Renaissance 
hongroise. L'influence des deux courants principaux se montre aussi dans la littérature. Les 
tendances de l'aile féodale sont caractérisées par les forces cosmiques, les visions grandioses 
(Janus Pannonius), par des idées plus élevées (Balassa) opposées à l'époque, tandis que l'aile 
bourgeoise est liée plus étroitement à la réalité, mais en même temps son horizon est 
plus limité. X 

Lyrisme et caractère politique deviennent les traits plus importants de la li t térature 
hongroise à l 'époque de la Renaissance. 

Cette époque marque le début du développement des littératures nationales. 
La Renaissance peut être considérée comme le commencement de l'évolution de la 

l i t térature moderne. 

Z. Horváth : 

LA PRESSE HONGROISE DANS LES D E R N I È R E S DECADES DU DUALISME 

L'article expose la corruption de la presse au début du siècle, en citant amplement des 
textes contemporains relatifs à ce sujet. Il donne une caractérisation détaillée des revues Uj 
Idők (Temps Nouveaux) et A Hét (La Semaine). À ce moment-là — constate l 'auteur —, la 
liberté de presse est encore assez étendue, étant donné que la classe dirigeante ne se sent pas 
menacée. 

Après le tournant du siècle la presse subit un grand changement déterminé en premier 
lieu par l 'effort de satisfaire aux exigences du public. 

L 'auteur présente les quotidiens Népszava (Voix du Peuple), Az Est (Le Soir), Világ 
(Monde) Pesti Hírlap (Journal de Pest). Il analyse le problème de la morale journalistique, la 
corruption de la presse ainsi que sa puissance. Il n'est point besoin de censure, car la presse 
bourgeoise, du moment que l'on en vient á un tournant décisif, se range immédiatement du 
côté des puissants. 

Outre les journaux de la capitale, il n 'y a aucune feuille d ' importance nationale. 
Pendant la guerre il n 'y a pas de différence notable entre les journaux. Dès 1917 la cen-

sure assume un rôle important. 
Le développement des choses montre clairement que le sol était préparé pour que, 

après la chute de la révolution, puisse naître la presse dépravée, sans principes de la contre-
révolution. 

J. Barta: 

LES COURS UNIVERSITAIRES DE MIHÁLY BABITS 

Après avoir obtenu la chaire de littérature Babits annonça un cours magistral sous le 
ti tre Théorie de la littérature ainsi qu'un cours fermé dont le sujet était Ady. L'article donne en 
résumé les thèses du cours magistral. 

I. La base de division de la li t térature doit être la succession chronologique. II. L 'appa-
rition du génie est considérée la plus importante des forces motrices de la littérature. III. Les 
rapports de la li t térature et de la vie, du naturalisme et du réalisme. „Le poète ne copie pas, 
mais il donne." IV. Poétique. Les moyens changent, de même les genres sont déterminés par 
l 'époque. V. Tradition. Il proteste contre le mépris des traditions. VI. L'effet littéraire. Babits 
aperçoit quelques faits essentiels de la fonction sociale de la l i t térature: „Le grand écrivain 
représente les possibilités mentales de l 'humanité ." VII. À propos des relations entre la littéra-
ture et la société ainsi qu'entre la li t térature et la morale, il constate que la valeur littéraire 
n'est pas identique à la valeur esthétique, mais qu'elle est plus et autre chose que celle-ci. Au 
point de vue social „ tout sentiment nouveau est révolutionnaire, car il rompt l'ordre actuel." 
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La responsabilité de l'écrivain: l'écrivain ne peut pas savoir si le nouveau qu'il apporte 
sera utile. 

Ce cours est caractérisé par l'éclectisme, et par cela même il exprime l'esprit de l 'époque 
du début du siècle et des révolutions. Il jouait un rôle important dans le desserrement des 
dogmes anciens. Il analyse quelques problèmes importants, comme les relations entre la 
li t térature et la société, la question nationale, et complète le commentaire par quelques autres 
constatations de Babits ayant rapport à ces problèmes. 

L'auteur soulève la question, si Babits n'a pas codifié dans ce cours l 'esthétique du pério-
dique Nyugat (Ouest), et pour pouvoir répondre, il cherche des points d'orientation dans les 
études antérieures de Babits. 

D I S C U S S I O N 

M. Salyúmosy : Du livre de Gusztáv Makay et de l'analyse des vers 

VU PAR LES CONTEMPORAINS 

L. Fóthi-Frank : Les débuts littéraires de Árpád Tóth 

R E V U E 

Gy. Bessenyei : Péter Nagy: Dezső Szabó au début de sa carrière 
K- Pálmai : Zoltán Ambrus: Giroflé et Girofla 
A. Koczogh : Imre Forbáth: Lorsque le muet prend la parole 
J. Nacsády : Gyula Hernádi: Sur les échelons du vendredi 
L. Hopp : Bruno Jasienski: J e parle de J a k u b Szela 
К. Gallai : Pages choisies de Federico Garcia Lorca 

CHRONIQE 

ZUSAMMENFASSUNGEN 

Tibor Klaniczay : 

DIE EPOCHE DER RENAISSANCE IN DER UNGARISCHEN L I T E R A T U R 

Die Studie setzt sich mit den bisherigen Bestimmungen der Renaissance auseinander 
und stellt gegenüber den bisherigen Epocheneinteilungen fest, daß die Renaissanceperiode 
der ungarischen Literatur auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunder ts auszudehnen ist. Die 
Renaissance stellt eine historische Kategorie dar. Der Humanismus ist wohl ein integrierender 
Teil der Renaissance, jedoch eine engere Kategorie. Das Verhältnis der Reformation zu der 
Renaissance ist ganz anders (infolge ihrer Religiosität und ihrer kunstfeindlichen Einstellung). 
Das größte Problem der bisherigen Forschungen besteht darin, daß von diesen drei Faktoren 
eben der bedeutungsvollste, die Renaissance, vernachlässigt worden ist. 

Als gesellschaftliche Basis der ungarischen Renaissance bezeichnet Klaniczay den 
Adel, die, aus dem Mitteladel sich emporgeschwungene Schicht, die in die Reihen des Hoch-
adels gelangte (Nádasdy, Istvánffy, Werbőczy). Nebst der feudalen Richtung erwirbt sich 
jedoch im letzten Drittel des 16. Jahrhunder ts der in der Reformation wurzelnde bürgerliche 
Flügel des Adels eine zunehmend gewichtigere Rolle. 

Abschließend sind die bedeutsameren Eigenarten der Literatur der ungarischen Renais-
sance zusammengefaßt. Die Auswirkungen der beiden Hauptströmungen zeigten sich auch 
in der Literatur. Die Bestrebungen des feudalen Flügels sind durch die kosmischen Kräf te , die 
grandiosen Visionen (Janus Pannonius) und dadurch gekennzeichnet, daß den damaligen 
Zeiten eine höhere, ideale Welt (Balassa) gegenübergestellt wird. Für den anderen, den bür-
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gerlichen Flügel sind indessen die Gebundenheit an die Wirklichkeit, zugleich aber die per-
spektivlosere Einengung charakteristisch. 

Lyrik und politischer Charakter werden in der Renaissanceepoche zu einer der 
bedeutungsvollsten Eigenheiten der ungarischen Literatur . 

Zu dieser Zeit nimmt die Entwicklung der nationalen Literatur ihren Anfang. 
Die Renaissance ist wohl als der Anfang der Entwicklung der modernen Literatur zu 

betrachten. 

Zoltán Horváth : 

DIE UNGARISCHE PRESSE IN DEN LETZTEN J A H R Z E H N T E N DES DUALISMUS 

Die Abhandlung befaßt sich mit der Korruption der Presse am Anfang des Jahrhunder t s . 
Aus den zeitgenössischen Texten führ t der Verfasser zahlreiche Stellen an, und beschäftigt 
sich eingehend mit den Zeitschriften Új Idők (Neue Zeiten) und A Hét (Die Woche). Betreffs 
der Pressefreiheit stellt er fest, daß sie einstweilen noch ziemlich weitgehend ist, da die herr-
schende Klasse sich nicht bedroht fühlt. 

Nach der Jahrhunder twende finden in der Presse große Veränderungen stat t . Diese 
Veränderungen sind in erster Linie durch die Anpassung an die Ansprüche des Publikums 
bedingt. 

Es werden die Tageszeitungen Népszava (Volkstimme), Az Újság (Die Zeitung), Világ 
(Die Welt), Pesti Hírlap (Pester Nachrichtenblatt) besprochen. Die Fragen der Journalisten-
moral, die Korruption und die Macht der Presse werden eingehend auseinandergesetzt. Einer 
Zensur bedarf es nicht, weil die bürgerliche Presse sich im entscheidenden Augenblick sofort 
auf die Seite der Macht stellt. 

Außer den hauptstädtischen Zeitungen gibt es keine einzige, die für das ganze Land von 
Bedeutung wäre. 

Während des ersten Weltkrieges zeigen sich unter den Zeitungen keine bemerkenswerte 
Unterschiede. Vom Jahre 1917 an fällt aber der Zensur eine große Rolle zu. 

Die Entwicklung zeigt deutlich, daß alle Vorbedingungen zur Entstehung der 
korrupten prinzipienlosen Presse der Gegenrevolution schon vor dem Sturz der Revolution 
gegeben waren. 

János Barta : 

UNIVERSITÄTSVORTRÄGE VON MIHÁLY BABITS 

Sobald Mihály Babits seinen Lehrstuhl an der Universität einnahm, hielt er unter dem 
Titel Die Theorie der Literatur ein Hauptkolleg ab, und las im Seminar über Ady vor. Der 
Verfasser erörtert auszugsweise den kurzgefaßten Úmriíi des Hauptkollegs. 

I. Als richtige Grundlage der Gliederung der Literatur betrachtet er die zeitliche Folge. 
II. Von den bewegenden Kräf ten der Literatur hält er das Erscheinen des Genies für die 
bedeutungsvollste. Den entscheidenden Faktor des Genies sieht er im Willen zum Ausdruck. 
III. Bei der Erörterung des Verhältnisses der Literatur zu Erlebnis und Leben, wirft er das 
Problem der Beziehung zwischen Naturalismus und Realismus auf und stellt fest, daß »der 
Dichter nicht kopiert, sondern gibt«. IV. Poetik. Die Mittel ändern sich und auch die Kuns t -
gattungen sind zeitgebunden. V. Überlieferungen. Er verwahrt sich gegen die Verachtung 
der Traditionen. VI. Die Auswirkung der Literatur. In Bezug auf die gesellschaftliche Funktion 
der Literatur nimmt er einige bedeutsame Tatsachen wahr: »Der große Schriftsteller reprä-
sentiert die seelischen Möglichkeiten der Menschheit.« VII. Über das Verhältnis zwischen 
Literatur und Gesellschaft, Literatur und Moral stellt er fest, daß der literarische Wert nicht 
identisch sei mit dem ästhetischen Wert : er ist mehr und auch etwas anderes. Vom gesell-
schaftlichen Gesichtspunkt ist »jede neue Empfindung revolutionär, weil sie die bisherige 
Ordnung stört«. Über die Verantwortung des Schriftstellers: Der Schriftsteller kann niemals 
wissen, ob das Neue was er bringt wohl auch nützlich ist? 

Dieser Vortrag ist durch Eklektizismus charakterisiert und als solcher bringt er die Zeit 
des Jahrhundertbeginns und der Revolutionen zum Ausdruck. Es kommt ihm eine bedeutende 
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Rolle in der Lockerung der alten Dogmen zu. Sodann werden einige bedeutungsvollere Fragen 
einzeln einer eingehenden Prüfung unterzogen: die Beziehung zwischen Literatur und Gesell-
schaft , die nationale Frage, und der Vortrag wird durch sonstige diesbezügliche Feststellungen 
von Babits ergänzt. 

Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob Babits nicht die Ästhetik der Zeitschrift 
»Nyugat« (Der Westen) kodifiziert hat? Um diese Frage beantworten zu können, sucht er 
in den frühen Studien von Babits nach orientierenden Gesichtspunkten 

DISKUSSION 

Miklós Salyámosy : Über das Buch von Gusztáv Makay und über die Versanalyse. 

MIT DEN AUGEN DER ZEITGENOSSEN 

László Fóthi-Frank : Von den literarischen Anfängen Árpád Tóths 

RUNDSCHAU 

György Bessenyei : Péter Nagy: Dezső Szabó tr i t t seine Laufbahn an 
Kálmán Pálmai : Zoltán Ambrus: Giroflé und Girofla 
Ákos Koczogh : Imre Forbáth: Wenn der Stumme zu sprechen beginnt 
József Nacsády : Gyula Hernádi: Auf den Stufen des Freitags 
Lajos Hopp : Bruno Jasienski: Ich spreche von J akub Szela 
Károly Gallai : Ausgewählte Schriften von Federico Garcia Lorca 

GESELLSCHAFTSNACHRICHTEN 

-Kiadáséit felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki felelős : Pataki Ferenc 
A kézirat beérkezett I960. X I I . 15. — Példányszám : 1550 — Terjedelem : 6.75 (A/5) ív 

fii.52596. Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető : Bernát György 



P Á L Y Á Z A T 

Z E N E T U D O M Á N Y I M Ü V E K R E 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya 
és a Művelődésügyi Minisztérium Színházi-Zenei Főigazgatósága pályázatot 
hirdet zenetudományi t émákra : 

1.) XX. századi magyar zene (kialakulása, fejlődése, irány-

2.) Bartók Béla helye, művészete a XX. század zenetörténetében. 
3.) Liszt Ferenc művészete és a X X . század magyar zenéje. 

A pályázaton egy első d í j , két második dí j és három harmadik díj kerül 
kiosztásra. Az első díjjal ju ta lmazot t pályamű az 1961. szeptember 25—30-ig 
t a r t andó II. Magyar Zenetudományi Konferencián felolvasásra kerül. Az ar ra 
érdemes ju ta lmazot t pályaművek megjelentetéséről a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Művelődésügyi Minisztérium közösen gondoskodik. 

A pályázat eredményét a bíráló bizottság a Zenetudományi Konferencia 
megnyitó üiésén, szeptember 25-én hirdeti ki. 

A pályaműveket két példányban, névvel, vagy jeligével ellátva a Magyar 
Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottságához (Budapest , V.. Nádor 
utca 7.) 1961. június 15-ig kell benyújtani . 

zatai). 

Első d í j : 6000 forint, 

Második díj: 4000 ferint, 

Harmadik díj: 2000 forint. 

MŰVELŐDÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

Színházi-Zenei Főigazgatósága 

MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 

Nyelv- és I rodalomtudományi 
Osztálya 



Ara : 8,—Ft 

Előfizetés egy évre: 24, — Ft 

I R O D A L O M T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

1961 . 1. S Z Á M . 

Horváth Károly: Széchenyi és a magyar romant ika 
Varga Imre: Á kuruc költészet kérdésének tör ténete 
Tamás Attila: József Att i la költői világképe I. 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Borzsák István: Pannonismus Slavonico-Germanicus 
Nagy Dezső: Petőfi és a magyar föidmunkásmozgalom 
Sziics László: Ady Endre a Martinovics Szabadkőműves páholyban 

VITA 

Ferenczi László: Arany János , a moralista 

ADATTÁR 

Csáji Pál: Szereimi versek Ladmóczi I s tván albumában 
Herepei János: Bod Péter jegyzőkönyvecskéje 
T. Erdélyi hona: Kölcsey Ferenc első és eddig ismeretlen verse 
Andrzej Sieroszewski: Mikszáth Kálmán munkásságának ismerete Lengyel-

országban 
Scheiber Sándor: Ady Endre és Kozma Andor 

SZEMLE 

Halász Gábor válogatott írásai ( Bodnár György) 
Szabolcsi Miklós: Költészet és korszerűség (Kéry László) 
Kosztolányi Dezső: írók, festők, tudósok (Juhász Béla) 
Zolnai Béla: Nyelv és stílus (Németh G. Béla) 
Csanda Sándor: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok (Csukás István) 
Kemény János Önéletírása és válogatott levelei (Bán Imre) 
Fábián—Szathmári—Terestyéni: A magyar stilisztika vázlata (Gáldi László) 

* 

I f j abb Teleki Mihály naplója. — Borzsák I s tván : Budai Ézsaiás és klasszika 
filológiánk kezdetei."— A mi Mikszáthunk. — Melich János: Mikszáth Kálmán 
és a Mikszáth-nemzetség viszonya a magyarsághoz. — Hegedűs Nándor: Ady 
elnyeri a főváros szépirodalmi dí já t . — Szigeti Györgyné: Madzsar József. — 
Szabó Ervin könyvtár tudományi cikkei és tanulmányai . — Horváth János : 
Versritmusú szólások a kötet len beszédben. — Szomorú Is tván: A ceglédi hírlap-
írás tör ténete 1—2. — A Kaposvári Megyei könyv tá r Évkönyve 1957. (Gyenis 
Vilmos, Tarnai Andor, Láng József , Pusztai Gyula , Hegedős Mária, Varga József 
Pölöskei Ferencné, Martinkó András, Bertényi Iván, Kovács Győző.) 

AZ I N T É Z E T É L E T É B Ő L 

Külföldi t anu lmányutak 1960 második felében 
Intézeti hírek (1960. november 1—december 31.) 


