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SZELLEMI ÖNVÉDELEM ÉS VILÁGNÉZETI 
O R I E N T Á C I Ó S Z E R B ANTAL 

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETÉBEN 

Az Erdélyi Helikon pályázati felhívása már eleve orientált, 
ezt kívánva a díjnyertes irodalomtörténettől: 

JSS 
„Hozza közel a jelentős irodalmi alkotásokat főkén t a mai nem-

zedékhez, s mélyítse el a magyar i r o d a l o m tanulmányozásának vágyát. 
Bontakozzék ki belőle a magyar i r o d a l o m és a világszellem kölcsön-
hatása, de éles körvona lakban emelked jék ki a m ű b e n a magyar 
zseni minden más n é p t ő l különböző sajátossága. Az esztétikai szem-
p o n t vezető szerepe mellet t súlyt kap janak az i rodalmat fo rmá ló , esz-
mei, szociális, gazdasági, politikai és tör ténet i erőforrások is. Tegye 
jóvá a m ű azokat az igazságtalanságokat, melyeket az i r o d a l o m és a 
haladás ellenségei egyes írók, m ű v e k , irodalmi m o z g a l m a k ellen 
e lköve t tek ." 1 

Az aktualitás igénye, magyarság és Európa viszonyának 
újszerű rajza, egy új nemzetkarakterológia lehetősége, a szo-
ciális mozgatóerők kutatása, az irodalomtörténeti igazságtevés 
pátosza — ezek a szándékok fűtik Szerb alkotói lázát, és teszik 
pályanyertes irodalomtörténetét a két világháború közötti 
humanista értelmiség szellemi útkeresésének egyik legfonto-
sabb dokumentumává. 

Szintetizáló szándékának eszmei alapja már a könyvhöz írt 
bevezetőben világosan körvonalazódik. Irodalmunk történe-
tében következetesen a magyar szellem és az európai kultúra 
egységét kutatja: „Számunkra a magyar irodalomtörténet nagy 
strukturális szépségét az adja meg — írja szubjektív fűtöttség-
gel —, hogy ebben az aránylag kis terjedelmű magyar iroda-
lomban az európai szellem valamennyi fázisa, valamennyi 

•SZERB A. : Magyar irodalomtörténet — Erdélyi Szépmíves Céh. 
1 9 3 4 . MAKKAI S Á N D O R e l ő s z a v a 5 . 
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megmozdulása meglelhető, semmi sem múlt el nyomtalanul ; a 
magyar irodalom az európai irodalom miniatűr mása" — majd 
így vonja le fejlődési koncepciója karakterológiai következ-
tetéseit: „nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leg-
inkább magyarok".2 

így kerül a tartalmi vizsgálódás gyújtópontjába a magyar 
szellem Európa-közelségének, a magyar és az európai kultúra 
szintézisének, e szintézis felbomlásának és újrateremtésének 
kérdése. Ez a szemlélet, amely nemzeti kultúránkat és ezen 
belül irodalmunkat nem önmagában fejlődő szerves egésznek, 
hanem az általános emberi műveltség, az európai szellemi vér-
keringés részének tekinti, és a részeket az egészből magyarázza, 
valóságos tudományos rebellióként hat ugyan a konzervatív 
és nacionalista irodalomtörténetírás Akadémiával, egyetemi 
tanszékekkel és irodalmi társaságokkal körülbástyázott egyed-
uralmának a korszakában, mégsem nélkülözi a maga életerős 
tudománytörténeti és irodalomtörténeti gyökereit. Ezek a 
gyökerek a tudománytörténetben Riedl Frigyesnek a magyar 
irodalmi fejlődést Európával szinkronban vizsgáló egykori 
szintéziséhez, Szekfűnek a Közép-Európára figyelő „keresz-
tény — germán kultúrközösség" koncepciójához és a Mi-
nerva gárdájának, Thienemannak, Eckhardtnak és Zolnainak 
a törekvéseihez nyúlnak vissza, az irodalomtörténetben pedig 
a Nyugat-mozgalom teoretikus lecsapódásaihoz, Ignotus és 
Schöpflin tanulmányaihoz, Benedek Marcell irodalomtörténe-
téhez és főképpen Babits esszéművészetéhez kapcsolódnak. 

Szerb megalapozott anyagtudással, páratlanul széles látókörű 
világirodalmi kitekintéssel és a Nyugat első nemzedéke által 
új életre keltett magyar esszéművészet stilisztikai arzenáljának 
teljes megcsillogtatásával bizonyítja, hogy irodalmi múltunk 
és egész nemzeti kultúránk minden jelentős, előrelendítő ténye 
a magyarság és Európa tudatos szellemi nászának szülötte. Már 
kultúránk bölcsője mellett a Nyugat géniusza bábáskodik, és 
művelődésünk egész évszázados fejlődését nem a törzsi múlt 

2 SZERB A.: Magyar irodalomtörténet — Magvető 1958. 39. 
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zárt és egyedi mitikus mélyeiből, hanem István király elhatáro-
zott civilizációs tettéből, a magyar—európai szintézis első tör-
ténelmi megvalósulásából hívja életre. Kultúránk tehát ereden-
dően nem az etnikai jelleg sajátos és spontán termő virága, ha-
nem az államalapító tett tudatos heroizmusának kitermelt gyü-
mölcse. ,,A magyar szellemi élet születése egy nap történt meg-
kereszteltetésével — írja Szerb, majd így folytatja gondolatmene-
tét: — A magyar szellem eredendően civilizatorikus termék, 
a megfékezett indulatok, a diadalra jutott tudat hozta létre."3 

A nagy kultúraalapító tettel indul meg az a tragikus szellemi 
párharc, amelyet a jobb sorsra törő nyugatos szellemek vívnak 
a rideg szellemi éghajlatú századok szülte magyar ugarral. Ez 
a nagy intenzitású harc adja egész irodalmi fejlődésünk belső 
dialektikáját. A középkor századai és a magyar humanizmus 
sikertelen kulturális importja után a reformáció gyors hazai 
elterjedése jelzi a győzelem első állomását. A reformáció fej-
lődésünk Európához igazodó ritmusának diadalmas dokumen-
tuma. Wittenbergától és Utrechttől Sárospatakig és Gyula-
fehérvárig fújnak az új szelek. Sylvester János lüktető magyar 
hexametereiben, Dávid Ferenc istenkereső nyugtalanságában, 
Misztótfalusi Kis Miklós, Apáczai Csere János és az esszéista 
remekléssel megjelenített Szenczi Molnár Albert Nyugatot 
bebarangoló kulturális lázában egy Európához vezető szellemi 
híd ívei formálódnak, amelynek legszilárdabb pillére az ,,in-
tellektuel" fejedelmek által irányított, a magyar szellemi fej-
lődés élén járó Erdély. Ahogy Európa adta a hazai kultúra 
születéséhez az elhatározó inspirációt, úgy a magyar nemzeti 
öntudat eszméje is — a török veszedelem által kiváltva — nyu-
gati fogantatású. A török ellen kardot rántó magyarságot 
Európa védelmének tudata ajándékozza meg a nemzeti önér-
zet büszke virágával: „Magyarország a kereszténység védő-
bástyája a török ellen . . . Ez az a pont, ahol a nemzet szellemi 
önmagára eszmélése, gondolkodása világirodalmi rendelteté-
séről, megindul."4 

3 Sz. A.: i. m. 50. 
4 Sz. A.: i. m. n i . 
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Ahogy nemzeti kultúránk megszületése és nemzeti öntu-
datunk létrejötte a magyar—európai szellemi nász terméke, 
úgy ebben gyökereznek nemzeti karakterünk legfőbb jellem-
vonásai is. Az Európa utáni olthatatlan nosztalgia nem idegen 
princípiumok utáni logikátlan sóvárgás, hanem a századok 
folyamán legjobbjaink lelkébe égetődött elidegeníthetetlen 
tulajdonság. A nemzeti öntudat megszületése mellett ez a 
XVII. századi protestáns világjárók által Nyugat felé épített 
híd nagy tanulsága: „Bennük mutatkozik meg legjobban az 
a paradoxon — fogalmazza meg Szerb a tételt —, hogy a leg-
inkább magyar a leginkább európai is."5 Magyarság és euró-
paiság tehát Szerb eszmerendszerében minden egymást vonzó-
taszító polaritása ellenére is egy olyan kultúrában, nemzeti 
öntudatban és nemzeti karakterben egyaránt megmutatkozó 
magasabb rendű szintézis, amelyre szilárdan épülhetnek iro-
dalmunk nagy produktumai. Ebből indul ki legbüszkébb 
műfajunk, a magyar líra, amelyet a tudatosan művelt, plato-
nista Balassi indít el „európai vizeken". Innen táplálkozik a 
családfájában Homéroszig visszanyúló Zrínyi, aki egy Szerb 
által megálmodott európai szellemi egységben százada leg-
nagyobbjaival, Miltonnal és Racine-nal rokon. Ebben az egy-
ségben gyökerezik Erdély szelídebb szellemi éghajlata, amely 
sugallhatja az européer Bethlen Miklós önéletírását és Mikes 
Rodostót megenyhítő utánozhatatlan humanista báját. Az 
egységnek ez a vágya a magyar irodalmi felújulás legfőbb mo-
torja is, amely ott él a maga pompázatos megvalósulásában 
Kazinczy álmaiban, és létrejön a tudatosan européer és misz-
tikusan magyar Kölcsey egyéniségében. Az egység vágyának 
sugallata irányítja a hagyományokkal bátran szembeszegülő 
magyar jozefinisták harcát, de — rendkívüli logikai bakugrás-
sal — még a latin nyelvűséghez ragaszkodó konzervativizmus 
is az Európához vezető hidat védi. A század második felében 
csak Európa felől közelíthető meg Madách magányos műve, 
és készül már a Nyugat irodalmi forradalmával kirobbanó, 

38 Sz. A. : i. m. 343. 
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eddig még sohasem látott teljességgel megvalósuló új szinté-
zis. Ez a világháborút közvetlenül megelőző években teljesedik 
ki, és lírai fűtöttséggel szól róla az esszéista hangja: „A ma-
gyarság új szintézisre jutott Európával, és az eszmék kitárult 
Dévényén át új ideológia jött közénk, egy új, szélesebb huma-
nitás, az emberméltóság új formája. A háborút közvetlenül 
megelőző esztendők a magyarság legnagyobb kulturális ma-
gaslatát jelentik."6 Ezen a magaslaton töretlenül él Adyban 
Nyugat szerelmének a nagy magyaroktól, a protestáns ősöktől 
örökölt hagyománya, és kiteljesedik nemcsak a Nyugat moz-
galmának minden kulturális tendenciája, hanem érezhetően 
nyugtalan évszázadok nemes hagyománya is Babits Mihály 
alakjában és életművében, hogy ezután a világháború után az 
egykori egység szellemi romjain megindulhasson a küzdelem 
egy új szintézisért. 

Irodalmunk fejlődésének ez a majdnem kizárólag a magyar— 
európai szellemi viszony alakulására figyelő, következetesen 
nyugatos koncepciója, amely az állam- és kultúraalapító tett-
ből kiindulva a fejlődés ívét a nemzeti öntudat és karakter 
születésétől Balassin, a protestáns világjárókon, Zrínyin és 
Mikesen át Kazinczyig és Kölcseyig, onnan pedig a modern 
szemmel átértelmezett és a Nyugat elődévé megtett Vörös-
martyn keresztül közvetlenül Adyig és Babitsig rajzolja meg, 
még alaposabban és konzekvensebben megbolygatja litera-
túránk történetének a konzervatív tudomány által kiépített 
értékrendjét, mint ahogy azt néhány évvel ezelőtt Benedek 
népszerűsítő munkája tette. A nyugatos magyarság genealó-
giájáról festett kép makulátlanságának érdekében ez a koncep-
ció lemond a kereszténység felvétele előtti irodalmiságra való 
következtetés minden lehetőségéről, mellőzi a népköltészet-
nek és a népi poézis irodalmunkra gyakorolt állandó és termé-
keny befolyásának elemzését, és a felvilágosodás és a Nyugat-
mozgalom magasra emelése mellett, enyhén árnyékba borítja 
XIX. századi költészetünk Petőfi és Arany nevével fémjelzett 

27 Sz. A.: i. m. 500 és 504. 
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virágkorát. Kétségtelen, hogy a tudatosan rebellis új értékrend-
szer konzervatív irodalomtörténetírásunk Gyulai, Beöthy 
Zsolt és Horváth János által kidolgozott koncepciója ellen ké-
szül, amely irodalmunk értékeit nemzeti voltából és népies-
ségéből magyarázza, XIX. századi nemzeti klasszicizmusunk, 
elsősorban Arany ideáljait áthághatatlan esztétikai és morális 
kánonná avatja, és erről a már régóta merőben anakronisztikus 
alapról mér meg és talál könnyűnek minden modern törekvést, 
még Horváth János is a Nyugatot, sőt Ady Endrét is.7 Mind-
ez azonban nem menti teljesen azt a tényt, hogy ez a konzer-
vatív konstrukciók ellen méltán lázadó, nemesen humanista 
indulat nemcsak az akadémikus irodalomtörténetírás koncep-
cióját borítja fel, hanem irodalmunk valóságos fejlődésrajzát 
is eltorzítja. Eltorzítja nemcsak akkor, amikor a nagy történel-
mi fordulatokat megelőző és követő irodalmi hullámhegyek 
és hullámvölgyek felvázolása helyett egy mesterségesen meg-
konstruált szempont fejlődését követi nyomon, és ezáltal elejti 
48-at és általában a forradalmakat mint vízválasztókat, hanem 
megsérti a valóságos arányokat akkor is, amikor Csokonait és 
Petőfit háttérbe szorítja, és Ady monumentális alakja helyett 
szinte észrevétlenül Babits törékenyebb és átszellemültebb 
figurájára veti a fénysugarat. 

Amikor Szerb irodalmunk történetének új fejlődésrajzát 
vázolja fel, nemcsak egy hagyományos tudományos érték-
renddel találja magát szemben, hanem az azt megtámogató 
erkölcsi érvekkel és nemzetkarakterológiai ideálokkal is. Ez az 
a nemzeti karakter, amely Keménynek Világos után írott, a 
szabadságharc mítoszát felszámolni kívánó tanulmányaiban 
körvonalazódik, Gyulainak a nemzeti klasszicizmus nagyjai-
ról adott elemzéseiben épül tovább, Beöthy jelképes érvényű 
Volga-menti lovasában kapja meg a legreprezentatívabb meg-
jelenítését, és Horváth Jánosnak a konzervatív irodalomtudo-
mányt betetőző életművében emelkedik végső érvényre. En-
nek a nemzeti ideálnak az arcán a szemlélődő nyugalomnak, 

7 Vö . : HORVÁTH J . : Aranytól Adyig — Pallas, é.n. 
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a szenvedélyeken uralkodó passzív bölcsességnek, a türel-
mes kivárásnak és az egyezkedő józanságnak a jellemvoná-
sai dominálnak, azaz mindazok a tulajdonságok, amelyeket 
a kiegyezés a magyarságban feltételezett, és a millennium 
görögtüzes pompája áhított. Ez a nemesi oppozíciót és 67-es 
lojalitást paradox módon ötvöző konzervatív karakterizálási 
szándék találja meg politikai eszményét Deákban és irodalmi 
ideálját a Petőfit beárnyékoló és Deák szellemi ikertestvérévé 
szelídített Arany Jánosban. Szerb a konzervatív—nacionalista 
tudomány irodalomtörténeti értékrendjével új értékrendet, a 
nemzeti karakterről alkotott ideáljával új ideált szegez szembe. 
Karakterizáló szándékát a polémia lendületén túl az Erdélyi 
Helikon pályázati felhívása is támogatja, amely a magyar zseni 
sajátos arculatának megrajzolását kívánja, és Babits esszéművé-
szete is bátorítja, amikor a világirodalmi érték mibenlétét az 
általános emberinek és a speciálisan nemzetinek az egységében 
keresi. Szerb nemzeti ideáljának kontúrjai Apáczai Csere János 
és Misztótfalusi Kis Miklós Európát bebarangoló szent nyug-
talanságából, Mikes derűs emberségéből, Kazinczy Goethén 
gyúlt lázából, Kölcsey éteri lebegéséből, Vörösmarty síron túli 
reménységéből, Széchenyi önmarcangoló hazaszeretetéből, 
Ady Párizsért kiáltó magyarságából és Babits patriotizmusá-
ból állnak össze az européer, „bajusztalan" magyarság időtlen 
profiljává. Ez a nyugatot sóvárgó nosztalgiából, újért kiáltó 
nyugtalanságból, humanista harmóniából és türelmetlenül 
gyötrelmes patriotizmusból összegyúrt babitsi—Szerb Antal-i 
nemzeti ideál ugyan nyilvánvalóan Beöthy Volga-menti lova-
sának a magyar köztudatból való kiiktatására tör, mégis éppen 
azáltal, hogy a saját szellemi fegyvereivel győzi le és egyszerűen 
visszájára fordítja a konzervatív eszményeket, maga is megma-
rad annak, az irodalmat a nemzeti jellem oldaláról megköze-
lítő koncepciójának keretein belül. 

A konzervatív magyar irodalomszemlélet elleni harc teljes-
ségéhez azonban irodalmunk fejlődésrajzának átértelmezésén 
és a nemzeti karakterről alkotott ideál újrafogalmazásán túl 
szükség volt az ezek alapját képező teóriának, az irodalmi népi-
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ességről alkotott hagyományos felfogásnak a revíziójára is. 
Annál is inkább elkerülhetetlen volt ez, mert irodalmunk tör-
ténetének és nemzeti jellemünknek Szerb rajzolta nyugatos 
portréja mit sem kezdhetett a magyar irodalom népi gyökerei-
ről szóló elmélettel. Ez a már Toldynál és Gyulainál meglevő 
felfogás, amely a romantikus indítású német irodalomtudo-
mánytól nyerte ihletését, kifejezetten konzervatív és nemesi — 
nacionalista értelmezésében uralkodott Beöthy életművén, és 
legmagasabb szintű megfogalmazását Horváth János munkás-
ságában nyerte el. Horváth a magyar irodalmi népiesség útját 
egész Petőfiig felvázoló művében a népi poézis és a műkölté-
szet kölcsönhatását vizsgálja, és meglehetősen kitágítja a népies-
ség fogalmát. Népiességen — túl a szigorúan vett irodalmi 
jelenségeken — a nemzeti kultúra általános konzerváló tevé-
kenységét érti, amely a nemzet szellemét visszavezeti ősi, 
népi—faji műveltsége eredeti keretei közé, és megvédi a nemzeti 
karakter eredendően adott tisztaságát. Népies mozgalmunk 
megőrző tevékenységéből Horváth szerint egyenes út vezet 
Petőfiben és Aranyban kikristályosodó, kultúránk utolérhe-
tetlen csúcsát reprezentáló klasszicizmusunkhoz. Ennek a né-
pies gyökerű nemzeti klasszicizmusnak a végső kiteljesedését 
azonban nem a népiesség fogalmának politikai értelmezését 
adó Petőfi jelenti, hanem a nép igazságérzetét, látásmódját, 
érzelemvilágát és ízlését a legmagasabb rendű művészet rang-
jára emelő Arany, aki a népi poézisben nem a népi politika, 
hanem a nemzeti literatúra előkészítését látja.8 

Szerb — hogy következetes maradjon a maga rajzolta új 
fejlődésvonalhoz és karakterológiához — minden lényeges 
ponton támadásba indul ez ellen a koncepció ellen. Ehhez a 
támadáshoz kap eszmei fegyvert az akkor legmodernebb né-
met néprajzi és irodalmi kutatás szellemi arzenáljából, elsősor-
ban Hans Naumann munkásságából, amely a népi költészet 

8 Vö. : HORVÁTH J. : Petőfi Sándor — Pallas. 1922. A magyar irodalmi 
népiesség Faluditól Petőfiig — M T A . 1927. A nemzeti klasszicizmus 
irodalmi Ízlése — Tanulmányok. 1956. 272 — 458. Egyetemi előadás. 
1928 — 30. 
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alkotásait „Gesunkenes Kulturgut"-nak, lesüllyedt szellemi 
értéknek tekinti.9 Nagyon lényeges azonban az a tény, hogy 
Szerb nem Naumann teóriájából meríti a népies—nemzeti 
irodalom koncepciója elleni támadás gondolatát, hanem csu-
pán eredendően elhatározott tudománytörténeti rebelliójához 
vesz Naumannból érveket. Naumann a német népköltészeti 
kutatások eredményeit összegező írásaiban megkülönbözteti 
a civilizációtól még érintetlen össznépi közösség kollektív és 
spontán termő alkotásait a későbbi parasztság költői termésé-
től, amely a kultúrát teremtő művelt osztályok szellemi pro-
duktumaiból táplálkozik. Szerb az eredeti össznépi poézis ké-
sőbbi irodalmunkra gyakorolt minden lehetséges befolyása előtt 
eleve elvágja az utat, amikor nemzeti kultúránkat eredendően 
civilizatorikus terméknek tekinti. „Ugyanazok a civilizatorikus 
erők — írja nyugatos koncepciójához híven —, melyek nyom 
nélkül elsöpörték a magyar ősvallást, elsöpörték a magyar ős-
költészetet is, és megajándékozták a nemzetet egy új, nagyobb 
vallással és egy új, nagyobb, európai költészettel."10 Ezzel az 
elutasító gesztussal azonban még csak irodalmunk népi gyö-
kérzetének egyik erét vágta át, a másikra, az irodalmunk mel-
lett és alatt, attól korántsem függetlenül virágzó népi poézisre 
vonatkozóan egyszerűen újrafogalmazza Naumannak a kora-
beli nemzetközi irodalomtudományban híressé vált tételét: 
„A műköltészet, a szellemi elit megnyilvánulása az eredeti, a 
népköltészet az elitköltészet későbbi alásüllyedése alsóbb társa-
dalmi rétegekbe, leegyszerűsített formában." Majd pedig 
még világosabban: „A paraszti művészet .gesunkenes Kultur-
gut ' , alásüllyedt kulturális kincs; minden művészet felülről indul 
ki, a szellemet hordozó társadalmi osztályokból, és lassan száll 
alá, halványodva, szellemi intenzitását elvesztve, a néphez."13 

Ez az eredendően polemizáló nyugatos indulat azután a Nau-
mannra támaszkodó kettős tagadásból merít bátorságot ahhoz, 

9 VÖ. H. NAUMANN: Grundriss der deutschen Volkskunde. 
10 Sz. A.: i. m . 177. 
1 1 Sz. A.: i. m. 60. és 178. 
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hogy nyíltan deklarálja annak a ncpies—nemzeti irodalom-
történeti és nemzetkarakterológiai koncepciónak az elavult 
voltát, amelyet Beöthy Zsolt és az általa is nagyrabecsült és 
szociologizáló módszerében követett Horváth János tekin-
télye támogat : 

„Miná lunk . . . társadalmi és világnézeti okoknál fogva, a népköl-
tészet egyértelmű lett a nemzeti költészettel — írja, és ezután már, 
összegezve eddigi gondolatmenetét , nyíl tan támad — ; a magyar 
i rodalom fejlődésvonalát eltorzították, h o g y népi gyökereit igazol-
ják, és hamis ér tékmérőt vezettek be, amikor a .népiességet', ezt 
a szociológiai fogalmat, esztétikai értékké kiáltották ki ."1 2 

Természetesen az egész támadás nem lehetne teljes és követ-
kezetes, ha ez a lázadó szándék nem nyúlna hozzá a Beöthy— 
Horváth-féle konzervatív koncepció értékrendszerének sugár-
gyűjtőjéhez, a nemzeti klasszicizmus nagyjairól, Petőfiről és 
Aranyról alkotott elképzelésekhez. A Petőfiről és Aranyról 
rajzolt kép, elsősorban azonban a méltán sokat vitatott Petőfi-
portré ebből a szempontból is Szerb szintézisének egyik kulcs-
kérdése. Szerb ezen a ponton nem bolygatja meg a hagyomá-
nyos tudományosságban kialakult értéksorrendet, amely klasz-
szicizmusunk kibontakozásának kezdetét Petőfi fellépésétől 
számítja, benne látja az irodalmi népiesség magasabb szintre 
emelőjét, a népiesség politikai értelmezésének megfogalma-
zóját és az új közízlés megteremtőjét, de mindezeknek a ten-
denciáknak a kiteljesítését, Petőfi túlzásainak a lefaragását, 
klasszikus irodalmunk és a nemzeti karakter teljes egységének 
a megteremtőjét Arany Jánosban, főképpen Arany Világos 
utáni költészetében keresi. Petőfi és Arany Szerb-rajzolta port-
réjában is Arany profiljára árad több fény, ez azonban nem a 
hivatalos irodalomtörténetírás indításából, hanem a Nyugat 
irodalomtörténeti őskeresésének egyik leglényegesebb doku-
mentumában, a Babits Petőfi és Arany című esszéjében körvo-
nalazott koncepcióból származik, amely Petőfivel, az egész-
séges nyárspolgár—zsenivel szembeállítja a betegesen kiíino-

" Sz. A. : i. m. 176. 
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mult és modern módon sebzett lelkű Arany géniuszát, akiben az 
ugyancsak átértelmezett Vörösmarty mellett a Nyugat lírájának 
egyik közvetlen elődjét látja.13 Szerb tehát Petőfi és Arany 
elemzésében nem a Babits által is — természetesen más érveléssel 
— elfogadott értéksorrenddel polemizál, hanem a nemzeti klasz-
szicizmus népi gyökereit és ezáltal — ki nem mondottan — egész 
irodalmunkban elfoglalt centrális szerepét, egész erkölcsi, esz-
tétikai és nemzetkarakterológiai csúcspont voltát vitatja. A po-
lémia intenzitása Petőfi portréjában a leghevesebb. Szerb ko-
rántsem tagadja Petőfi lírai törekvéseinek népies indítását, meg-
mutatja, nyilván Horváth kutatási eredményeinek felhaszná-
lásával, hogy benne csúcsosodik egy a népi poézis felé való, 
akkor már több mint félévszázados irodalmi tájékozódás, de 
nem lényegtelen hangsúlyeltolódással itt is elsősorban nem 
arra figyel, ami a népköltészetből átmegy Petőfibe, hanem 
— Naumann koncepciójának megfelelően — arra, ami Petőfi-
ből népköltészetté lesz. Nagy beleérző gyöngédséggel elemzi 
a János vitézt, amelyben Petőfi népiességének csúcsát látja, de 
Petőfi lírájának gyökeresen népi voltát kereken megtagadja. 
Koncepciója szerint Petőfi alapjában nemesi költő — a nemesi 
irodalom fejezetében is szerepel —, aki szándékosan stilizálja 
magát, szerepet játszik, amikor a nép számára alkot, pedig 
művei elsősorban nem is a nép, hanem a nemesi olvasók kezébe 
kerülnek. Rendkívül paradox módon tehát a Beöthy—Hor-
váth-féle nemzeti klasszicizmus-elmélet gyökerének, népies 
voltának az aláásásához éppen a Horváthtól tanult irodalom-
szociológia és a Petőfi szerepjátszó hajlamáról szóló teória 
szolgáltat érveket: „A Petőfi-népdal olyan vers, melyet egy 
nem-népi valaki írt a nem-nép számára. Végeredményben 
tehát az egész népies—nemzeti iskola a romantikus kor álor-
cáskodó hajlamának a végső és legintenzívebb hajtása, nagy-
szabású szerepjátszás, lírai pásztorjáték, ahol a pásztorok titok-
ban hercegek, és a néző a királynő."14 Petőfi népi gyökérzeté-

1 3 VÖ.Z BABITS: Petőfi és Arany — N y u g a t . 1910. 
11 Sz. A. : i. m . 380. 
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nek a teljes megkérdőjelezése után Arany pályaképén bizonyít-
ja, hogy a népiesség csupán első fejlődési szakaszában meg-
határozó jelentőségű, és legérettebb korszakának monumen-
tális alkotásai éppen a népiességen való túljutás költői doku-
mentumai. A nemzeti klasszicizmus népies voltának a taga-
dása egyet jelent esztétikai, morális és nemzetkarakterológiai 
ideál voltának a tagadásával is, és utat enged annak a koncep-
ciónak, amely irodalmunk fő fejlődési vonalát, Petőfi és a korai 
Arany valamelyes háttérbe szorításával, közvetlenül Vörös-
marty és Ady között húzza meg. 

Szerbnek az irodalmunk népies jellegének háttérbe szorításá-
ért folytatott harcába tudományos elgondolások mellett aktu-
ális irodalmi polémiákban gyökerező indulatok és távolabbi 
ideológiai tendenciák is beletorkollanak. Gondolatmenete 
gerincét minden bizonnyal a népies—nemzeti irodalomtör-
téneti koncepció újjal való felváltásának a szándéka képezi, 
amely azonban közvetlenül Ignotus, Schöpflin, Benedek és 
főleg Babits adta ihletésén túl sem választható el a két világ-
háború között folyó urbánus—népies vita urbánus álláspont-
jától, amelynek egyik kikristályosodási pontja éppen a Nyugat 
Szerb Antalt is magában foglaló második nemzedéke. Továbbá 
Szerb szintézisének a fajelmélet gyilkos ideológiája ellen nyíl-
tan szellemi fegyvereket kereső tendenciáinak fényében vilá-
gossá válik, hogy a népiesség ellen folytatott polémiájában a 
germán ,,völkisch"-t is támadja, és a humánum áhított ellen-
támadásához gyűjt törékeny intellektuális érveket. Ugyan-
akkor kétségtelen, hogy a hazai konzervatív történetírás naci-
onalizmusát és a fajelmélet gyilkos germán mítoszait célozva 
magát a népit is találja, és a zavaros és emberellenes ideológiák-
kal együtt a népi fogantatású költészet eszményét is megta-
gadja. 

N e m érdektelen közelebbről megvizsgálni, hogy milyen 
fogantatású az az Európa-gondolat, amelynek diadalra jutta-
tásáért a fiatal tudós felforgatta egyértelműen népi-nemzeti-
nek interpretált irodalmunk hagyományos értékrendjét, újra-
rajzolta nemzeti karakterünk ideálját, lemondott kultúránk 
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népi gyökereinek feltárásáról, és háttérbe szorította a nemzeti 
klasszicizmusnak az irodalmi köztudatban a fejlődés csúcsára 
helyezett periódusát. 

Szerb magyarság és Európa szintézisére építő irodalomtör-
téneti koncepciójáról már a fogamzás pillanatában, kultúránk 
születésének ábrázolásában világossá válik, hogy ez a magyar— 
európai nász nála nem magyar—német szellemi szimbiózist 
jelent. Irodalmunkat már éppen azáltal, hogy tudatos, civiliza-
torikus alkotás termékének tekinti, elválasztja a „törzsi kultúra" 
ösztönös mélyeiből kinövő germán művelődéstől. „A magyar 
irodalom nem az ős nyelvből, ős heroizmusból, spontaneitás-
ból ered, mint a germán népeké, hanem a civilizáció legké-
sőbbi, féltve őrzött büszkeséges hajtása"— írja könyve első feje-
zetében.15 A magyar műveltség eredendő törzsi gyökereinek 
ez az elvágása nemcsak arra ad alkalmat, hogy kultúránkat 
elkülönítse a germán kultúráktól, hanem éppen eredendően 
keresztény és civilizatorikus jellegénél fogva a helyes tájéko-
zódás irányát is megmutatja: „A magyar kultúra eredendően 
keresztényi kultúra, mint az egyház legidősebb leányáé, a 
franciáé — és nem .megtért' kultúra, mint a germán né-
peké."16 

Szerb Nyugat-koncepciójának középpontja tehát Párizs, 
Európája francia Európa, amelynek latin kultúrája a germán 
szellem szöges ellentétét jelenti. A szintézist indító gondolat-
menet nem elégszik meg ugyanis a magyar és francia kultúra 
rokonításával, nemzeti szellemünk és a germán szellem elvá-
lasztásával, hanem kibontja a francia és a germán szellemben 
rejlő mélyebb tartalmakat, hogy világossá tegye a szétválasz-
tást, és megindokolja annak szükségességét. Irodalmunk fran-
cia fogantatása egyet jelent a latin szellemnek kultúránkban 
megvalósuló kontinuitásával, amely a ráció uralmán nyugvó 
latin szépségideál irodalmunkban való domináns voltával egy-
értelmű. 

15 Sz. A.: i. m. 50. 
16 Sz. A.: i. m. 50. 
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„Az egyház az ú jkorba átmentette és a magyarságnak h a g y o m á -
nyozta az antik világ egyik nyelvét, a latint — foglalja össze eddigi 
fejtegetései konklúzióját. — A nyelvvel elválaszthatatlanul összefonó-
dott a latin irodalom szépségideálja . . . Ez a latin szépségideál össze-
függ az antik szellem egyik legnagyobb örökségével, a logikus 
gondolkodással. Az i rodalmi szépségideál, amely a latin nyelvvel 
mintegy adva van, a logikus szépség ideál ja ." 1 7 

Az irodalmunktól idegen germán szépségeszmény pedig 
éppen a logika meghaladásán, a logikus gondolkodás össze-
törésén alapszik. 

„Ezzel ellentétben a ge rmán szépségideál — fejezi be gondola t -
menetét Szerb —, mely m é g a primitív közösség napjaiban született, 
az eksztatikus, illogikus, hirtelen gondolatkapcsolatokból te remt 
magának költői nyelvet . " 1 8 

Ez az összevetés teszi világossá, hogy irodalmunk kereszténység 
előtti gyökereinek és őseredeti népiségének a megtagadását a 
latin kultúrákkal való azonosítás és a faji misztikába vesző 
germán teóriáktól való elszakítás igénye szülte, hogy irodal-
munk legfőbb jegye Szerb koncepciójában az emberi logika 
és ráció szépségén alapuló apollinikus derű, szemben a germán 
literatúra szakadékokkal fenyegető, dionysikus mélységeivel. 

Irodalmunknak ez az apollinikus szemlélete és ez az ösztö-
nöknek a művészetbe való berobbanása ellen kihegyezett 
racionalista szépségideál eredményezi, h o g y a freudizmus sok-
kal kisebb teret kap Szerb irodalomtörténetében, mint a fiatal-
kori tanulmányokban. A tudatalatti ösztönvilágnak önmagá-
ról csak az álmokban és a neurózisokban hírt adó mélységeiről 
ugyan a Magyar Irodalomtörténetben is szó esik, akárcsak a kol-
lektív tudattalanról és az introverzió és extraverzió pszicho-
lógiai típusairól, de mindez már inkább csak a terminológiá-
ban érződik, és szinte sohasem kerül az elemzések középpont-
jába, és nem szolgáltat irodalmi jelenségek megközelítéséhez 
csalhatatlan sugalmazásokat. A felszínen a mélylélektan szem-

17 Sz. A.: i. m. 51. 
18 Sz. A.: i. m. 51. 
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lélete már csupán Szerb sajátos romantika-felfogásában és 
preromantika-koncepciójában jelentkezik mint az irodalom-
történeti analízis elhatározó jelentőségű szempontja. A pre-
romantikáról és a romantikáról vallott felfogás, amely Szerb 
első esszéiben alakult ki Ricarda Huch, Fritz Strich és Paul Van 
Tieghem romantika-elméletének és Freud neurózistanának 
sajátos ötvözeteként, a korai tanulmányok tudományos örök-
ségeként él tovább a most megvalósuló teljes szintézisben. 
Szerb a preromantika alapmotívumának ma is a ráció és a 
ráció szülte civilizatorikus gátak elleni lázadás indulatát látja, 
amely zászlajára az ösztönök és az érzelmek szabadságának 
jelszavát írja. A preromantika a minden kötöttségtől való teljes 
szabadságot hirdeti, és különböző tendenciái — az ész világá-
nak teljes tagadásaként — a „preromantikus regresszió" révén 
a „preindividuális lét", a lét előtti létezés utáni vágyba, az 
anyaméh teljes védettsége utáni nosztalgiába torkollanak. 
A preromantika által áhított teljes szabadságot a romantikus 
művész fantáziája valósítja meg, amely a tudatalatti világ mély-
rétegeibe ásva, azokat a szférákat szólaltatja meg, amelyekben 
a vágyak, az álmok, a neurózisok, a babonák és a mítoszok 
születnek. A romantika művészete ennek a korábban féken 
tartott ösztönforrásnak a belesüvöltése a poézis világába, ille-
tőleg az ösztönök szörnyetegeinek az intellektus büszke erői-
vel vívott heroikus küzdelme. Ez az a preromantika- és 
romantika-koncepció, amely alapjaiban a mélylélektanra épül, 
és szinte változatlanul átkerül a fiatalkori esszékből Szerb szin-
tézisébe, de már nem szolgál annyi jelenség átfogó magyará-
zatául, mint korábban. A magyar irodalmi felújulás vizsgála-
tában Szerb ekkor már egyenértékű mozgatóerőként helyezi 
a preromantika mellé a felvilágosodás eszmerendszerét, és az 
egyes portrékban is többnyire az intellektus és a ráció győzel-
mét mutatja diadalmasan fel az ösztönök sötét mélyei felett. 
Az a tény azonban, hogy a tudatalatti és tudatos, az ösztön és 
az intellektus most is a szubjektum két, egymással kibékíthe-
tetlen harcban álló princípiumaként jelenik meg a Szerb raj-
zolta művészportrékban, a Szerb egyéni írói alkatából követ-
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kező személyes indításokon túl, még mindig a freudizmus 
szellemi befolyásáról tanúskodik. 

A szubjektum e két princípiumának küzdelme egyrészt mint 
tragikus harc jelentkezik, amely az erők egyensúlya esetén 
egy hihetetlen belső intenzitású, magasrendű lírát eredményez, 
az ösztönerők győzelme során azonban az én végzetes széthul-
lásához vezet, másrészt pedig az ösztönös és az intellektuális 
líra bemutatásában vonul végig Szerb szintézisén. 

Az ösztön és az intellektus egymással vívott iszonyú inten-
zitású küzdelmének az esszéművészet legérettebb eszközeivel 
való ábrázolása adja elsősorban Berzsenyi és Vörösmarty, de 
később Babits portréjának belső feszültségét is. A Berzsenyi-
portré a belső egyensúly irodalomtörténeti dokumentuma. 
A békés életű dunántúli földesúr bensejében egy végletek közt 
vergődő titán életereje és kétségbeesése dübörög. A felvilágo-
sodás eszmerendszere keveredik benne a preromantikus módon 
értelmezett Horatius lírájából kisüvöltő elmúlásgondolattal, 
és a klasszikus versforma asszociatív ereje felszabadítja a lélek 
alvilágának minden leselkedő szörnyetegét. Berzsenyiben, a 
szó legromantikusabb értelmében eredendően ihletett költő-
ben a szubjektum legmélyéről egyenes út vezet a lírai megfo-
galmazásig, amely a költői nyelv, az expresszió döbbenetes 
erejét szüli. Azonban a niklai bennszülött belső stabilitása és 
az antik mérték ereje fegyelemre szorítja a gomolygóan fel-
törő infernális hatalmakat, miközben éppen a harc intenzitása 
és az egyensúly mögött tapintható belső feszültség az intellek-
tus győzelmének halhatatlan lírai dokumentumait hozza létre. 
Vörösmarty szuggesztív arcképe az ellenpólust, a mélység ha-
talmainak győzelmét és az én széthullását reprezentálja. A Vö-
rösmarty képzeletéből feltörő képek már az első eposzok kor-
szakában a romantikus lélek kozmikus távlatairól hoznak 
üzenetet. A mitikus múl t és a jövendő enyészet énje tárnáiból 
feltörő végletei között csapongó költő számára csak a nagy 
nemzeti epikus feladat megoldása jelenthet ideiglenes kapasz-
kodót. A fiatal, az „első" Vörösmarty még meg tudja teremteni 
a kikutathatatlan mélység és a hazafias penzum harmóniáját úgy, 
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hogy hasonlatainak és költői képeinek anyagában felcsillan 
mindaz, amivel a romantika gazdagítani tudta a költészet biro-
dalmát. A „második", a férfi Vörösmarty a „férf imunka" 
hazafias pátoszú, klasszikus lírikusa, aki nemes szenvedéllyel 
tépelődik a nemzet előtt álló nagy kérdéseken. A „harmadik" 
Vörösmartyban azonban egyszerre felborul az egyensúly. 
A mélység szörnyei győznek, létrehoznak néhány utolérhe-
tetlen lírai remeket, amelyekben a logika minden gátját össze-
törve már nyíltan ott dobol a téboly, és elvezetnek az én fel-
bomlásához, ahogy ez az angol líra egyik legizgalmasabb figu-
rája, a tragikusan nagyszerű William Blake esetében is bekö-
vetkezett. Az ösztönerők és az intellektus harcában az intellek-
tus győzelmét reprezentáló Berzsenyi és az énje szépséges 
mélységeibe zuhanó elesett Vörösmarty ihletetten megrajzolt 
ragyogó portréja — bár a mélylélektan gondolatvilágában 
gyökerezik — az ész uralmába vetett hitnek, a ráció magasabb-
rendűségének a személyes hitvallása. 

Berzsenyinek és Vörösmartynak az ösztönök és az intellek-
tus harca szempontjából reprezentatív portréja mellett a spon-
tán és a tudatos alkotás, az ösztönös és az intellektuális költé-
szet problémája végighúzódik az egész szintézisen, elsősorban 
a líra fejlődésrajzán Balassi Bálinttól egész Babits Mihályig. 
Kétségtelen, hogy a fejlődés középpontjába sok tekintetben 
még most is a romantikát, annak is az irracionalisztikusabb 
német válfaját állító Szerbben megvan a logikátlan lélektani 
mélységeket felszínre dobó, spontán módon ihletett poézis 
iránti szubjektív vonzódás, azonban az a küzdelem, amelyet 
akkor, a fasiszta Machtergreifung éveiben az ösztönök glorifi-
kálása ellen folytat, a lírában is a ráció diadalának megmutatá-
sát követeli tőle. Ettől a szándéktól vezérelve rajzolja meg 
elsősorban Balassi, Arany, Ady és Babits portréjában az intel-
lektus domináns szerepét a látszólag legspontánabb költői 
alkotásban is. Szintézise Balassiról szóló esszéjében az első nagy 
magyar lírikus szerelmi költészetében mutatja fel — Zolnai 
Béla elemzését követve — az európai udvari szerelmi líra 
platonikus hagyományokhoz kötődő formakincséhez való 
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tudatos csatlakozást, amely nemcsak a korábban ösztönös zse-
ninek ábrázolt Balassi európai műveltségének, hanem alkotói 
módszere kulturális ihletettségének és átgondoltan tudatos 
voltának is bizonyítéka. Persze ebben a Balassi-portréban nem 
csupán arról van szó, hogy személyes líránk megteremtőjének 
alakját felemeli a tudatos művészi alkotás szintjére, hanem az 
ő alakján keresztül egész líránk indulását az általa uralkodónak 
tartott latinos—franciás szépségideál költői megvalósításához 
köti. 

„Ennek a szerelemnek a kifejezési formája nem a vad szenvedély 
szava — írja, Balassit tudatosan beágyazva koncepciójába —, hanem 
tiszta, gondos, intellektuális m u n k a eredménye, szavakba foglalt 
istentisztelet, a szépség kultusza gondos ritmusok és választott költői 
képek által. Ér te lmi líra: fő értéke nem valami szentimentális, elrin-
gató, hangulati valőr, hanem a logikai ö röm egy-egy ri tka antitézis, 
távolról hozott , tudományos ízű hasonlat, nehezen megfe j the tő alle-
gória fölött ."1 9 

Majd pedig az indulás rajza mellé az egyik csúcsot is odaállítva, 
a konzervatív irodalomtörténetírás által irodalmunk legna-
gyobb magaslatára helyezett Arany János öregkori lírájának 
és elméleti munkáinak összefoglalásaként fogalmazza meg 
— mintegy Arany szájába adva — a maga hitvallását: ,,. . . az 
igazi költészet nem spontán kirobbanás, hanem kultúra ered-
ménye. Az intellektuális költészet krédója ez, olyan ember 
ajkán, aki a költészet legmagasabb szintjéig ért el."20 Ennek a 
Balassi szerelmi lírájának és Arany életművének példáján bizo-
nyított szemléletnek az alapján már elég erőt érez magában 
ahhoz, hogy Ady költészetét méltó módon megtisztítsa az 
ösztönösség teóriáját hirdető interpretációk ideológiai lerakó-
dásaitól, és felmutassa bennea mélyről jövő ihletettség és magas-
rendű művészi tudat utolérhetetlen egységét, és hogy a gondo-
lati líra irodalmunkon végighúzódó fejlődésrajzát meghosz-
szabbítsa egészen Babits Mihály portréjáig. 

19 Sz. A. : i. m . 149. 
20 Sz A. : i. m . 404. 
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Ösztön és gondolat birkózása szempontjából lényeges helyet 
foglal el gondolatmenetében Madách művének elemzése és a 
romantika nép-fogalmának a humanista nemzet-fogalommal 
és a modern irracionalizmus faj-fogalmával való összevetése. 
Madách drámai költeményének végső megoldásában Éva 
ösztönös erejének győzelmét látja Ádám Lucifer-sugallta logi-
kája felett, de ez az ösztön az életerő szép, emberszabású ösz-
töne — nem a gomolygó ködök Vörösmartyt leteperő alvi-
lága —, amely a pusztulás emberellenes logikája fölött arat, 
az ember érdekében, diadalmas győzelmet. Az ebből a szem-
pontból magányos Madách-portré kihangzása ellenére Szerb 
a gondolatban látja az ember győzelmének legfőbb zálogát, és 
hogy mi a legmélyebb gyökere az ösztönt glorifikáló teóriák 
ellen vívott harcának, azt a faj-fogalomról elhangzó ítélete 
mutatja meg. A romantika nép-fogalmát helyezi el a huma-
nizmus nemzet-fogalma és a modern irracionalizmus faj-fogal-
ma között : ,,A nép már nem értelmi és akarati célkitűzés, mint 
a nemzet, de még nem is az a homályos, szellemellenes, primi-
tív életiránymegjelölés, ami a faj."2 1 Az intellektus és a ráció 
magasra emelésével azokat a szellemi fegyvereket mutatja fel, 
amelyeket az emberi kultúra és ezen belül a magyar irodalom 
történetének tanulmányozása szolgáltat a fajelméletbe torkolló 
irracionalizmus és ösztönkultusz sötét, emberellenes erőivel 
szemben. 

A nyugat-európai kultúrával való együtthaladás, az irodal-
munk népies-nemzeti koncepciója elleni harc és az intellektus 
és az ösztönös erők küzdelmének az ábrázolása mellett Szerb 
egész szintézisén végigvonul a szellemi elitnek és a tömegnek, 
az elitkultúrának és a tömegműveltségnek a szembeállítása. 
„Korunk a filléres intelligencia kora"2 2 — panaszolja a húszas 
és harmincas évek élő irodalmáról rajzolt keresztmetszetben. 
Az irodalmi műveltség bizonyos fokú terjedésében, az olvasott-
ság szélesedésében a szellem fajsúlyának könnyebbé válását 

21 Sz. A. : i. m. 225. 
22 Sz. A. : i. m. 1934-es kiadás. II. 239. 
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látja, és a kora tendenciáiból merített ítéletet az irodalomtör-
ténetbe visszavetítve elsősorban a humanizmus és az udvari 
műveltség századaiban keresi az elit kultúra történelmi meg-
valósulását. 

A szűk szellemi elit és a tömeg műveltségének szembeállí-
tására a magyar humanizmus vizsgálata kétségtelenül ragyogó 
példa. Szerb a magyar humanizmus kultúrhistóriai rajzában 
az egyénnek a középkor nagy kollektivizmusából való kiemel-
kedéséből, az autonóm emberség megszületéséből és ezzel 
kapcsolatosan az emberméltóság fogalmának körvonalazódá-
sából indul ki. Hangsúlyozza, hogy a humanizmus emberesz-
ménye az egyetlen elit kultúrában, az antik műveltségben 
gyökerezik, és szorosan összefügg a szuverén személyiség 
ilyen antik ihletésű kialakulásával. A humanizmus Itáliából 
hozott szellemi importjának útját azonban Magyarországon 
különösen csak egy, a Mátyás reneszánsz pompában ragyogó 
meseudvara körül gyülekező kiválasztott elit járhatja. Ennek 
az elitnek a szellemi arculatát Mátyásnak a császári trónnal 
kacérkodó reneszánsz álmai, Itália után érzett olthatatlan nosz-
talgiája és Janus Pannonius a zordonabb szellemi éghajlatú 
hazai tájakon elsorvadó, törékeny finomságú figurájának az 
ihletett portréia reprezentálok. 

Az a szellemi elit kialakulásával összefüggő nemes indivi-
dualizmus, amelynek a rajzát Szerb először a magyar huma-
nizmus elemzésében adta, a virágzó udvari kultúrák légköré-
ben, a lovagi eszmények kiteljesedésében és kultúrateremtő 
erejében fejlődik tovább. A lovagban testesül meg az autonóm 
embernek az a szellemi antikvitás örökségéből táplálkozó, 
laicizált eszménye, amelyre a nagy udvarokban kialakuló, 
erősen arisztokratikus és artisztikus, antik formulák reminisz-
cenciáival dolgozó, a szenvedélyek indulatait átszellemítő, 
mélyen intellektuális kultúra és művészet épül. Csakhogy a 
magyar kultúra épületében éppen a humanista és az udvari 
emelet teljesedik ki a legkevésbé, és ahogy humanizmusunk 
is csupán Mátyás álmainak kultúraalkotó tettekben való rövid-
életű realizálódása, úgy a magyar udvari műveltség is mind-
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össze Balassi, Zrínyi, Gyöngyösi és Mikes magányos alkotói 
heroizmusának eredménye. Szerbnek az elit kultúráról alko-
tott irodalomtörténeti eszménye tehát, amely ugyan egyes 
X X . századi irodalomtörténeti tendenciákban gyökerezik, de 
igazolását az autonóm emberségnek és az antikvitástól ihletett 
nemes szellemi individualizmusnak a humanizmus és az udvari 
kultúra korszakainak az elemzése során adott rajzából meríti, 
irodalomtörténetünk későbbi fejlődésében csupán egy-egy 
magányos alkotó portréjában ölthet testet. 

A legegyszerűbb lenne elitkultúra és tömegműveltség arisz-
tokratikus kettéválasztását csupán a modern irracionalista filo-
zófia szellemi befolyásával magyarázni, amelyben — Nietzsché-
től Ortegáig — kétségtelenül jelentős szerepet kap ez a gon-
dolat. Csakhogy Szerb szintézisében elit és tömeg szemben-
állása merőben más kicsengést kap, mint a defenzívába szoruló 
polgárság nagyrészt germán teoretikusainál. Nietzschének, a 
teuton imperializmus egyik ideológiai ősének az eszmerend-
szerében a történelem értelme a minden etikai normán — jón 
és rosszon — túlemelkedő és egyedül a hatalom belső paran-
csának engedelmeskedő felsőbbrendű emberben teljesedik ki. 
Részben Nietzsche emberellenes új vallásalapításából, részben 
a Stefan George körében kialakuló misztikus messiásvárásból 
táplálkozik a német szellemtörténet főleg Gundolf ban repre-
zentálódó héroszkultusza, és ide nyúlik vissza Spengler filozófiá-
jának gyökérzete is. Oswald Spengler kultúrmorfológiája a 
szellemi kultúra és az intézményekben és a technizálódásban 
testet öltő civilizáció szétválasztásával történetfilozófiai hát-
teret ad az elit és a tömeg szembeállításának, és a pompeji őr-
szem jelképes példájára hivatkozva harcba hívja az elitet a 
keletről fenyegető veszély ellen. Hermann Keyserling sofőr-
kultúra-elmélete és Ortega álma a „tömegek lázadásán" az 
európai egység új programja által diadalmaskodó szellemi elit-
ről már csak Nietzsche és Spengler gondolatának továbbvitele, 
a pusztulás vízióival viaskodó polgári bölcselet agresszív apolo-
getikája. Szerb, bár természetesen nem vonhatja ki magát e 
filozófiának a kor egész értelmiségére oly nagy hatást gyakorló 



28 Poszler György 

szellemi befolyása alól, és magát az alapvető szembeállítást is 
a Nietzschétől és Georgetól Gundolfen és Spengleren át Orte-
gához és Keyserlinghez vezető bölcseleti áramlat szemléleté-
ből és terminológiájából veszi, szinte megfordítja a germán 
mesterek gondolatmenetét, és az átvett kategóriákat — ameny-
nyire azok eredendő természete engedi — mélyen humánus 
tartalommal tölti meg. 

A modern polgári filozófia retrográd kategóriáinak Szerb 
által történő humanizálásához Babits példája ad ösztönzést. 
Babits maga is megkülönböztet tömeget és elitet, de az elit 
történelmi küldetését a humánum és a ráció védelmében látja, 
és a szellem embereinek, az „írástudóknak az árulását" Julien 
Benda nyomán és az ő pátoszával éppen ez eszmények meg-
tagadásában keresi. A tömegekbe behatoló „veszedelmes világ-
nézet" elleni küzdelmében pedig — védve az európai polgári 
kultúra nagy humanista hagyományait — az ösztönök, az 
irracionális élmények és az erő kultusza, az uralkodó „box-
bajnok-eszmény" és az európai ideálokat lábbal t ipró dühödt 
klánszellem ellen hív harcba, tehát éppen azok ellen a tenden-
ciák ellen, amelyeket a modem germán filozófia glorifikál. 
Természetesen Babits individuális harcában az európai pre-
fasizmusnak és fasizmusnak a kisemberek felé irányuló dema-
gógiáját a valódi tömegek valódi szándékával és a polgári kul-
túrát és humánumot általában a kultúrával és a humánummal 
azonosítja, és a gyilkos ideológiák elleni harcon egyedül a 
humanista szellemű elit kulturális önvédelmét érti.23 

Hogy Szerb elit és tömeg szembenállását, arisztokratikus 
kultúra és demokratikus civilizáció polaritását nem Nietzsche, 
Spengler és Ortega, hanem Benda és a Bendát interpretáló 
Babits értelmezésében fogja fel, annak a hitviták irodalmáról 
adott rajza és főképpen Mikes gyöngéd finomsággal megraj-
zolt portréja a legfőbb bizonyítéka. A hitviták egy-egy béké-
sebb hangvételéből a megvalósult humánum soha nem volt 

23 Vö . : BABITS M . : A veszedelmes világnézet — 1917. Ezüstkor 
80 — 89. Az Írástudók árulása — 1928. Ezüstkor . 173—205. p. 
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országának a gyönyörű üzenetét hallja ki, és a rodostói m a -
gányt egy nyájas irodalmi szalon álmával szelídítő, székely 
humort és emberséget a francia nagy század szellemével 
ötvöző Mikes rokonszenves arcélére a humánum örök arcát 
reprezentáló szellemi ember vonásait varázsolja. 

„Abból a legrokonszenvesebb emberfaj tából való volt — írja a 
szelíd száműzöttről —, mely a nagy Erasmusszal jelenik meg a lélek 
történetében. Abból az emberfaj tából , amely a szépséges XVII I . 
században méltósággal uralkodott a nyugati népek fölött, amely a 
XIX. század nagy emberbaráti reformjait létrehozta, és az ember i 
életet egy pillanatra csaknem elviselhetővé tette, amíg vívmányai t 
el nem söpörte a világháború és az utána következő gyilkos m e g -
tagadása az emberi eszméknek . . . Az irodalmi i rodalom inaugurálója 
ő, mely hivatva van — sokszor milyen reménytelen küzdelem! — 
Orpheusként az állati indulatokat megszelídíteni."24 

Hogy az állati indulatok és a megtagadott emberi eszmények 
a német fasizmus iszonyú valóságát jelentik, azt világosan 
dokumentálja „az átkos hitlerei"-re való — a könyv első ki-
adásában még megtalálható — nyílt utalás. A tömegnek a 
bamainges áradattal való azonosítása révén tehát az elit és a tö-
meg szembeállítása, az elit arisztokratikus eszményeinek a vé-
delme a ráció és a humánum védelmének egyetlen — tragi-
kusan törékeny — fegyverét jelenti Szerb számára. 

Szerb irodalomtörténetének minden jellegzetes gondolata, 
az Európa-közelség, a népies—nemzeti klasszicizmussal való 
szembenállás, az intellektuális líra magasra emelése, az ösztön-
kultusz elleni harc, a szellemi elit és az azzal szorosan össze-
függő humánum hitvallása végighúzódik ugyan az egész 
szintézisen, leginkább azonban mégis néhány reprezentatív 
portréban dokumentálódik. Az Európával való szintézis cent-
rális gondolata Sylvester János, Szenczi Molnár Albert, Apáczai 
Csere János, Kazinczy és Kölcsey portréjában dominál. Az 
intellektuális líra krédója Balassi, Berzsenyi, Vörösmarty és 
Arany arcképében körvonalazódik. A szellemi elit és a humá-
num diadalát a humanizmus rajza és a gyöngéden megformált 

27 Sz. A. : i. m. 500 és 504. 
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Mikes-esszé reprezentálja. Van azonban a szintézisnek egy 
csomópontja, ahol az összes szálak összefutnak, ahol minden 
sugár egyetlen gyújtópontban egyesül, ahol irodalomtörté-
netünk minden nemes tendenciája egyetlen életműben har-
móniára jut, és ezáltal sokkal magasabb minőségre emelkedik, 
ez pedig Babits Mihály Szerb-rajzolta portréja. 

A Babits-esszé nem foglal el az egész irodalomtörténetben 
látványos helyet. Logikusan Ady után következik, és méretei-
ben is megfelelően aránylik az impozáns Ady portréhoz, így 
a Nyugat irodalomtörténeti hierarchiájában — Ady mögött a 
második helyen — látszólag helyén is van. Csakhogy a portré 
színezésében van valami olyan felerősítettség, hangvételében 
olyan minden eddigi lényeges szálat egységbe fonó magasabb 
logika, amely — talán a szerzői szándéktól függetlenül is — 
ezt a terjedelmében igénytelen portrét a szintézis középpont-
jába helyezi. Az Európával való szellemi egységünk és iroda-
lomtörténeti versenyfutásunk Babits életművében nyeri el 
legfőbb értelmét. „A Nyugat belső értelme Adyban valósult 
meg — írja Szerb —, de a Nyugat vallott programját Babits 
igazolja. A mozgalom kissé kapkodó és tájékozatlan európai-
sága benne teljesedik mindent átfogó megértéssé és mindent 
magyarrá építő alkotássá."25 Babitsban teljesedik az intellek-
tuális líra Arany által megfogalmazott krédója, és ő reprezen-
tálja az ész primátusát az értelemellenes ösztönerők felett. 
Szerb idézi Babitsnak az ész mellett tett magas hőfokú vallo-
mását, és a babitsi értelem-eszményt Ady félremagyarázott 
kultuszától és az ösztönöknek és az életerőnek a Szabó Dezső-
től származó glorifikálásától is elhatárolja. „Babits mert intel-
lektuális lírát írni Ady szomszédságában, amikor az Ady-
hívek, mesterüket félremagyarázva, csak a spontán őserő köl-
tészetét voltak hajlandók elismerni, megmaradt kultúrköltő-
nek a húszas években, mikor a fiatalság Szabó Dezső szuggesz-
tiója alatt virtussá fejlesztette az ész ellen való dühöngést."26 

26 Sz. A. : i. m . 499 — 500. 
26 Sz. A.: i. m. 504. 
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Az européer költészet-eszmény megvalósításából és a leg-
magasabb rendű intellektuális líra megteremtéséből logikusan 
következik, hogy Szerb humánum-ideálja és ezzel szorosan 
összefüggően az elit-gondolat is Babitsban teljesedik. „A 
Dunántúl a papi nevelésen át formálja Babitsot hagyomány-
tisztelővé és az antik szellem magányos megértőjévé egy anti-
humanisztikus korban." Majd így zárul a gondolatmenet: 
„Babits lassanként a szellemi dolgok, az elit-kultúra jelképe 
lett."27 

Európaiság, intellektualitás, ráció, humánum és elit-eszmény 
magasabb rendű harmóniája teszi Szerb Babits-portréját nem-
csak az egész irodalomtörténet legreprezentatívabb költői arc-
képévé, hanem a teljes szintézis sugárgyűjtőjévé is. így törpül 
el mellette a méreteiben impozánsabb Ady-, Vörösmarty-
vagy Berzsenyi-fejezet. Az ábrázolás hőfokában egyedül 
Szenczi Molnár Albert életútjának felvázolása fogható hozzá, 
amely a maga szellemi nyugtalanságtól fűtött Nyugat-nosz-
talgiájában Szerb modern — a Volga-menti lovas ideáljával 
szembeszegülő — magyarságeszményét reprezentálja, azon-
ban a zsoltárfordító világvándorban csak egyetlen lényeges 
vonás kristályosodik ki, míg Babits magasabb, harmonikus 
egységben valósít meg minden Szerb Antal-i ideált. Pontosab-
ban Babits egyénisége, költészete és esszéművészete sugallja 
azokat a nemzeti, tudományos és művészi eszményeket, ame-
lyeket Szerb a magyar irodalomtörténet szubjektív módon 
megrajzolt fejlődésrajzából vél kibontakoztatni. 

Babits tehát nemcsak centruma és összegezője, hanem kiin-
dulópontja is a Szerb irodalomtörténetében felmerülő lénye-
gesebb kérdéseknek. Költészetünk européer ideáljainak glori-
fikálását két, a magyar irodalom fejlődésének tendenciáit 
szintetizáló esszéje és műfordítói tevékenysége sugallja. Az 
intellektuális költészet krédóját egész emberi egyénisége és 
lírája végső értelme szuggerálja. A humánum féltésének pátosza 
és a szellemi ember elit-eszményének nosztalgiája a tömegek 

27 Sz. A.: i. m. 500 és 504. 
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ideáljaival szemben az Ezüstkor és az Új klasszicizmus felé nagy 
esszéiből csendül ki. A Veszedelmes világnézet és Az írástudók 
árulása pedig a trónra emelt értelmet állítja az ösztönélmények 
nyerseségével szembe. Szerb szemléletének alapelemei tehát 
Babits emberi magatartásából és költői-esszéírói életművéből 
nőnek ki, az onnan kapott indításokat szélesítik teljes magyar 
irodalomtörténeti szintézissé, bizonyítva ezzel Babits igazát, 
aki Halász Gáborral vitázva az egész „esszéista nemzedéket" 
joggal a saját szellemi gyermekének tekinti.28 

Hogy Szerb irodalomtörténeti szintézise a maga legfőbb 
rendszerező elvvé tett nyugatos szempontjaival a Nyugat-
mozgalom szellemi őskeresését végzi el, ez már a tárgyilagos 
korabeli kritika, főképpen Németh László, Kerecsényi Dezső 
és Schöpflin Aladár előtt is világos, és így ítéli meg művét a 
szerző is.29 A kritikának Szerb könyvét egyértelműen a Nyu-
gat-mozgalom krónikájává avató summás ítélete és a szerző 
ezt megerősítő önvallomása azonban egy lényeges ponton 
korrekcióra szorul. Szerb szintézise nem általában a Nyugat 
apológiája, nem a Nyugat 19-ig terjedő első, Ady neve által 
fémjelzett korszakának szellemi őskeresése és nem is a Nyugat 
Ady és Móricz köré tömörülő radikális szárnya szemléletének 
az irodalomtörténeti dokumentuma, hanem a második nem-
zedék közvetlenül Babitshoz és a Nyugat arisztokratikusabb 
tendenciáihoz, a forradalmak után kialakuló törekvéseihez 
kapcsolódó, a két háború közötti művészértelmiség összes 
szellemi vajúdásait magán viselő tudományos—művészi pro-
duktuma, amely Babits kultúrfilozófiáját reprezentálja, az ő 
törekvéseit glorifikálja és vetíti az irodalmi múltba vissza. 

A Nyugat Adyban és Móriczban testet öltő plebejus demok-
rata hagyományaival szemben a Babits által inspirált intellek-

2 8 Vö . : BABITS: A nemzedéki kérdés vitája — Nyugat . 1935. 
29 NÉMETH L.: Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet — Válasz. 

1934. 281. KEHECSÉNYI D . : Szerb Antal : Magyar irodalomtörténet — 
Protestáns Szemle. 1934. 523. SCHÖPFLIN A. : Szerb Antal irodalom-
története — Nyugat . 1934. 158. és 159. SZERB A.: Középosztály és 
irodalom — Válasz. 1934. 253. 
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tuálisabb és exkluzívabb humanizmusú attitűdhöz való csatla-
kozás Szerbnek a magyar múlt forradalmi örökségével szem-
ben elfoglalt álláspontjában tapintható a legvilágosabban. 
Az egykorú kritikának az a megállapítása, hogy Szerb szin-
tézisének középpontjában Ady alakja áll, a forradalmi hagyo-
mányok feldolgozásának elemzésével egyértelműen cáfolható. 
A pályanyertes irodalomtörténet nem az Ady építette radikális 
demokrata eszmei kilátóról vizsgálja a magyar múltat. Ady 
számára Dózsa tüzes trónjának a vállalásától Esze Tamás kese-
rűségén át egyenesen vezet az út a „nem alkuvó" Petőfihez, 
onnan pedig a századforduló parasztmozgalmaihoz és a véres 
csütörtök munkástüntetéseihez. Szerbnél már a felvilágosodás 
és a francia forradalom hullámverésének rajzában is érzékel-
hető valami szkepticizmus. Pontosabban egy olyan, meglehe-
tősen világosan körülhatárolt szellemi pozíció, amely lelke-
sedni tud a „fény századának" babonák sötétjét oszlató racio-
nalista diadalaiért, de visszaretten a forradalmár párizsi töme-
gek társadalmat formáló aktív racionalizmusától. Ennek az 
arisztokratikusan intellektuális aufklärizmusnak a határai 
Ferney és Ermenonville között húzódnak, szellemi őse az 
előítéletek ellen szikrázó iróniával hadakozó Voltaire, nem a 
társadalmi szerződésnek új értelmezést adó demokrata forra-
dalmár Rousseau. Azonosulni tud a felvilágosodás első nagy 
hullámával, együtt tud lobogni az Enciklopédia új szellemi 
horizontokat megnyitó átszellemültségével, de már nem vállal-
hatja a Bastille-rombolók indulatát és a jakobinus diktatúra 
vaskövetkezetességét. 

A kiábrándult intellektuelnek az a szellemi rezignációja, 
amely érzékenyen differenciál Voltaire filozófus-parókája és 
Saint Just frigiai sapkája között, még határozottabban felérez, 
ha a magyar forradalmi múlt üzenetéről van szó. Már a magyar 
reformkor szellemi térképének megrajzolásában gondosan 
elválasztja egymástól a 48-felé vezető és a más irányba kanya-
rodó utakat. A két sarkpont — a magyar történettudomány 
és irodalomtörténetírás Keménytől, Gyulaitól és Szekfűtől 
örökölt kánonjának megfelelően — nála is a pesszimista 
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Széchenyi és az optimista Kossuth. Csakhogy a pesszimizmus 
és az optimizmus itt Széchenyi és Kossuth hagyományos 
szembeállításán túl két nemzeti magatartást is reprezentál. 
Az első józan reformoknak a nemzeti határtudat által meg-
szabott útján indítja el a magyarságot, amelynek első mérföld-
köve a gyötrelmes vívódások árán megszenvedett nemzeti 
önismeret. A második a nemzeti illúziók káprázatos szivár-
ványhídján „kergeti a nemzetet a szabadságharc szerencsét-
lenségébe".30 A pesszimizmus tragikusan becsületes álláspont-
ját Kölcsey, Széchenyi és — az ugyancsak a Kemény—Szekfű-
féle séma értelmében — a Széchenyi szellemi ikertestvérévé 
tett Vörösmarty reprezentálják. Az optimista magatartás 
csúcsán Kossuth és Petőfi állnak ugyan, de e szemléletmód 
irodalomtörténeti családfája már korántsem ilyen előkelő. 
A 40-es éveket Kossuth szuggeszciója varázsolja az optimiz-
mus hőskorává, és Petőfi fogalmazza meg a derűlátás költői 
szentenciáit, de a gyökerek Horváth István történetszemléle-
téhez és Dugonics neofita nacionalizmusához nyúlnak vissza. 
Horváth Istvánnak az egész emberi múltat a magyar nemzet 
előtörténetévé avató, népi mitológiát és históriai tényeket 
összetévesztő naivitásából nő ki — Szerb gondolatmenete 
szerint — az az optimizmus, amelynek egyenes konzekven-
ciája „a következő nemzedék megannyi megdöbbentő poli-
tikai ballépése".31 A 40-es évek Kossuth és Petőfi meghatá-
rozta atmoszférájában pedig „Dugonics magyarsága és idegen-
gyűlölete általános és kötelező lesz".32 Kétségtelen, hogy az a 
koncepció, amely Petőfi felelősségérzettől fűtött patriotizmu-
sát és Kossuth nemesi liberalizmusból forradalmi népvezér-
ségbe átnövő hazafiúi szenvedélyét Dugonics rekedten nyers 
magyarkodásából és Horváth István délibábos illuzionizmu-
sából vezeti le, 48 jelentőségének és irodalmi korszakhatár 
voltának teljes félreértéséhez kell, hogy vezessen. Az ideológiai 

30 Sz. A.: i. m. 306. 
31 Sz. A.: i. m. 308. 
32 Sz. A.: i. m. 333. 
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csomópont ebből a szempontból is a Petőfi-portré, amely a 
nemzeti optimizmus fejlődésrajzának logikáját követve ki is 
iktatja Petőfi elemzéséből politikai eszméinek pontos analízi-
sét, és a nagy forradalmár költő republikanizmusát a nemzeti 
szellemtől idegennek minősíti. 

Az optimizmus és a pesszimizmus szembeállítása később 
politikailag konkretizálódik. Az optimizmus a kuruc magyar-
ság, a pesszimizmus a labanc magyarság szellemi magatartása. 
Két magyar arcél ez, amely a maga örök polaritásában a nem-
zet történelmi sorsának teljességét képviseli. 48, az optimista 
kuruc magyarság fellángolása megsértette a magyar pszichében 
mélyen rejlő határtudatot, és ezzel cezúrát hozott létre szellemi 
életünk fejlődésében. Nagyon lényeges itt a pontos megkülön-
böztetés. A cezúrát nem a szabadságharc erőszakos elfojtása 
okozza, hanem a forradalmi szituáció létrejötte és a harc kirob-
banása. A cezúra után a nehezebb fajsúlyú pesszimista magyar 
arcél domborodik ki, amely megpróbálja helyretolni a kizök-
kent időt. „A legkülönbek hangja nem a gyász — írja Szerb —, 
hanem a belső leszámolás, az elvi likvidáció."33 Természetesen 
Kemény röpirata, a Forradalom után és Arany Nagyidat cigá-
nyok^ a példa. így válik Kemény politikai gesztusa, amelyben 
a patologikus önmarcangolás keveredik a Haynau-rémuralom-
mal modus vivendit kereső kompromisszumos prakticizmus-
sal, és Arany tragikusan groteszk, öngyilkos kacagása egy, a 
szabadságharc nagy hagyományaitól elszakadó történelmi— 
irodalomtörténeti koncepció gyökerévé. Az elvi likvidáció 
öncsonkító műveletét elvégző, pesszimista magyarságnak ez 
a Kemény és Arany által reprezentált szellemi magatartása 
megtalálja a maga nemzetkarakterológiai igazolását is: „A 
passzív rezisztencia, az összeszorított fogú, vaserejű dac jobban 
megfelel a magyar eidosnak, mint a lázadás és forradalom."34 

Egészen természetes, hogy ez a 48—49-cel leszámoló, Kemény-
re és a Nagyidai cigányok Arany Jánosára hivatkozó és a forra-

33 Sz. A.: i. m. 342. 
34 Sz. A.: i. m. 343. 
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dalomtól való elhatárolódáshoz nemzetkarakterológiai érveket 
kereső pesszimista koncepció konkrét politikai orientációját 
tekintve csak egyetlen konzekvenciába torkollhat : 

„Az a politikus — jut el saját logikáját követve a végső következ-
tetéshez Szerb —, aki most kerül a nemzet élére, és csendes, csaknem 
tétlen keleti bölcsességével a magyarság megmentője lesz, Deák 
Ferenc, a legmagyarabb politikai arcél, inkább képviseli a fajtát, mint 
zseniálisabb elődei, Széchenyi és Kossuth."3 5 

Az első pillanatban világos, hogy a forradalomtól való 
idegenkedés összefér ugyan Szerb humanista literátorságával 
és Babits által inspirált arisztokratikus színezetű intellektualiz-
musával, de az az érvanyag, amellyel álláspontját alátámasztja, 
egész koncepciójától eleve idegen. Szerb legfőbb érve Kossuth 
és Petőfi forradalmiságával szemben a Kemény könyörtelenül 
józan illúziórombolásában, az Arany gyilkos öniróniájában 
és a Deák passzív rezisztenciára hajló, tétlen keleti bölcsességé-
ben reprezentálódó nemzeti karakter. Szerbtől a karakterizáló 
hajlam nem idegen, csakhogy az ő általa megrajzolt, Adyban 
és Babitsban dokumentálódó, nyugtalanul kereső, élesen 
szenzibilis, új szellemi horizontokért lelkesedő magyarság-
ideál szöges ellentéte a Kemény—Deák-féle passzívan bölcs 
nemzeti eszményképnek. A könyv utolsó fejezetének Szekfű 
Gyuláról szóló, a nagy történettudós konzervatív reformista 
koncepcióját egy következetes demokratizmussal összekeverő 
passzusa teszi világossá, hogy Szerb ezen a ponton, hogy Kos-
suth és Petőfi forradalmiságától elhatárolhassa magát, magáévá 
teszi annak a történelemszemléletnek és nemzeti karakter-
ideálnak egyes elemeit, amely Kossuthtal az erkölcsi refor-
merré szelídített Széchenyit állítja szembe, Kemény forrada-
lomellenes elkeseredését kanonizálja, Deákot a nemzeti jellem 
egyetlen politikai megvalósítójává deklarálja, és Aranyt 
— Petőfitől elszakítva — Deák irodalmi ikertestvérévé stili-
zálja. Ez pedig tulajdonképpen annak az először Kemény és 
Gyulai által körvonalazott és később Szekfű Gyulától és Hor-

38 Sz. A.: i. m. 343. 
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váth Jánostól a legmagasabb tudományos szintre emelt tör té-
nelmi—irodalomtörténeti koncepciónak a gyökere, amelyen 
a nemzeti klasszicizmus esztétikai és karaktereszménye is 
alapszik, és amely ellen lényegében Szerb egész irodalom-
története készül. A forradalom végső következtetéseitől való 
visszarettenés igazolásához Szerb tehát csak annak a konzer-
vatív magyar tudománynak szellemi arzenáljából meríthetett 
érveket, amelynek anakronisztikus voltát éppen ő bizonyí-
totta a legtöbb szellemességgel, és ezzel maga is bekanyarodott 
abba a szellemi zsákutcába, amelynek kiúttalanságát éppen az ő 
tudományos oeuvre-je dokumentálta. 

A Szekfű történelmi koncepciójához való ilyen részleges 
közeledés is bőven elegendő ahhoz, hogy a világháborús 
összeomlást követő forradalmak teljes félreértése következzék 
belőle. Szerb nem érti a forradalmi periódus történelmi kor -
forduló és irodalomtörténeti korszakhatár jellegét, és az élő 
irodalomról adott hosszmetszetében és keresztmetszetében a 
forradalmak elbagatellizálása mellett kétségtelenül megcsendül 
az idegenkedés hangja is. A nagy átalakulás jelentőségének a 
háttérbe szorítása annál kevésbé logikus, mert az ellenforra-
dalom valóságával, amely korántsem független a proletár-
forradalmaktól, Szerb szintézise ugyancsak számol, és valójá-
ban éppen a Monarchia összeomlása, a forradalmak bukása 
és az ellenforradalom győzelme által feladott történelmi lecke 
kérdéseire keres — magyarság és Európa újszerű kapcsolatának 
felvázolásával — sajátosan egyéni választ. 

Az ellenforradalom eszméitől való elhatárolódás, a „keresz-
tény kurzus" szellemével való szembeszállás irodalomtörté-
neti analógiákon keresztül Szerb irodalomtörténeti szintézisé-
nek egyik centrális gondolata. Kétségtelen, hogy a magyar 
jakobinus mozgalom elfojtását követő I. Ferenc-féle abszolu-
tizmus és a Metternich nevéhez fűződő reakciós periódus 
méltán negatív rajzába — éppen a történelmi analógia okán — 
a Horthy által létrehozott és Bethlentől konszolidált keresz-
tény-nemzeti Magyarországtól való viszolygás motívumai is 
belekeverednek. A forradalomellenes abszolutizmus és a poli-
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tikai reakció Szerb-festette természetrajzában az eleve adott és 
a reakció létéből következő szellemellenesség deklarálása a 
leglényegesebb vonás. Nyilván a magyar ellenforradalmi 
rend pszichéjét mitizálja minden politikai reakció ősképévé, 
amikor arra a következtetésre jut, hogy a maga rajzolta író-
ideál, amelynek legfőbb tulajdonsága a szellemi nyugtalanság, 
eleve összeférhetetlen a hatalom törekvéseivel. „Vannak idők 
— írja Ferenc abszolutizmusáról —, amikor a szellem embere 
szükségképpen gyanús a hatóságok előtt, amikor az író eleve 
az Úristen balján foglal helyet." Majd pedig Metternich 
ürügyén, de félreérthetetlenül aktuális tendenciával szól az 
ítélet: „Minden reakció szükségképpen szellemellenes, mert 
a szellem kritikát jelent és kérlelhetetlen továbbot. Shakes-
peare Caesarja fél Cassiustól, mert éjszaka olvasni szokott: 
Shakespeare itt minden reakció alapvető vonását ragadta 
meg."3 6 Az ellenforradalmi rendnek a szellem szabadsága 
nevében történő, alig burkolt kritikája nem nélkülözi a szociá-
lis tartalmat sem. Tiborc panaszának elemzésében nyíltan utal 
a cenzúra szorítására és a Katona halhatatlan parasztalakjában 
testet öltő problematika változatlan aktualitására : szá-
munkra is megmarad az emberi tragédia Bánkban és Tiboic 
megváltatlan keserűsége."37 

A szociális elégedetlenségnek a korábban csak periferikusan 
felbukkanó tendenciája a kiegyezés korának rajzában követ-
kezetesebb társadalomkritikává mélyül. Szerb elsősorban a 
paraszti nyomor oldaláról közelíti meg a kor ellentmondásait, 
és élesen szembeállítja a vezető politika ostobán nacionalista 
illúzióit a nemzetiségi kérdés elmélyülő válságával. A bírálat-
hoz érvként használt tényanyag Szekfűnek a háború utáni értel-
miségre oly nagy hatást gyakorló, alapvetően retrográd kon-
cepciójú Három Nemzedékéhői ismerős. Csakhogy Szekfű a 
nemzeti tragédiának tekintett forradalmak felől közelítve, a 
liberalizmust és az oppozíciós nemzeti politikát bűnbakká 

36 Sz. A.: i. m. 249 és 253. 
37 Sz. A.: i. m. 292. 
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kiáltja ki, és a Habsburgokkal szövetséges, katolikus nagy-
birtokosi rend apológiájaként a kor jobboldali bírálatát adja. 
Szerb pedig, aki a XVIII. század barokk Magyarországának 
rajzában követi konzervatív mesterét; a 67 utáni állapotokról 
szólva — felhasználva a Szekfű által feltárt tényanyagot — 
az arisztokratikusan nemesi alkotmány demokratikus reform-
ját követeli, és a kor társadalmi, politikai és szellemi rendjét 
nem jobbról, hanem balról, a polgári demokratikus ideálok 
oldaláról támadja. 

A magyar kultúra eredendő európaiságának és latinitásá-
nak hite, egy új, izgalmasan modern nemzeti karakterideálnak 
a kidolgozása, az emberi rációnak és az intellektuális költészet-
nek a krédója, a humánum hitvallása, az ösztönkultusznak és 
a fajelmélet náci mítoszának a megtagadása, a reakció gyűlö-
lete és a magyar tudomány konzervatív és nacionalista hagyo-
mányai elleni koncentrált támadás egyfelől; az irodalom népi 
gyökereinek megtagadása, a nagy történelmi korfordulók 
szem elől tévesztése és a következetes forradalmiságtól való 
arisztokratikus visszariadás másfelől — ennek az ideológiai 
képletnek a bonyolult összetettsége adja Szerb irodalomszem-
léletének és emberi—tudósi magatartásának a teljességét. 
Az egyenlet egyik, lényegesen súlyosabb oldala magában 
hordja egy következetesen demokrata, polgári radikális eszme-
rendszer kialakulásának a lehetőségét. A fejletlenebb másik 
oldal nem zárja ki a retrográd konzervativizmusba való vissza-
hanyatlás veszélyét. A következetes radikalizmus kialakulását 
elfojtja az ellenforradalom atmoszférája, de akadályozzák 19 
tanulságai is. Töretlen humanizmus ez, de szárnyaszegett 
demokratizmus, amely már nem meri végiggondolni saját 
gondolatmenetét sem, mert a radikalizmust „polgári szem-
pontból öngyilkos örvénynek"38 látja, és ezért a jobb felé 
megnyilvánuló határozott ellenállás mellett bal felé is elhatá-
rolja magát. A magyar tudományos, irodalmi és politikai 
reakcióval való minden ideológiai kollaborálás veszélyét azon-

3 8 Sz. A. : i. m . 1934-es kiadás. II. 214. 
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ban eleve elkerüli az a mély felelősségérzettől fűtött, európai 
látókörű, a magyar múl t legjobb hagyományait magába ol-
vasztó következetes humanizmus, amely már a hivatalos 
magyar tudomány nacionalizmusa ellen indított nyílt táma-
dásban is a fasiszta fajelmélet rejtett tendenciáinak üzen a maga 
eszmei fegyvereivel hadat. 


