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"A Nyugat: korszak. Teremtő korszak.... Ezer forrás nyílt meg; ezer madár
szólalt meg; ezernyi ezer érzés; a magyar múlt s a magyar jelen, a magyar puszta
s a magyar város, a magyar falu s a magyar, az egyetlen Budapest érzékvibrálá
sa. Ez volt és ez van, és ez a talaja a jövőnek, s vágjátok ki a Nyugat tizenöt esz
tendejét a magyar irodalomból, s mehettek vissza megfulladni a Szaharában."
Móricz Zsigmond, a huszadik századi magyar prózairodalom egyik legnagyobb
egyénisége jellemezte így 1923-ban az akkor másfél évtizede megjelenő Nyugatot
abban a felköszöntőjében, amelyben Osvát Emőt, a folyóirat szerkesztőjétüdvö
zölte. Komlós Aladár irodalomtörténész, a Nyugat egykori kritikusa, aki
1952-ben jelölte ki a nagy jelentőségű orgánum helyét a magyar irodalom tör
ténetének folyamatában, azt állapította meg, hogy "a Nyugat több volt, mint fo
lyóirat: egész .mozgalom, úgyszólván egész korszak volt, a magyar irodalmi kul
túra gyönyörúmegújulása". Szerinte, alighogy a Nyugat 1908-ban megindult, el
kezdődött a fényes tehetségek áramlása a folyóirat felé. A Nyugat adott állandó
fórumot Ady Endrének, Babits Mihálynak, Kosztolányi Dezsőnek, Tóth Árpád
nak, Juhász Gyulának, Füst Milánnak, Szép Ernőnek, Gellért Oszkárnak, Kassák
Lajosnak, Móricz Zsigmondnak. Szomory Dezsének. Krúdy Gyulának, Kaffka
Margitnak, Karinthy Frigyesnek, Csáth Gézának, Tersánszky Józsi Jenőnek,

Nagy Lajosnak, és szolgált b~tYául Ignotus.. Schöpflin Aladár, Fenyő Miksa,
Hatvany Lajos irodalmi harcainak. Rónay György költő, krítikus és esszéista, aki
mint fiatal író a harmincas évek közepén csatlakozott aNyugathoz, negyedszá
zaddal a folyóirat, illetve a lap Magyar Csillag címmel megjelent folytatásának
1944-ben, a hitlerista német megszállás következtében történt megszúnte után
azt írta, hogy a Nyugat indulása a modem magyar irodalom időszámításának

kezdete volt.
Amikor a Nyugat indult, a modem magyar költészet legjellegzetesebb forma

nyelve a szimbolizmus volt. A folyóirat címének szótári jelentése az égtáj fogal
mával, a naenyugta irányával azonos, de a lap indulása idején a nyugat jelkép is
volt, amely egyet jelentett a magyarság keleti származását hangsúlyozó, Európá
nak hátat fordító konzervatív felfogás tagadásával, a hazai provincialiemus kere
teiből való kitörés szándékával, azzal a vággyal, hogy a magyar kultúra behozza
(a történelmi-társadalmi okokból származó) fél évszázados lemaradását Nyugat
Európával szemben. "A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra
tart. Kelet népének is ez az útja, s ha járja: azon nap alatt jár, annak az emberi
ségnek a felese, annak a történelemnek alakítója, mint a legnagyobb nemzetek"
- írja Ignotus, a Nyugat főszerkesztőjea lapot útnak indító vezércikkében.

* A lipcsei Philipp Reclam jun. könyvkiadó megbízásából Ugrin Aranka és Vargha Kálmán anto
lógiát állított össze a Nyugatban (és a Magyar CsillagIian) megjelent versekből, elbeszélésekből,tanul
mányokból. A kötet bevezetőjétazért adjuk közre magyar nyelven, mert szerintünk a tömör összefog
laló a Vigilia kőzönsége számára is hasznos olvasmány. (Szerk.)
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A Nyugat visszhangja, továbbrezgése volt annak a nagy átalakulásnak, amely
nyugaton a naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus jegyében a tizenki
lencedik század utolsó harmadában már megindult,' és amelynek legjellemzőbb

vonása az újszerű művészeti eszközök keresése, a jelen kifejezésének szándéka
és az egyéniség jogának érvényesítése volt.

A nyugat-európai kultúrához való fölzárkózás igénye a tizennyolcadik század
végétől kezdve, amikor is a felvilágosodás eszmeköre hatotta át a haladó irányza
tokat, míndig fontos tényező volt azoknak a köröknek a programjában, amelyek
a hazai társadalmi, kulturális viszonyokat bíráló szemmel ítélték meg, és a kö
rülmények megváltoztatására törekedtek. Minden ilyen szándék azonban a
Habsburg-hatalom és ta konzervatív magyar vezető rétegek ellenállásába ütkö
zött, mert a kulturális élet gyökeres megújulása, a nyugat-európai irodalmi és
művészeti irányok friss beáramlása a társadalom egész szerkezetének átalaku
lását, a polgári fejlődés szabad lehetőségeinekbiztosítását, az idejétmúlt feudá
lis viszonyok megszüntetését segítette volna elő.

Különös ellentmondásként az 1867-es kiegyezés után, amely az 1848-as sza
badságharcot leverő Habsburg-hatalom és a magyar politikai vezető rétegek
megegyezésével jött létre, és amelynek hatására felgyorsult a polgári átalakulás
folyamata, az irodalom és a rmívészet provinciális elszigetelődésemég jobban fo
kozódott.

A kiegyezés politikai konszolidációt teremtett, egybeesett és összefüggött a ka
pitalizmus közép-európai felívelő szakaszával, a tizenkilencedik század második
felének tartós gazdasági fellendülésével. A' század végéig Magyarország már a
gyors ütemben fejlődő európai országok közé tartozott. Vasútvonalak kezdték
behálózni az ország területét, nagy építkezések indultak, vidékről sok ezren köl
töztek a fővárosba, Budapest lakóinak száma rohamosan növekedett, új város
részek keletkeztek. A magyar társadalom nagy átalakuláson ment át, megerősö

dött a modern nagyvárosi polgárság, meg született a munkásosztály. A korábban
vidéki életformát élő emberek a városi élet kereteihez és üteméhez kezdtek al
kafmazkodni.

A fejlődés menetét fölgyorsító izgalmas átalakulás folyamatából (illetve annak
az egyének létére is kiható következményeiből)vajmi keveset látott meg és áb
rázolt a múlt század utolsó évtizedeinek magyar irodalma.

A kiegyezés utáni korszakban még mindig az 1848-a5 forradalmat megelőző

reformkorban kibontakozó "nemzeti klasszicizmus" esztétikai értékítéletei vol
tak érvényben. E felfogás szerint a magyar irodalom legfontosabb kritériuma a
"népnemzeti" (a népiesből nemzetivé váló) jelleg, amely minden időkre szóló ér
vénnyel Petőfi Sándor és Arany Jánoslírájában valósult meg. Ezt az alapelvet
hirdette az Akadémia, az egyetem, a középískola, ilyen értelemben ítélkeztek az
újságok és irodalmi folyóiratok kritikusai.

Ezekkel az eszmei-esztétikai követelményekkel (illetve megkötöttségekkel) és
a hagyományos formai eszközökkel az irodalom nem volt képes a gyors társadal
mi fejlódéssel egyre bonyolultabbá váló valóság bemutatására és értelmezésére.

Mindezen felül a köztudat alakulását erősen befolyásolta az is, hogya polgá
rosodás felgyorsuló folyamata kedvezőtlenül érintett jelentős társadalmi cso
portokat, elsősorban a földből élő osztályok tagjait. A korábban vezető szerepet
betöltő rétegek jelentőségecsökkent és jellege megváltozott.

A polgári fejlődés konzervatív. bldalról történő, többnyire nacionalista bírá
latával együtt járt az irodalomban a "népnemzeti" szempontok érvényesítésének
merevebb és türelmetlenebb követelése, annak a felfogásnak a terjedése, amely
a magyar jelleget kizárólag a népiessel, vidékiessel azonosította. Egyre gyakrab-
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ban hangzott el a nemzeti szellemtől idegen kozmopolitizmus vádja minden
olyan művel szemben, amely már az új, városi, polgári és európaias magyar világ
megnyilatkozása volt. "A századforduló kritikája - állapítja meg Komlós Aladár
-- az uralkodó népnemzeti iskola szű~ dogmáinak követését kérte számán a köl
tőktől: népies nyelvet és falusias láthatárt." Mindebből persze az is következett,
hogyaszűkösenés egyoldalúan értelmezett nemzeti jelleget fölös buzgalommal
védő kritika erőszakosan elzárta a magyar irodalmat a kor európai szellemi ~
művészi áramlatainak mindenféle hatása és befolyása elől.

Végre 1890-ban Kiss József szerkesztésében megindult A Hét című hetilap,
amely részben már a polgári-értelmiségi közönség igényeihez és ízléséhez igazo
dott, és olyan írásokat adott közre, amelyek a naturalizmus, illetve a szecesszió
stílusjegyeit közvetítették. Az új hetilapban a tekintélyes konzervatív írók mel
lett gyakran szerepeltek olyan költők és elbeszélők, akik később a Nyugatnak is
munkatársai lettek, a lap vezető kritikusa és teoretikusa, Ignotus pedig már A
Hétben megkezdte az új irodalmi törekvések érdekében vívott harcát. A korabeli
társadalomtudomány új eredményeit hasznosítva szállt szembe a türelmetlen
nacionalizmus képviselőivel és a városi életforma állítólagos veszélyeitől óvó
provinciális maradiság szószólóival. Miközben az új irodalom jogaiért harcolt,
küzdelme társadalmi szabadságharc is volt, mert az új irodalom új társadalmi
rétegek törekvéseinek adott hangot.

Már A Hétben megjelent tanulmányaiban, cikkeiben, birálataiban annak az
irodalomszemléletnek a körvonalai rajzolódtak ki, amely akor és az irodalom
reális igényeiből született, amely egyéniség és alkotás, mű és befogadás, iroda
lom és társadalom merőben új viszonylatainak felelt meg; és évtizedekre szóló
érvénnyel távlatot nyitott a Nyugat hasábjain kibontakozó irodalmi, művészeti

forradalmaknak.
A népnemzeti iskolával szemben, amely bizonyos normákhoz és modellekhez

való alkalmazkodást követelt az alkotóktól, Ignotus azt vallotta, hogy az irodalom
jövőjét nem lehet dogmákkal megszabni vagy irányítani, rnert az a természetes
fejlődés és a folytonos beolvadás következtében mindig alakulóban van és gaz
dagodik. Ennek a meggyőződésnek a birtokában az egyéniség csorbítatlan kitel
jesítésére bátorította az írókat, nevezetesen arra, hogy juttassák érvényre mú
veikben környezetük, nemzetük, fajtájuk tulajdonságait is, függetlenül attól,
hogy nemesek voltak-e az őseik vagy bevándorlók, hogy falun nőttek-e fel vagy a
fővárosban. A műben kiteljesedő egyéniség védelmében jogtalannak és illeték
telennek minősített minden külső beavatkozást, amely az alkotó munkáját kí
vánta volna befolyásolni.

Ha Ignotus k ritikai elvei már az irodalomszemléletben és az irodalmi életben
bekövetkező fordulat előjelei voltak is, A Hét. még nem tekinthető egészében az
ÍJj utakat kereső fiatal irók orgánumának. Atmeneti jelenség volt a régi és az új
között, következetes, minden kérdést azonos elvek szerint értelmező szemlélet
és módszer még nem érvényesült szerkesztésében.

2

Néhány rövid életű és haladó lapalapítási (illetve átalakítási) kísérlet (Magyar
Géniusz, 1902-1903, Jövendő, 1903-1906, Figyelő, 1905, Magyar rSzemle,
1905-1906, Szerda, 1906) után végül 1908-ban, a Fenyő Miksa es Osvát Ernő

szerkesztésében induló Nyugatban, ahol a főszerkesztői tisztet Ignotus töltötte
be, teremtettek maguknak fórumct azok a fiatal írók, akik egészen más szempon-
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tok szerint ítéltek, rnint az elóttük j;íd) Ill'lllzpdékek. Úgy érezték, szükségük van
olyan folyóiratra, amely az övék, amelyben saját hangjuk, stílusuk érvényesül
het, amelyben gondolataikat, erzeseiket, véleményüket szabadon kifejezhetik,
anélkül, hogy alkalmazkodniuk kellene tőlük idegen eszmékhez vagy ízlésfor
mákhoz. Különállásuk, elhatárolódásuk, önálló tájékozódásuk és' útkeresésük
forrása a meglévő állapotokkal szemben megnyilvánuló elégedetlenség volt, a
kritikai szellem és ellenzékiség, amellyel koruk társadalmi berendezkedését
bírálták.

A Nyugat köré tömörült írók társadalomszemléletére és gondolatvilágára a
polgári radikalizmus gyakorolta a legerősebb hatást. 1906-tól kezdve, amikor a
Társadalomtudományi Társaság szociológiai és szociálpolitikai szemléjének, a
Huszadík Századnak Jászi Oszkár lett a szerkesztője, és a folyóirat egyértelműen
a radikalizmus orgánumává vált, a fiatal irók ellenzékisége tudatosabb, dinami
kusabb és határozottabb körvonalú lett. A radikálisak programjában szerepeIt a
korszerű gondolkodás feltételeinek megteremtése, a polgári átalakulás akadá
lyainak elhárítása, a feudális maradványok megszüntetése, a kelet-európai né
pekkel való szövetség és együttműködés.

Azoknak a fiatal íróknak a tudatában, akik már a formáit kereső huszadik szá
zadi új világ szellemi éghajlata alatt éltek, új eszmék, új értékfogalmak kezdtek
kialakulni. A társadalmi problémákra éppoly érzékenyen reagáltak, mint az

". ember belső világának törvényeit feltáró törekvésekre vagy az európai eszmei és
művészi áramlatok legújabb megnyilatkozásaira.

A legkülönbözőbb származású, neveltetésű, világnézetű emberek gyűltek a
Nyugat köré, fővárosiak és vidékiek, költők, újságírók, tanárok, festők, zenekri
tikusok, szociológusok, olyanok, akik a polgári fejlődés lehetőségeiben bíztak és
olyanok, akik már szocialistának vallották magukat. Magatartás, világnézet, té
maválasztás és stílus dolgában igen nagy különbségek választották el őket egy
mástól, az viszont valamennyiüket összekapcsolta, hogy a Nyugat indulása előtt

nyomás alatt éltek, most felszabadultak, nagy terveket szőttek, a jövő átalakítá
sán munkálkodtak, szenvedélyesen érdekelte őket az irodalom és a művészet,

többre vágytak, mint a közönség szórakoztatására. Mindenekelótt újítóknak
érezték magukat, törekvéseik jellemzésére szívesen használták azt a kifejezést,
hogy "modern", tudatában voltak annak, hogy a magyar irodalom új korszaka
kezdődött el föllépésükkel. .

Önmaguk kifejezésének vágya révén váltak fogékonnyá mindarra, amit az
utolsó fél évszázadban a nyugat-európai (valamint a skandináv és az orosz) iro
dalom létrehozott. Az európai kultúra meghódítására indultak, mindent látni,
ismerni- akartak, hogy önmaguk teljesebb megértéséhez jussanak el. "Korunk
magyar irodalmát megvetettük - írja kezdő éveik emlékeit felidézve Babits -c' hal
ványnak, nyavalygónak, illatos selyempapirosok zizegésének tűnt fel előttünk

majdnem minden, amit ebben az időben magyarul írtak. Erősebb példákért a
múlthoz fordultunk. .. de körülnéztünk a messzeségben is, a külföldön, megis
mertük a századvég dekadens vágyakozását, mely az újra, soha nem ismertre
szemjazott. Tudatosan tűztük ki feladatunkul irodalmunk fölgazdagítását. Erő

sebbé, modernebbé, tartalmasabbá akartuk átformálni."
. Mindaz, ami a múlt század második felében az európai irodalmakban egymást
követő, egymástól elhatárolódó vagy egymással már szemben álló irányzatként
jelentkezett, és naturalizmusnak, impresszionizmusnak, szecessziónak vagy bár
mi más egyébnek nevezték, a Nyugat modernségében mint némileg megkésett új
szerűség még egymás mellett volt jelen, egymásra ható, egymásba át játszó stílus
változatokban valósult meg. A sokszínűség igényét igazolta a Nyugat alapelvként
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hirdetett liberalizmusa is, az Ignotus által megfogalmazott program, amely sze
rint a művésznek mindent szabad, ha meg is tudja csinálni, amit akar.

Sok esetben alaposabb elemzésre nem is törekedtek, mert végső céljuk nem
a teljes szellemi birtokbavétel volt, hanem ösztönzést, igazolást, bátorítást ke
restek az idegen példákban. Az első évtizedben a leggyakrabban Nietzschére hi
vatkoztak, anélkül hogy azonosulni kívántak volna a filozófus-író eszmevilágával.
vagy kritika nélkül akarták volna fogadni azt. Számukra Nietzsche tanítása első

sorban azt a meggyőződésüket igazolta és erősítette, hogy mindenkinek fel kell
szabadítani magában egyéniségét, hogy mindent felül kell vizsgálni és át kell ér
tékelni, hogy az emberrel együtt a művészetet is újjá kell teremteni.

Még sajátosabban alakult a szimbolizmus "sorsa" a magyar nyugatosok lírá
Jában. A folyóirat indulása idején a nyugat-európai művészi áramlatok közül a
szimbolizmus hatása bizonyult a legtermékenyebbnek. Baudelaire, Verlaine,
Maeterlinck, Hofmannstahl, Rilke -költészetének jelképisége felszabadítólag
hatott a század első évtizedében induló költökre. A szímbolizmus, többnyire az
impresszionizmussal és a szecesszióval együtt új érzések megsejtesére és kifeje
zésére tette alkalmassá az új magyar lírát.

Különösen Ady Endre látásmódjának. képvilágánák. stílusának kialakulásá
ban volt meghatározó szerepük a francia szímbolistáknak. Ady a nyugatosok
között is a legteljesebben szimbolista költő, a jelenségek mögött mindenütt egy
rejtett valóság létezését érezte, ugyanakkor a polgári haladással szembeszegülö
magyar elmaradottság legkövetkezetesebb bírálója volt.

Ez a kettősség azonban nem okozott benne összeütközést. A szimbolizmustól
kapta a mitikus szemléletre való fogékonyságát, az érzés és a gondolat új távla
tait, a kifejezés új eszközeit, és ő mindezeket a lehetőségeket a radikális felfogás
szolgálatába állította. Költészetében a szimbolista vers jelentős funkcióváltozása
következett be. Olyan szim'bolista lírát hozott létre, amely mitikus erővel utalt a
jelen tarthatatlan voltára és a forradalmi átalakulás szükségességére. Szimbo
lista látásmódja felfokozta radikális-forradalmi költészete kifejező erejét és ma
gával ragadó hatását. Istenről, magyarságról, szerelemrőlvaló felfogása lényeges
új elemeket is hozott a szimbolizmushoz képest.

Miként a szimbolizmus, úgy a naturalizmus is inkább már a történelmi fél
múlthoz kapcsolódó irányzatnak számított a Nyugat indulása idején, a magyar
irodalomban mégis forradalmat jelentett, hogy az üressé vált népies anekdotiz
mus után Zola, Maupassant, Ibsen, Tolsztoj, Csehov, Hauptmann bátorító pél
dájára az irodalom újra visszatalált az élethez, a valósághoz, az egyén és a társa
dalom létének reális problémáihoz. "Mi kötöttük össze a mese világát á való
élettel, mi emeltük fel a mindennap szépségét a túlvilági 'fények közé. .Mi már
egyetlen valóságnak az élet valóságát tekintjük, anélkül, hogy lemondanánk az
eszményekrőlés költői magosságokról, amelyek az élet valóságát a kozmikus tör
vények közé iktatják" -:- vallotta Móricz Zsigmond, a magyar próza századeleji
realista megújulásának legjelentősebbművésze. .

Az új realista törekvések képviselőit erősebb és közvetlenebb szálak fűzték

saját koruk radikális áramlataihoz, mint a naturalista előzményekhez.•Oket már
.nern kötötték a naturalizmus "előítéletei", sem az élettani determinizmus, sem
az alkotói képzelet lebecsülése, sem az a kényszer, hogy az égbekiáltó nyomor
dokumentumait végletekig halmozzák. Nagy élményük volt viszont az a felisme
rés, hogy a társadalmi folyamatok dinamizmusát nyomon lehet követni és meg
lehet ismerni a mozgató erők törvényszerűségeit. Sőt, az a hit töltötte el őket,

hogya tények feltárásával, a rejtett összefüggések leleplezésével, a reális ábrá
zolás tudatosító hatásával maguk is részesei lehetnek annak a folyamatnak,
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amelynek célja a fejlődést gátló, elavult társadalmi struktúrák megváltoztatása
és az emberi gondolkodás fokozatos felszabadítása.

A 'Nyugat munkatársai miívészi .harcaikkal fölkavarták a közvéleményt, fogé
konnyá tették az olvasókat az új politikai eszmék befogadására, akarva-akaratlan
híveket nevelve ezzel a radikális polgárság és a szocializmus számára. Ignotus
írja le azt a megállapítást, hogy ,;aki az irodalom szabadságáért harcol, a nemzet
szabadságának is katonája", Ady pedig azt hangoztatta, hogy az új magyar iroda
lom "valószínű előfutárja Magyarország megkésett, de most már nem soká ha
lasztható szociális átalakulásának".

A hazai kulturális életet átformáló, új célokat tudatosító és új értékrendet ki
alakító törekvések nem korlátozódtak az irodalom területére. Uj múveknek, új
irányzatoknak a zenében vagy a képzőművészetben sem volt könnyebb az érvé
nyesülésük, mint az irodalomban. Az általános közízlés mindenütt a tegnap igé
nyeihez igazodott, aszerint fogadott el vagy utasított vissza rmíveket.

A Nyugat esztétái és kritikusai a' folyóirat indulásától kezdve felfedezték
Bartók Béla és Kodály Zoltán művészetében a saját céljaikkal rokon törekvése
ket, és következetesen támogatták az új zenei formanyelv megteremtésére irá
nyuló, a magyarság és európaiság ,szintézisét kereső kísérleteket. Tudatosan val
lották, hogy Bartók és Kodály zenéje tagadása is az előző évtizedek zenei köz-o
nyelvének és közízlésének, hasonlóképpen ahhoz az irodalomhoz, amely-a Nyu
gat hasábjain vált új normák és törvények meghatározójává. A képzőművészet

ben is az új lehetőségekkelkísérletezd (magukat kezdetben keresőknek nevező)

festőket, a "Nyolcak" csoportját támogatta a Nyugat.
Mindabból, amit újdonságként hozott a Nyugat a magyar irodalomba, illetve

amit támogatott a különbözó művészeti ágak rokon törekvéseiből, elsősorban a
formai, stiláris, kifejezésbeli' változásokat utasította el a konzervatívok tábora,
jeléül annak, hogy az uralkodó osztálynak nemcsak politikája van, hanem érde
keit, eszményeit, hagyományait kifejező erkölcse, ízlése, esztétikája is.

A konzervatív közízlés hangadói mértéktelen indulattal tiltakoztak az új han
gon megszólaló költők és prózaírók sokszínű, de számukra mégis ingerlően egy
behangzónak ható művészete ellen. A támadások nemzetietlennek, erkölcstelen
nek, külföldieskedónek, bizarrnak, betegesen- rafináltnak bélyegezték a Nyu
gatban jelenkező, illetve a folyóirathoz csatlakozó írók és művészek alkotásait.

Új érveket nem tudtak felsorakoztatni azokhoz a vádakhoz képest, amelyeket
már A Hétben jelentkezőnagyvércsi-pclgári irodalommal szemben hangoztattak. ,
Most is csak abból az álláspontból tudtak kiindulni, hogy csak az a magyar, .amit
ők képviselnek, amit ők vállalnak, minden más, ami eltér az ő ízlésüktől, az ő

igényeiktól, az nemzetietlen és kozmopolita. Támadásaik hangja viszont most
sokkal élesebbé és sértőbbé vált, mint amilyen a századforduló idején volt.

A leggyakrabban használtelőítélő szavuk az volt, hogy "dekadens". Ezzel a
jelzővel illettek minden olyan megnyilatkozást, amely az életről, az ember belső

világáról teljesebb, árnyaltabb és differenciáltabb képet adott az ő leegyszerű

sített fogalmaiknál. Idegességük arról árulkodik, hogy megérezték, olyan mozga
lommal állnak szemben, amely előbb-utóbb aláássa egész világképük hitelét.

Az elkeseredett támadások és kiátkozások viszont arra is alkalmat adtak, hogy
a modern törekvések teoretikusai ne csak visszautasítsák a Nyugat iróira és a
velük szövetséges művészekre szórt rágalmakat és szidalmakat, hanem - tovább
fejlesztve Ignotus már korábban megfogalmazott alapelveit vagy túl is lépve azo
kon -vkialakítsák az új magyar irodalom és múvészet karakterének és céljainak
megfelelő új értékrendet. A folyóiratnak a konzervativizmussal vívott állandó
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küzdelme és a haladó értékek védelmében folyó harca nemcsak kiemelkedőkri
tikusokat (Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos, Fenyő Miksa) mozgósított a modern
magyar irodalom ügye mellett, hanem a következetes és szívós önvédelem hoz
zájárult a magyar esztétikai kultúra, közgondolkodás, ízlés és kritikai szemlélet
haladóbbá és európaibbéválásához is.' .

Az első világháború éveiben jelentős világnézeti-szemléleti koncentráció ered
ményeképpen fokozódott a Nyugat radikalizálódása. Leghatásosabban Ady
Endre és Babits Mihály versei, Móricz Zsigmond elbeszélései fejeztek ki keserű

séget, megdöbbenést és tiltakozást az emberi életet és kulturális értékeket kímé
letlenül pusztító barbársággal szemben. A hábor'ús esztendők alatt -a humánum
értékeit megőrző intellektuális erők fontos bázisa volt a lap, miközben a konzer
vatív-nacionalista sajtó állandóan támadta és létében fenyegette. A folyóirat által
indított irodalmi-művészetimegújulás egyre inkább a társadalmi forradalom éb
resztőjévé és előkészítőjévé vált.

-A Nyugat 1918 novemberi számában Ignotus üdvözli- a demokratikus polgári
forradalmat, megállapítva, hogy a folyóirat írói közül többen személy szerint is
munkásai és győztesei a diadalra jutó politikai átalakulásnak, Babits Mihály azt
fejti ki cikkében, hogy a világháború alatt kapott lendület ragadja tovább az ese
ményeket, és "a mai forradalomban új forradalmak csírái rejlenek."

3.

A forradalmak bukása után a Nyugat korábbi haladó szerepét sokkal nehezebb
körűlmények között tölthette csak be. Ady Endre 1919 januárjában meghalt,

.Ignotus és Hatvany Lajos az ellenforradalom elől emigrációba vonult, Babits
Mihályt, akit a forradalom idején egyetemi tanárnak neveztek ki, most állásvesz-
tésre ítélték, Móricz Zsigmond ellen a földosztásról szóló cikkei miatt eljárást
indítottak, Gellért Oszkárt letartóztatták, Nagy Lajost egy ideig barátai bújtatták.
A haladó írók közül több jelentős alkotót kizárták az irodalmi társaságok tagjai
közül. Az ellenforradalmi sajtó felújította és tovább fokozta a konzervatív körök
korábbi Nyugat-ellenes hadjáratait, megtorlást követelve most már amiatt is,
hogy a folyóirat munkatársai részt vettek a forradalmak eszmei előkészítésében.-

A Nyugat viszont a megváltozott körülmények között, ha taktikáját némileg
módosítani kellett is, ha írói nem is számíthattak újabb, forradalmi fordulatra,
lényegében következetes maradt korábbi' humanista és 'haladó alapelveihez. A
lapot továbbra is Osvát Ernő szerkesztette, főszerkesztőkéntpedig (1929-ig) az
emigrációban élő Ignotus neve szerepelt a címlapon. A politikai okokból üldö
zött, megbélyegzett, állásukból elbocsátott, a sajtóból kiszorult munkatársak
éppúgy dolgoztak a Nyugatba, mint a forradalmat megelőző években, ésa gondo
latszabadság, a társadalmi haladás, a humanizmus folyamatosságának elvét val
lották továbbra is. Mindehhez nem csekély bátorság kellett, különösen az ellen
forradalom első, végletesen kiélezett, kíméletlen szakaszában. .

Bátor cikkekben támadta a folyóirat a politikai erőszakot, az antiszemitizmust,
a rendszer restaurációs történelemszemléletét, a magyar parasztság mitikus ős

erejét hírdető romantikus nézeteket, a színvonaltalan nacionalista műveket támo
gató művelődéspolitíkát. Teret adott a lap a legkülönbözőbb irányzatoknak, a li
beralizmustól a radikalizmusig, mindazoknak az áramlatoknak, amelyek az ural
kodó politikai rendszer keretein belül ellenzékinek számítottak.

Nagy érdeme a Nyugatnak, hogy tovább folytatta tevékenységét Ady Endre köl
tészete elismertetése érdekében. Elemző tanulmányokkal, vitacikkekkel, kortár-
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sak visszaemlékezéseinek közlésével segítette a lap azt a folyamatot, amelynek
eredményeképpen Ady költészetének irodalomtörténeti jelentősége általánosan
elfogadott evidenciává vált. Ugyanez érvényes a modern zenei törekvésekkel
kapcsolatban is .

.A világirodalmi tájékozódás terén szintén tovább folytatta a Nyugat az első

évtizedben kialakult fontos irányító szerepét. A korabeli német (és osztrák) iro
dalomból a már említett szerzőkön kívül Amo Holz, Hermann Hesse, Alfred
Döblin, Bertolt Brecht, Erich Kastner, Artur Schnitzler, Stefan Zweig, Franz
Werfel műveit mutatták be a folyóirat kritikusai. Biztos érzék és jó irányú tájé
kozódás jellemezte a lapot a korabeli francia, angol, amerikai írók esetében is.
Mintegy áttörve az uralkodó politikai rendszer. szellemi blokádját. a szovjet iro
dalomról is megbízható és tárgyilagos ismertetést adott a Nyugat szemlerovata.
Többek közt Makszim Gorkij, Alekszandr Blok, Fjodor Gladkov, Lidia Szejfulina,
Hja Ehrenburg, Ilf és Petrov, Mihail Solohov műveivel foglalkoztak a lap ha-
sábjain. .

Miközben a Nyugat 1919 után elsősorban a kiküzdött humánus és esztétikai
értékek megőrzésére és megszilárdítására törekedett (mert az adott körühné
nyek között ez volt a legtöbb, amire igényt tarthatott és amit célul tűzhetett ki),
nem vált konzervatívvá, fuert a szellemi szabadság vonzóereje továbbra is a fo
lyóirathoz vonta a feltörekvő új tehetségek közül mindazokat, akik szemben áll
tak az ellenforradalmi rendszerrel és azzal a kisszerűséggel, ami a rendszer által
fenntartott és támogatott irodalmi fórumokon tapasztalható volt.

. Azok 'a költők, akik 1919 után indultak a Nyugatban, hatalmas formai és
nyelvi kultúrát kaptak örökségül elődeiktől. Ez a hatás azonban nemcsak fel
szabadította, hanem le is nyűgözte őket. Meg kellett küzdeniük az átvett örökség
gel, ki kellett alakítaniuk saját szemléletüket és formanyelvüket, ha nem akartak
epigonok lenni. Költészetükben elődjeik lírájának erős szubjektivizmusával
szemben nagyobb hangsúlyt kapott a tárgyiasság, a korlátlan szabadság igényé
vel szemben az értelmi fegyelem, az individualizmus ellenében a közösségi ér
zület. "Semmi sincs messzebb ezektől az új költőktől, mint az előző nemzedék
egyéniségkultusza, a komplikált és túlfinomult egyéni élet kergetése" - jellemzi
Babits Mihály a fiatal lírikusok törekvéseit.

.: A próza teriiletén elsősorban a regényszerű önéletrajz, az esszé, a riport, a
szociológia előtérbe kerülése jelzi az új törekvések jelentkezését. Az új nem
zedékhez tartozo prózaírók a legkülönbözőbb látószögből ábrázolják és dolgoz
zák föl témájukat, de a társadalomtudományi szemlélet és a tényirodalom iránti
érdeklődés fokozódása általános jelenség volt a korszak irodalmában. "Új sze
mekre s új szavakra van szükség - hirdette Móricz Zsigmond, bátorítva az utána
jövő nemzedékek törekvéseit. - Soha még az emberiség történetében ilyen rop
pant felelősségnem volt a kimondott és a leírt szón: ennek az új Igének a létre
hozásáért folyik a harc. Ez az új író és az új irodalom feladata. Többé nem az,
hogy hasonlítson az irodalmi mű az élethez, nem az, hogy magasabb szférába
emelje az írása lelkeket ... Hanem az, hogy vállalja a keresést és a kijelentést."

A Nyugat második nemzedékének tagjai közül Tamási Áront, Pap Károlyt,
Sárközi Györgyöt, Szabó Lőrincet, Illyés Gyulát, Gelléri Andor Endrét, Radnóti
Miklóst, Weöres Sándort méltán sorolják az irodalomtörténetek a két világhá
ború közötti magyar irodalom legnagyobb egyéniségei közé. Azt is, amit a Nyugat
esztétái az első évtizedben megalapoztak, kitűnő kritikusok folytatták tovább.
Többek közt Komlós Aladár, Gyergyai Albert, Kardos László, Németh László,
Szerb Antal, Halász Gábor, Illés Endre, Keresztury Dezső, Bálint György, Vas
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István, Rónay György érdeme, hogy a magyar esszéírás a két világháború közötti
időszakban európai színvonalra emelkedett.

Ha a Nyugat 1919 után vállalta is az első évtized haladó és humanista vívmá
nyait, és ha a fiatalabb nemzedékek törekvéseiben úgy újította meg magát, hogy
hű maradjon saját hagyományaihoz, a hazai szellemi életben korábban kialakult
domináns szerepe szükségszerűenmegszűnt a forradalmak bukása után. 1919-ig
a magyar progresszió legfontosabb eszmei-művészi tömörülése volt a Nyugat, a
húszas-harmincas években viszont több centrum körül csoportosulnak a magyar
irodalom haladó erői, az ország határain belül és a határokon túl.

1919-ig a magyar irodalom és a hazai irodalom fogalma lényegében azonos
volt. A forradalmak bukása és az ország új határainak megvonása után viszont
életre kelt és a hazainak részben vetélytársává. részben ellenfelévé válik a kül
földön megjelenő, különbözó világnézeti, politikai, ideológiai irányzatok szel-
lemét képviselő magyar folyóirat-irodalom. '

A forradalmak bukása .után emigrációba kényszerült baloldali csoportosulá
sok külföldön indítják meg folyóirataikat, amelyek szemben állnak a magyar
országi ellenforradalmi sajtóval és a hazai kulturális és irodalmi élet uralkodó
szellemével. Ugyanakkor a trianoni szerződéssel a szomszéd államok határai
közé került magyarság etnikai csoportjai a korábbi centrumtól elszakítva, új
államkeretekben élő nemzetiségként önálló kulturális és irodalmi életet kezde
nek kialakítani. Így szerveződik külön tömbbe irodalmi társaságokkal, sajtóval,
irodalmi folyóiratokkal a felvidéki, az erdélyi és a vajdasági magyar irodalom.

Ha a kormányzat meg is nehezítette (vagy részben meg is akadályozta) bizo
nyos orgánumok behozatalát az országba, a külföldi magyar folyóirat-irodalom
egésze mégis hatást gyakorolt a hazai értelmiségi körökre, tartalmat és prog
ramot adott spontán ellenzéki indulatoknak és törekvéseknek, vitákat provokált,
tényanyagot tárt fel, .társadalmi problémákat, hivatalos intézkedéseket, gazdaság
politikai kérdéseket másként világított meg és másféle összefüggésbe helyezett,
mint a hazai publicisztika.

A húszas évek közepétől kezdve viszont a hazai irodalom színképe is jelentős

mértékben megváltozik. A kormányzat konszolidációs törekvéseinek 'következ
tében hazatérhetett külföldről az emigráció egy része, élénkebb lett a hazai szel
lemi élet, új folyóiratok indultak, aktivizálódtak az ellenzéki csoportosulások. Az
emigrációból hazatérő Kassák Lajos már itthon adja ki avantgarde lapjait, meg
indul a század első két évtizedében megjelent polgári radikális Huszadik Század
utódjaként a Századunk, sőt néhány legális' marxista folyóirat is életre kel. Az
1929-ben induló A Toll haladó írók harcos hetilapja volt, az 1931-től megjelenő

Karunk Szava a konzervativizmustól elhatárolódó és új utakat kereső fiatal ka
tolikus értelmiséget tömörítette maga köré.

A Nyugat az új helyzetben is a: humánum, a liberalizmus és európaiság szin-
, tézisére törekszik, majd 1929-ben, amikor Osvát Ernő halála után Babits Mihály

és Móriez Zsigmond osztozik a lap irányításában, a folyóirat új programjának ki
alakítására tesznek kísérletet. Móricz a nagy tömegek érdeklődésére számító, a
közéleti problémákra is fogékony népszerű folyóiratot akart csinálni, Babits pe
dig - Németh László szavait idézve - "egy irodalmi fellegvár-félét akart beren
dezni, a nemesebb lelkek menedékhelyét a kor szennyes árarnai felett". Tekint
ve, hogy Móricz terveihez nem toborzódott új és lelkes olvasóközönség, a Nyu
gat régi munkatársai is inkább gyanakvással nézték popularizáló törekvéseít,
1933 elején kivált a szerkesztőségből, és a továbbiakban Gellért Oszkár, majd
Illyés Gyula közreműködésével Babits Mihály szerkesztette a lapot egészen
1941-ben bekövetkezett haláláig.
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Az 1930-as évek első fele még jelentős és haladó orgánumok időszaka.

1932-ben indítja Németh László a Tanút, két év múlva Gál István az Apollót,
Fülep Lajos, Gulyás Pál, Németh László a Választ, egy év múlva Possonyi László
a Vigiliát, majd Ignotus Pál és József Attila a Szép Szót.

Aviszonylag szabadabb légkör, az aktív kezdeményezések és a radikalizálódás
esztendei után viszont 1938-ban újabb súlyos törés következik be a magyar szel
lemi életben. A hitlerizmus közép-európai térhódítása következtében a magyar
országi jobboldali körők agresszivitása fokozódik, a kormányzat belpolitikája is
merevebbé válik. A baloldali folyóiratok többségét betiltják, vagy megjelenését
gyakorlatilag lehetetlenné teszik, a szerkesztők és munkatársak ellen rendőri

intézkedéseket foganatosítanak, a megmaradó orgánumok létét sajtójogi meg-
szorításokkal kprlátozzák. .

A Nyugat jelentősége újra megnőtt a haladás táborán belül. Minél jobban el
borít mindent az irracionalizmus áradata, annál fontosabbá válik az a szerep,
amelyet a folyóirat a korszerű nemzeti önismeret, a reális magyarságtudat kiala
kításában, a humánus erők összefogásában és az új barbársággal való szembe
fordulás tudatosításában töltött be.

A fasizmus térhódítása idején a jobboldali sajtó a régi megbélyegzőkifejezése
ket újra alkalmazva, gyakran nevezte a Nyugatot dekadensnek, kozmopolitának,
idejétmúltnak, elaggottnak. A folyóirat korszerűségepedigéppen abban rejlett,
hogy túlmutatott a jelenen, hogy hű maradt a szellemi és művészi szabadság el
veihez, hog)' nem tett engedményeket a fasizmusnak, hogy nem fogadta el az ér
telemmel szemben az ösztönösség felsőbbségét hirdető hamis tanokat, hogy nem
tagadta meg a humanizmust, sőt elsősorbanBabits Mihály utolsó nagy verseivel
a korabeli európai költészet legmagasabb színvonalán adott hangot a barbárság
elleni tiltakozásnak.

Babits halála után a Nyugat további megjelenését nem engedélyezték a ható
ságok, de a Schöpflin Aladár közreműködésével, Illyés Gyula szerkesztésében
Magyar Csillag címmel megjelent új folyóirat vállalta a megszűnt orgánum szel
lemi örökségét. "Egy pásztortűz kialudt, egy másik kigyulladt - írta Schöpflin
Aladár a folyóirat beköszöntő cikkében. ~ Az, amelyik kialudt, majd egy ember
öltőn át világított és melegített. Az, amelyik most gyulladt ki, azzal a szent el
szánással lobban föl, hogy ugyanúgy fogja megvilágítani a magyar elméket és
melegíteni a magyar szíveket.'

A Magyar Csillagra hárult a felelősség, hogy folytassa a Babits Nyugatját, hogy
továbbra is szabad és független fórumot teremtsen a lap egykori munkatársai
nak és az egész magyar irodalom legjobb erőinek. A folyóirat magyarság és euró
paiság, népiség és urbanitás szintézisét kívánta megvalósítani, az irodalom önál
lóságának és függetlenségének megőrzésére törekedett a háborús cenzúrával. a
jobboldali sajtó támadásaival, a fasizmus fenyegetéseivel szemben. A védekező

összefogás, a megóvás, a megőrzés morálját hirdette a lap az értékromboló. bar
bárindulatok ellenében. A folyóirat szerkesztői a különböző irányzatok, csopor
tosulások, nemzedékek közös fórumát teremtették meg, publikációs lehetőséget

biztositva a Nyugat első nemzedéke tagjaitól kezdve mindazoknak az íróknak,
akiket a humanizmus, a magyarság és európaiság védelmének és megőrzésének
szándéka a folyóirat körébe vonzott.

A Magyar Csillag negyvennyolc számának szerkesztóit és munkatársait az a
meggyőződés hatotta át, hogy az irodalom önállóságának igényével a magyar nép
szellemi függetlenségét és tudatának tisztaságát is védik.
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