
POMOGÁTS BÉLA 

A NYUGAT SZERKESZTÉSI ELVEI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Az irodalmi folyóiratok helyzete és szerepe némileg módosult az első világháború és a forradalmak 
után. Korábban többnyire két pólus körül szerveződtek: az akadémikus szellemű konzervativizmus, 
illetve a polgári liberalizmus és radikalizmus körül. Az első irányzat fő képviselője a Budapesti Szemle, 
az Új Idők és a Magyar Figyelő, a másodiké a. Nyugat. A huszadik század első két évtizedének irodalmi 
életét e két irányzat küzdelme határozta meg. A két pólus köré szervezett folyóiratirodalomba Kassák 
Lajos lapjai: az 1915-ben alapított A Tett és örököse, az 1916-ban megindult Ma hozott új elemet: az 
avantgárdé művészet és a forradalmi szocializmus törekvéseit. Az 1918-1919-es forradalmak, különö
sen a Tanácsköztársaság művelődéspolitikája azután teljes mértékben átalakította az irodalmi sajtónak 
ezt a szerkezetét. 

A hagyományos kétpólusú szerkezet azonban csak részben állt helyre a forradalmak veresége és az 
ellenforradalmi rendszer berendezkedése után. Az irodalmi sajtó általában ekkor is a haladó és 
konzervatív törekvések erővonalai mentén helyezkedett el, szerkezete mégis összetettebbé vált. A 
politikai és szellemi élet átrendeződésével számos új folyóirat indult, az irodalmi élet - egymással 
vitában és harcban álló — irányzatainak és központjainak megfelelően policentrikus folyóirat-irodalom 
jött létre. Maga a konzervatív irodalmi sajtó is két jelentősebb irányzatra vált szét: a hagyomanyosabb 
akadémikus szellemű folyóiratok, mint a Budapesti Szemle, az Új Idők, az Élet vagy az ellenforradalmi 
programmal indult Napkelet mellett megjelentek a fajvédő mozgalom és a jobboldali radikalizmus 
orgánumai: az Aurora és a Gondolat. A polgári liberális folyóiratok körén belül a Nyugat „új klassziciz
must" és „kétfrontos" küzdelmet hirdetett, >1 Toll, valamint a fiatal nemzedék vállalkozásai: a Magyar 
írás, a Látóhatár, a Kortárs határozottabb radikális álláspontot foglaltak el, a „Nyugattól balra" keres
ték helyüket. Hasonló törekvéseket képviselt a harmincas években a Szép Szó és az Apolló, mint a szel
lemi ellenállás, illetve a humanista hagyomány fóruma. A népi mozgalom balszárnyának folyóiratai: a 
Válasz, a Kelet Népe és a Híd agrárdemokratikus törekvéseket szolgáltak, s maguk is az antifasiszta 
szellemi ellenállásban vállaltak szerepet. Az alakuló képet színezték a haladó katolikus folyóiratok: a 
Korunk Szava és a Vigília is. 

Szélesebb körben bontakozott ki a szocialista irodalmi sajtó. Az avantgárdé mozgalom folyóiratai: 
a Bécsben megjelenő Ma és Akasztott Ember, majd a Budapesten tevékenykedő Dokumentum és 
Munka a szociális és művészi forradalom eszméit képviselték. A kommunista emigráció is számos, 
részben irodalmi folyóiratot jelentetett meg, közöttük korábban az Egységnek és az Éknek, később a 
Sarló és Kalapácsnak, valamint az Új Hangnak volt nagyobb szerepe. A hazai illegális kommunista 
mozgalom művelődéspolitikája a i00%-ban, később a népfrontos szellemű Gondolatban érvényesült. 

Változatos irodalmi sajtó alakult ki, a folyóiratok száma alaposan megnövekedett, a fővároson 
kívül Pécsett (Minerva, Sorsunk), Szegeden (Széphalom), Debrecenben (Debreceni Szemle, Helicon) és 
Kőszegen (írott Kő) is jelentek meg szépirodalommal, illetve irodalomtudománnyal foglalkozó folyó
iratok. Mindemellett megváltoztak a folyóiratirodalom organizációs feladatai és lehetőségei. A korábbi 
korszakban az irodalmi élet szervezői elsősorban a folyóiratok voltak, ők gyakoroltak döntő befolyást 
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az irodalmi folyamatra, ők alakították az írók és a közönség kapcsolatát, még ha példányszámuk, a 
konzervatív szellemű „családi" folyóiratok kivételével, nem is volt magas. A két világháború között 
ezzel szemben megnőtt a napilapok irodalomszervező' és -alakító szerepe. A Nyugat és a polgári 
liberális folyóiratok mellett a Mikes Lajos-féle Pesti Napló és a Feleky Géza-féle Magyar Hírlap, a népi 
irodalom szervezésében a Bajcsy-Zsilinszky-féle Szabadság és a Zilahy Lajos-féle Magyarország vállalt 
szerepet. Az irodalmi élet részben a rotációs sajtóban kapott teret, s voltak írók, így Móricz Zsigmond, 
Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula, valamint a Nyugat „második nemzedékének" 
tagjai: Szabó Lőrinc, Fodor József, Fenyő László, Márai Sándor, Pap Károly, Illés Endre, Gelléri 
Andor Endre vagy a népi mozgalom több képviselője: Veres Péter, Szabó Pál, Kodolányi János, Féja 
Géza, akik általában nem is az irodalmi folyóiratoknál, hanem a napi- (és heti-) lapoknál találtak 
megfelelő fórumot. A történelmi események felgyorsult menete, az általában két vagy több fronton 
egyszerre folyó ideológiai és művészeti viták, amelyek mindenképpen fürgébb harcmodort követeltek, 
a korábbi korszakhoz képest némileg háttérbe szorították az irodalmi folyóiratok hagyományos 
organizációs szerepét. 

A Nyugat, az irodalmi forradalom és a polgári haladás magas eszmei és művészi színvonalú fóruma 
hatalmas veszteségekkel élte túl az 1919-es korfordulót. Ady Endre és Kaffka Margit meghalt, Ignotus, 
Balázs Béla és Hatvány Lajos emigrációba kényszerült, Móricz Zsigmond és Babits Mihály egy időre 
üldözötté vált. A sajtócenzúra és a fehér terror megakadályozott minden ellenzéki szellemű állás
foglalást.. A polgári radikalizmusnak azokat az eszméit, amelyeket a folyóirat képviselt, s amelyek az 
októberi magyar forradalomban győzelemre jutottak, úgy tetszett, elsodorta a zajló történelem. A 
Nyugat utóvédharcokra kényszerült, védeni próbálta írói táborát és eszmei hagyományait, legalább 
művészi vívmányait. A kor nyomása következtében visszavonulásra kényszerült, sőt részben közeledni 
próbált a hivatalos intézményekhez. Működésének eme második korszaka nagyjából két periódusra 
bontható. A korszak első évtizedében fokozatosan közelebb került az intézményesített kulturális 
élethez és művelődéspolitikához, illetve a társadalmi harcoktól elfordulva egy elvontabb humanista 
morál képviseletében keresett szerepet. A német fasizmus és hazai csatlósainak uralomrajutása után 
viszont egy ellenkező irányú folyamat részese gyanánt fokozatosan eltávolodott a hivatalos művelődés
politikától, s a kibontakozó antifasiszta szellemi ellenállásban vállalt fontos feladatot. Ebben az 
időszakban a maga harcos hagyományaihoz talált vissza, újra hallatta szavát a közélet küzdelmeiben. 

A forradalmak veresége után 1919 novemberében jelentkezhetett ismét, megjelenését a román 
megszálló hadsereg cenzúrája engedélyezte. Főszerkesztőként továbbra is (az emigrációban élő) 
Ignotus jegyezte, szerkesztői Babits Mihály és Osvát Ernő. akikhez 1922-ben átmenetileg Gellért 
Oszkár' csatlakozott. A novemberi számban jelent meg Babits Mihály nevezetes „vallomása": aMagyar 
költő kilencszáztizenkilencben.1 Ebben élesen elhatárolta magát a proletárforradalomtól, elítélte 
ennek törekvéseit, megtagadta a közösséget Balázs Bélával és Lukács Györggyel, a proletárdiktatúra 
művelődéspolitikájának irányítóival. A közelmúlttal történt leszámolás szánalmas mentegetődzésnek, 
sőt hittagadásnak tetszett, amely egyszerűen félelemből vagy megalkuvásból származott. Részben 
valóban az aggodalom játszott közre a beszámoló születésében, hiszen a költő a fajvédő mozgalom és 
sajtó támadásainak tüzébe került. Nemcsak egyetemi katedrájától és tanári nyugdíjától fosztották meg, 
hanem vádat is emeltek ellene, a toloncházat is meg kellett járnia. Mégsem pusztán a félelem 
magyarázza a „vallomásba" foglaltakat. Babits nemcsak a forradalmat tagadta meg, az ellen
forradalomtól is elhatárolta magát. Liberális reformeszméket vallott, a tanácshatalommal korábban 
sem azonosult, a proletárdiktatúra intézkedéseit egy idő után belső ellenérzéssel figyelte. Nem annyira 
leszámolást végzett, inkább saját helyzetét tudatosította: „kétfrontos" küzdelemben a forradalom és 
az ellenforradalom között. 

A húszas évek elején, 1920 és 1924 között a Nyugat nagyobb hangsúllyal védelmezte a maga 
haladó örökségét és elkötelezettségeit. Ebben a védekezésben Babitsnak és Osvátnak egyformán 

'Nyűg. 1919.911-929. 
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szerepe volt. Az ellenforradalom első éveinek jobboldali radikális publicisztikája (Szabó Dezső, Bangha 
Béla, Lendvai István) vagy konzervatív akadémizmusa (Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Császár 
Elemér) egyformán felelősségre vonták a forradalmak kitörése miatt. Lendvai hírhedt pamfletje: a 
Néhány adat az irodalmi patkánylázadáshoz2 a „nyugatos" írókat is a vádlottak padjára akarta ültetni, 
kíméletlen megtorlást hirdetett. A Nyugat közvetve válaszolt csupán ezekre a támadásokra; kifejezve 
ragaszkodását múltja és eszmei irányítói iránt. Elsősorban Ady Endre munkásságával vállalt közösséget, 
minthogy Ady öröksége is az ellenforradalmi sajtó támadásainak céltáblája lett. „Ahogyan az Ady 
dacos alakja immár másfél évtizede foglalkoztatja a magyar fantáziát, ahogyan ő merész és fájdalmas 
kézzel belenyúlt az országnak legkényesebb, legmélységesebb problémáiba: az még ebben a kizárólag 
politikai érdekeltségű Új Balkánban is megokolttá tenné, hogy a halálát követő esztendő az ő 
felfedezésének első esztendeje legyen, hogy honfitársai mohón és izgatott ujjakkal kutassanak a 
kivételes és szinte még ismeretlen Kincsben, ami Tőle maradt" - kezdte személyes hangú tanulmányát 
Babits.3 

Hangot kapott az ellenforradalmi rendszer közvetlenebb bírálata is. A Nyugat kritikai rovata sorra 
közölte elutasító bírálatait a „keresztény-nemzeti" és fajvédő ideológia megalapozóiról. így az 1919. 
decemberi számban Fülep Lajos tanulmányszerű kritikája jelent meg Szabó Dezső regényéről: Az 
elsodort faluról, 1921-ben Móricz Zsigmond ítélte el Szekfű Gyula könyvét: a. Három nemzedéket. 
Fenyő Miksa 1921-ben írott beszámoló-sorozata (Elmúlt hetekből) a régi bátorsággal leplezte le 
Windischgrätz Lajosnak Károlyi Mihály elleni hazug vádaskodását, az antiszemita kampányok olcsó 
rágalmait, vagy éppen követelte az emigrációban élő szociáldemokrata és radikális politikusok (Garami 
Ernő, Juhász Nagy Sándor, Szende Pál, Bíró Lajos és Hatvány Lajos) hazatérésének engedélyezését. 
Cikksorozata a cenzúra beavatkozása következtében nagy fehér foltokkal jelent meg. Nagy Lajos 
publicisztikai írásai is sorra leplezték le az ellenforradalmi rendszer intézkedéseit és törekvéseit. Az 
ellenforradalmi konszolidáció bírálatának és elutasításának jegyében ünnepelte a Nyugat irodalmunk 
haladó örökségét, így 1923-ban a Petőfi- és Madách-, 1927-ben a Vajda János-centenáriumot. 

A húszas évek elején a „nagy korszak" lendülete hatott tovább, a folyóirat ellenzéki fórumnak 
számított, ahogy Nagy Lajos írta: „az irodalmi szabadság egyetlen mentsvárának".4 Lapjain a „nagy 
nemzedék" kapott uralkodó szerepet: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, 
Füst Milán és Gellért Oszkár versei, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy 
Frigyes, Tersánszky J. Jenő, Kassák Lajos és Nagy Lajos prózája, Babits, Móricz, Kosztolányi, 
Schöpflin Aladár, Ignotus és Fenyő Miksa tanulmányai szabták meg magas színvonalát. A művészi 
értékhez történő ragaszkodás egyszersmind közéleti állásfoglalásnak számított. Ennek az állás
foglalásnak a kialakításában Osvát Ernő szerkesztő politikája vállalt nagy szerepet. A művészi színvonal 
igénye szervesen egészült ki azzal a tudattal, hogy az irodalomnak humánus és erkölcsi érdekeket, s 
általuk az emberi haladás ügyét kell szolgálnia. A húszas évek elején a Nyugat éppen úgy az irodalmi 
értékek otthona volt, mint előző „nagy" korszakában. Ekkor közölte Móricz Légy jő mindhalálig 
(1920), Kosztolányid véres költő (1921) és Pacsirta (1923), Kassák .Egy ember élete (1924-1927), 
valamint Tersánszky A céda és a szűz (1924) című regényeit; ekkor adta a magyar olvasó kezébe 
Thomas Mann Varázshegy ének (1922) néhány részletét és Gorkij Az Artamonovok (1926) című művét 
alig egy évvel az orosz kiadás megjelenése után. 

A Nyugat irodalompolitikája és szerkesztő gyakorlata a „nagy nemzedék" tekintélyére és munkás
ságára épült. Ez a tekintély eleve tiltakozást jelentett az ellenforradalommal szemben, körötte 
alakulhatott ki a polgári humanista erők bázisa, ez a tekintély foghatta össze az értékesebb irodalmi 
törekvéseket. A megszerzett tekintély organizációs feladatára hivatkozott Babits is, midőn a „nyuga
tos" írók centrális szerepét emelte ki: „mai irodalmunknak igazi középhadserege: a Nyugat nemzedéke, 
mely koránál és tradícióinál fogva egyaránt szemben áll a minden újat elgáncsoló maradisággal éppúgy, 

2 Új Nemzedék 1920. 121. sz. 
3 Tanulmány Adyról. Nyugat 1920. 128-147. 
4Nyug. 1925.1. 483-493. 
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mint a szükség nélküli vagy ki nem érett forradalmakkal, melynél a fölmutatható életmű gazdagsága 
együtt van a munkaerő' teljességével, mely soraiból, Adyn kezdve, a legnagyobb nevekre, s a közönség 
közt valóban országos hatásra hivatkozhat, [ . . . ] bizonyos, hogy éppen ez a generáció van hivatva, 
egységében a mai magyar irodalmi élet zűrzavara között az igazi Tekintély forrásává lenni. Ahol ez a 
nemzedék tömörül, ott az egész mai magyar irodalom tömörülhet: hisz aki igaz érték ma literatúránk-
ban, vagy hozzánk tartozik, vagy bizonnyal közelebb áll érzésben hozzánk, mint saját generációjának 
szélsőségeihez".* A „nagy nemzedék" tekintélyének (és egységének) szemléltetését szolgálták a folyó
irat emlékszámai: az 1923-as Ady és Osvát-, az 1924-es Móricz-, Babits- és Ignotus-emlékszámok. A 
„Nyugatosok" tömörítését célozta a Vörösmarty Akadémia újjáalakítása is 1925. június 14-én. Az 
Akadémia Ady szellemi örökségének gondozását vállalta, társelnökei Babits és Móricz, főtitkára 
Schöpflin Aladár, titkára Tóth Árpád, ügyésze Füst Milán lett. Valódi működésére azonban sor már 
nem került. 

A „nagy nemzedék" tekintélyére alapozott irodalompolitika nem számolt eléggé az irodalom
kritika, általában az elmélet fejlesztésének követelményével, s nem számolt a fellépő' fiatal nemzedék 
önállósulási törekvéseivel. Az elméleti megalapozottság, a filozófiai érdeklődés általában nem tartozott 
a folyóirat erősségei közé. Határozottabo irodalombírálat sem alakulhatott ki a kritikai liberalizmus 
feltételei között, noha a „nyugatos" kritika jóval magasabb színvonalat képviselt annál, amelyet 
ellenfelei tulajdonítottak neki. A bírálatok többnyire költők és prózaírók kezén készültek, s ha nem 
hatotta is át őket következetesebb elvi szigor, annál több művészi érzékenységgel és értelmező 
készséggel közelítették meg a műalkotást. A Nyugat szerkesztősége azonban maga is látta, hogy 
munkája nyomán elsősorban „irodalomtermelő folyóirat" születik, s meg kell erősítenie a kritikai 
munkát. „A Nyugat elfogulatlan és szigorú kritikával akarja kísérni az irodalom és a többi művészet 
művelőinek munkáját" - hangzott a szerkesztőség beköszöntő közleménye a lap „új korszaka" elé6. 
Az irodalombírálat megerősítése érdekében tárta ki Babits a folyóirat kapuját a fiatal nemzedék 
kritikusai: Németh László, Halász Gábor, Szerb Antal, Kardos László, Keresztury Dezső, Illés Endre és 
Hevesi András előtt. 

Babits és Osvát örömmel adott teret a fiataloknak, sőt ez utóbbi valósággal személyes ügyének 
érezte az ifjú tehetségek felkarolását, a Nyugat és a „második nemzedék" viszonya mégsem volt 
egészen zavartalan. A húszas években sűrű rajokban érkeztek a fiatal irógeneráció képviselői: a 
költészetben Szabó Lőrinc, Erdélyi József, Bányai Kornél, Komjáthy Aladár, Fenyő László, Sárközi 
György, Fodor József, Berda József, Illyés Gyula és József Attila, a prózában Déry Tibor, Kodolányi 
János, Remenyik Zsigmond, Németh László, Pap Károly, Gelléri Andor Endre, Illés Endre és Zsolt 
Béla. A Nyugat sorra fogadta be őket, noha többük pályája más fórumokon (napilapokban, a fiatal 
nemzedék folyóiratkísérleteiben) indult, s igazi otthont valójában nem is találtak a „nyugatosok" 
között. E „második nemzedék" általában a Nyugat és az avantgárdé kettős vonzásában kezdett 
tájékozódni, s a húszas évek végén az újrealizmushoz érkezett. A realizmus poétikáját választva 
többen is: Bányai Kornél, József Attila, Déry Tibor, Remenyik Zsigmond, Pap Károly, Gelléri Andor 
Endre őrizték az avantgárdé vívmányait. Törekvéseik kevés kivétellel ellentmondtak a Nyugat klasszi
cizmusának. A műalkotást mindenekelőtt élettel akarták megtölteni, szenvedélyes érdeklődéssel 
fordultak a szociális és politikai kérdésekhez, részben a lázadásban, sőt a forradalmiságban találták meg 
igazi önmagukat. 

A Nyugat szerkesztői nem kevés gyanakvással figyelték a fiatalok tájékozódását. Ez a gyanakvás 
volt kiolvasható Babitsnak abból az idézett tanulmányából is, amely a „nagy nemzedék" tekintélyét és 
munkásságát állította irodalmi normának az utódok elé. A felszín alatt nemzedéki viták parazslottak, s 
időnként heves csatározások figyelmeztettek a Nyugat és a fiatalok ellentéteire. 1923-ban szakítás 
következett be Babits és legközelebbi tanítványa: Szabó Lőrinc között, s a mester - Sárközi 

SA Vörösmarty Akadémiáról. Nyűg. 1925.1. 433-437. 
6A Nyugat új korszaka. Nyűg. 1925. II. 213-214. 
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Györgynek a fiatalok védelmében írott levelére válaszolva - súlyos vádakkal illette azt a nemzedéket, 
amelyet volt tanítványa képviselt: „az irodalmi apagyilkosságnak egy új fajtája kezd divatba jönni, 
melynek motívuma nem belső és szellemi, hanem külső, karrierbeli"7. A fiatalok azzal vádolták 
Babitsot, hogy epigon-létre szeretné kárhoztatni őket. Ez így persze nem volt igaz, kétségtelen 
azonban, hogy idegenül és értetlenül tekintett közéleti valamint művészi szándékaira, elvárta volna, 
hogy a „nagy nemzedék" eszményeit és költészettanát kövessék, a kialakult, pontosabban, megszerzett 
tekintélyhez alkalmazkodjanak. Az általa képviselt elvek és a „második nemzedék" törekvései tartósan 
ellentmondásba kerültek; ez vezetett később Németh László kivonulására és a Halász Gáborral 
folytatott vitákra, ennek következtében került sor a fiatalok (Szabó Lőrinc, Németh László, Ignotus 
Pál) önálló lapalapítási kísérleteire. 

A húszas évek második felében a Nyugat kevésbé tudott megbirkózni a korszak nagy kihívásaival: 
ellenálló készsége hanyatlott, organizációs szerepe csökkent. A megújulási kísérletek (így az 1925-ben 
bejelentett „új korszak") ellenére is az alkotó munka zártabb körébe vonult, a klasszicitás ideálját 
tűzte maga elé. A folyóirat orientációját híven jelezték Babits Mihály programadó tanulmányai. 
Elsőnek az 1925-ben megjelent Új klasszicizmus felé című esszé, amely az irodalom politikai szerep
vállalását utasította el: „Az író megszűnt a Kor emberi ideálja lenni: helyébe a boxbajnok lépett".8 

Eszménye az örök érvényű művészet, amelynek nem szabad elvegyülnie a kor küzdelmeiben, hanem a 
szellem magaslatáról kell választ adnia az emberiség és a nemzet nagy kérdéseire. Az „új klasszicizmus" 
hivatását abban látta, hogy újra szerephez juttassa „az Élet minden kényszerűségeinek mélyén 
eltemetett, fojtott, feledett szabadságot és felelősséget". Ennek kell visszahoznia „a szellemi kultúra 
presztízsét". Ezt követte 1928-ban Az írástudók árulása című tanulmány, amely Julien Benda La 
trahison des clercs című világsikert aratott antifasiszta állásfoglalása nyomán ítélte el az írók és 
művészek politikai elkötelezettségét. Babits „kétfrontos" harcot hirdetett: egyaránt elutasította az 
osztályharcot és a nacionalizmust, mindazokat az érdekeket, amelyek az egyetemességhez képest 
partikuláris elvet jelentettek. „Az Eszmék - állapította meg keserű indulattal - leszálltak az Élet 
harcaiba, s elfogadták a politika minden logikátlan és változó junktimját"9. Az „írástudóknak" 
szerinte a „Morál és Igazság" szolgálatában kell hivatást találniok: „inkább illik az írástudókhoz a 
Világítótorony heroizmusa, mely mozdulatlan áll és híven mutatja az irányt, noha egyetlen bárka sem 
fordítja feléje az orrát - míg csak egy új vízözön le nem borítja lámpáit". Az „új vízözöntől": a 
kultúra pusztulásától való félelem szabta meg Babits állásfoglalását. A „vízözön" előtti kor feladatát a 
felhalmozott értékek egybegyűjtésében és gondozásában jelölte ki. E meggyőződését fejezte ki 1930-as 
Ezüstkor c. tanulmányában is, amely a barbár rohamok közepette élő klasszikus Rómát idézte fel 
művelődéstörténeti analógia gyanánt.1 ° 

Az „új klasszikus" programjának kialakításával egyidejűleg a Nyugat lassanként visszavonult ko
rábbi ellenzékiségéből, mintegy „középre" került a jobb- és baloldal mozgalmai között, sőt megpróbált 
kiegyezni a liberális konzervatívizmusnak azokkal a képviselőivel, akik maguk is bizatlmatlanul, 
ellenségesen tekintettek a szocializmus és a nacionalizmus ellentétes irányokból támadó erőire. Ezt a 
kiegyezési kísérletet Babits A kettészakadt irodalom című tanulmánya11 jelentette, amely Berzeviczy 
Albertnak a Kisfaludy Társaság elnöki székében elmondott beszédére válaszolt. Berzeviczy a magyar 
irodalom „egységének" helyreállítására szólított fel, és Babits maga is támogatta a konzervatív és a 
liberális irodalom egységének ügyét. A Nyugat és Ady megítélésének kérdésében azonban továbbra 
sem engedett: határozott szavakkal védte meg Ady egyéniségét és költészetét, mint olyant, amely 
kifejezte a nemzet valódi érdekeit. A forradalmaktól azonban, akár 1919 őszén, most is elhatárolta a 

1Fiatalok. Nyűg. 1924.1. 160-166. 
»Nyűg. 1925. III. 17-20. 
9Nyug. 1928.11.355-376. 

10Nyug. 1930.1.331-333. 
11 Nyűg. 1927.1. 527-539. 
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Nyugat törekvéseit. Az Akadémiához és a Kisfaludy Társasághoz történt közeledés eredményeképpen 
választották be Babitsot 1930-ban a Társaság tagjai közé, s szövődtek kapcsolatai a Überaus kon
zervativizmus fórumával, a Szekfű Gyula vezette Magyar Szemle Társasággal is. 

Ekkor már ő volt a folyóirat igazi vezéregyénisége, akinek az irodalmi életben betöltött szerepét az 
is növelte, hogy 1927-től kezdve mint a Baumgarten Ferenc Ferdinánd által létrehozott irodalmi 
alapítvány kurátora működött. Az alapítványnak nagy szerep jutott az anyagi gondokkal küzdő írók 
támogatásában, közvetve az írói függetlenség védelmezésében. A díjban vagy támogatásban részesült 
írók névsora igazolja, hogy Babits körültekintő módon élt a kezére bízott hatalommal. Szomorú 
kivételek mindamellett előfordultak, így József Attila, aki személyi ellentétek következeiében maradt 
ki sorozatosan a díjazottak közül, s csak az alapítvány kisebb összegű támogatását kapta meg. Mások, 
például Kassák Lajos és Pap Károly díjazását a kormány vétója akadályozta meg politikai okok miatt. 

Az „új klasszicizmus" programjában kifejezést kapó visszavonulás nem kapott egyöntetű jóvá
hagyást a Nyugat táborán belül. Móricz Zsigmond és a „második nemzedék" néhány képviselője 
szerette volna több élettel, társadalmi érdeklődéssel és küzdőszellemmel megtölteni a lapot. A Nyugat 
életében ismét forduló következett. 1929. október 28-án Osvát Ernő öngyilkossággal vetett véget 
életének: ezzel végképp lezárult a folyóirat történetének egy korszaka. A lap mint vállalkozás is 
csődbe ment. Osvát halálakor 684 előfizetője volt, 100-150 példányt adtak el belőle az újságárusok, 
340 tiszteletpéldányt küldött szét a kiadóhivatal: a folyóirat tehát az 1200 példányos átlagot sem érte 
el. Tíz esztendő alatt 24 000 pengős adósság gyűlt össze a deficites vállalkozás után, szóba került a 
Nyugat felszámolása is.12 A válságos helyzet úgy oldódott meg, hogy az irányítást Babits Mihály és 
Móricz Zsigmond, a „nagy nemzedék" két legfőbb tekintélye vette át, mellettük Gellért Oszkárnak 
jutott a szerkesztő szerepe. Ignotus nevét levették a címlapról, jelezvén, hogy a Nyugat szakított a 
polgári radikalizmus névleges hagyományával, és végképp az irodalom, valamint a közélet „közepén" 
kívánja elfoglalni helyét. 

Ignotus kényszerű távozása s a meghirdetett új orientáció hatalmas sajtóvihart kavart. „Babits 
Mihálynak s Móricz Zsigmondnak - hangzott Ignotus szenvedélyes előadása - volna joguk fordulni, ha 
kedvük tartja, olyan nézet ellen is, amelynek győzedelme rendjén nekik szavuk lett s számukra 
közönség gyűlt. Szabadok magukkal, s tehetnek, amit akarnak - de nem a Nyugattal. Amíg ez a 
folyóirat azt a címet viseli, mellyel az irodalomtörténetben fejezetet jelent, az én nevemmel elválaszt
hatatlanul összeforrott. Babits és Móricz alapíthatnak új folyóiratot, akár homlokegyenest ellenkező 
iránnyal, de azt nem tehetik, hogy mikor a Nyugathoz állnak, ugyanakkor az én Nyugatommal engem 
megtagadtatnak. A Nyugat nem bolt, ahonnan, ha tulajdonában módosulás áll be, levakarják a régi 
céget, s odaföstik az újat."i3 A kölcsönös szemrehányások és sajtónyilatkozatok kínos folyamatát 
Fenyő Miksa Az Ignotus-eset című írása14 próbálta elrekeszteni, tárgyilagos modorban ismertetve a 
folyóirat gazdálkodásában bekövetkezett válságos helyzetet. Fenyő közelíteni szerette volna az állás
pontokat és az érdekelteket, kísérlete azonban nem sikerült: a Nyugat alapító főszerkesztőjének és 
közvetlen harcostársainak útja végképp elvált egymástól. 

Ezt követve három esztendőn keresztül, Babits és Móricz kettős irányítása alatt a Nyugat volta
képpen közös borítóban megjelenő két - egymástól élesen különböző, nem egyszer belharcokba 
bonyolódó - folyóiratot jelentett. A két szerkesztő eredeti megegyezése értelmében Babits gondozta a 
költészetet és az irodalombírálatot, Móricz a prózát és a tanulmányokat. Babits az „új klasszicizmus" 
jelszavával meghirdetett programot folytatta, a szellemi élet benső körének gondozásában látva 
továbbra is a folyóirat feladatát. Baloldal és nyugatosság című tanulmányában ismét elutasította a 
jobb- és baloldali mozgalmakat, a „párt- és osztálypolitikát". „Még amikor szocialisták voltunk is -
hangoztatta - : szocializmusunk, mint az Adyé, nem valami osztálytudatba való elzárkózás volt, hanem 

12Vö.: MÓRICZ Virág: Móricz Zsigmond szerkesztő úr. Bp. 1967. 114-115. 
1 3 A Nyugat útja. Bp. 1930. 
14Nyug. 1930.1.178-182. 
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ellenkezó'leg, új, eddig megvetett osztályok és rétegek felölelése a magunké mellé, s a magunké ellen, a 
magunkénak zártsága és bűnei ellen."1 s Az író elkötelezetlen függetlenségét hirdette, az „örök 
baloldal" eszméjére hivatkozott, amely véleménye szerint egyszerre progresszív és konzervatív, mint
hogy egyszerre vállalja régi értékek őrzését és újak létrehozását. „Micsoda harc ez - kérdezte - , mely 
túl van a nemzedékek harcán, s nem szűnik meg azok békéjével? Az örök irodalmi baloldal harca, ki 
tagadja? de vajon puszta ellenzékieskedés és destrukció-e? Hiszen a Nyugatról már rég halljuk azt is, 
hogy konzervatív, hogy rombolnivalónk és megóvnivalónk is van bőven — szellemi rombolást és 
szellemi megóvást értek - , a meglevő rossz hatalmas erejével szemben, mely ma tán némileg más, de 
nem kevésbé erős és nem kevésbé veszedelmes hatású szellemi életünkre, mint a Nyugat első évében 
volt. Baloldalon állunk ma is, az Isten balján, mint Ady állt; s még ahol konzervatívok vagyunk, és 
megóvni akarunk valamit: ott is azt akarjuk megóvni, amit még az Isten is rombolni segít ma."16 

Móricz Zsigmond részben szembefordult a Babits által képviselt elzárkózással: életszerűséget, 
cselekvő irodalmat kívánt, „új magyar optimizmust" hirdetett. A Bethlen-féle konszolidáció hatására 
megindult gazdasági fejlődést még nem dúlta fel a világválság, midőn átvette a folyóiratot, s a vidéki 
Magyarország részleges fellendülése, valamint a bontakozni kezdő népi irodalom reménységre hangolta, 
tettvággyal töltötte el. „Láttam, éreztem — írta szerkesztői beköszöntőjében - , hogy itt nemzetépítés 
indult meg. A mélyből feláradó erők tudatlanul veszik kezükbe a magyar jövő irányítását és meg
szilárdítását."1 7 A „nemzetépítés" érdekében hirdette meg a „nemzeti koncentráció" programját, 
amely minden erő és* irányzat összefogását tételezte, s ennyiben kétségtelenül a hatalommal való 
kiegyezése kísérletnek számított. A „nemzeti koncentráció" eszméje viharos vitát okozott, Ignotus 
éppúgy elítélte, mint Gaál Gábor, aki szerint a Nyugat új programja: „végleges odasimulás a mai 
magyar akadémizmus irodalmi és ideológiai reakciójához".1 8 Gaál véleményét a folyóiratban meg
hirdetett új orientáció indokolta, történelmileg nézve, úgy tetszik, mégsem volt teljes mértékben 
jogosult. A Nyugat orientációja ugyanis nem volt végleges, és különben sem jelentett gyökeres 
fordulatot. Móricz szerkesztői gyakorlatának voltak jelentős eredményei is. 

Ahogy szerkesztőtársa, Móricz is elutasította azt, hogy a Nyugat közvetlen politikai szerepet 
vállaljon, a közéletben való cselekvő részvétel mindemellett irodalompolitikájának része volt. „A 
politika - írta idézett beköszöntőjében - soha egy sornyira sem fog bejutni a mi kertünkbe. A napi 
politika. Mert a mi politikánk csak a századok politikája lehet." A hosszabb távra tekintő, erkölcsi 
felelősségtől áthatott „politika" eszméjének a húszas és harmincas évek fordulóján kétségtelenül 
„kurzus" ellenes éle volt. Móricz napi politizálástól mentes irodalmat kívánt, a „tiszta művészet" elvét 
azonban nem fogadta el. „A Nyugat - szögezte le - nem politizál. Mi, akikre ránkszakadt a 
szerkesztés terhe, nem fogunk politikai fórumot ácsolni belőle. De törjön el az a toll, amely 
jogtalanságot fuvoláz és igazságtalanságot muzsikál, még ha a legragyogóbb művészettel is."19 A 
„nemzeti koncentráció" nemcsak (sikertelen) kiegyezési kísérlet volt a hivatalos irodalommal, hanem 
morális komolyságú program is, amely annyit mégiscsak eredményezett, hogy a Nyugatban nagyobb 
szerepet kapott a cselekvő irodalom: Móricz, Kassák és a „második nemzedék" haladó törekvéseket 
támogató íróinak művei. Kibővült a folyóirat szerzői bázisa is; részben a születő népi irodalom 
képviselőivel: Illyés, Kodolányi és Németh László mellett Szabó Pál és Gulyás Pál is a folyóirat 
munkatársa lett; részben a szomszédos országok haladó magyar íróival: Tamási Áron, Bartalis János, 
Fekete Lajos és mások kerültek a Nyugat írói köré. Az újabb anyagi válság, valamint a szerkesztők 
közötti nézeteltérések mégis csupán „intermezzóvá" tették Móricz Zsigmond szerkesztői szerepét. 
1933. február 16-án lemondott nehéz tisztéről, s a Nyugat irányítását Gellért Oszkár segédletével 
egyedül Babits Mihály vette át. 

15Nyug. 1930. II. 157-160. 
1 6A Nyugat régen és most. Nyűg. 1932.1. 69-72. 
17 Új magyar optimizmus. Nyűg. 1929. II. 571-572. 
1 *Nemzeti koncentráció a Nyugatnál. Korunk 1930. 2. sz. 135-136. 
1 •Nemzeti koncentráció. Nyűg. 1930.1. 1-2. 
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A harmincas évek első felét Babits irodalompolitikájának fokozottabb érvényesülése jellemezte. Az 
„új klasszicizmus" és az „ezüstkori" irodalom gondolata néhány évre ismét a szellemi élet „belső 
körébe" szorította vissza a folyóiratot. A visszavonulás és az elzárkózás lassanként mégis oldódni 
kezdett. A mind fenyegetőbb történelmi események szorításában a Nyugat arra kényszerült, hogy 
mind többször hagyja el a szellemi életnek ezt a „belső körét", és vállaljon nyíltabb közéleti 
állásfoglalást. A korábban kialakított „kétfrontos" küzdelem mindinkább „egyfrontos" harccá vált, 
amelynek során a folyóirat az antifasiszta szellemi ellenállás vonalába került. Hitler hatalomátvétele, 
majd Gömbös Gyula hazai kormányra jutása elhatározóbb módon jelölte ki a Nyugat szerepét az 
ellenállás táborában. Ha az előző évtizedben a hatalmon levő ideológiához és irodalomhoz közeledett, 
most gyorsan távolodott a hatalom új birtokosaitól. A politikai hatalom és a hivatalos ideológia 
szerkezetében bekövetkezett változások következtében a Bethlen István és Szekfű Gyula által képviselt 
konzervatizvizmus véglegesen tért veszített a jobboldali radikalizmus javára. Ez az átalakulás ismét 
eltávolította a.Nyugatot a hivatalos irodalompolitikától és ennek intézményeitől. 

A folyamatot jól jelezték Babits Mihály új programadó tanulmányai. 1933-ban A halhatatlanság 
halála mindenekelőtt a történelmi szorongás kifejezése volt: „Ki tudja, mi lesz Magyarországgal? Ki 
tudja, mi lesz egész Európával, az európai kultúrával? De nincs szükség apokaliptikus félelmeink 
fölidézésére. Nincs szükség külső katasztrófára, kultúránk összeomlására gondolni." A reménytelen 
vallomást most mégsem az elzárkózás és visszavonulás terve követte, ellenkezőleg, felhívás a harcra. 
Babits a küzdő és helytálló humanizmus örökségét hirdette: „Híven és keményen álljuk a régi harcot, 
az irodalom szabadságáért, egy politikus nemzet közepett, egy örökké gyanakvó konzervativizmus 
csendőrei előtt. De állni fogjuk a másik harcot és másik gyanút is, a kornak és korszerűségnek ostoba 
babonáival és zsarnok jelszavaival szemközt. Rég elhagytuk az elefántcsonttornyot, de sohasem fogunk 
lebújni a lövészárokba. Szabadon csatázunk, a szabad ég alatt."20 Midőn elvetette a „korszerűség 
ostoba babonáit és zsarnok jelszavait", a fasizmus faji mítoszait és parancsuralmi rendszerét utasította 
el. Szellemi ellenállásra buzdított 1934-ben megjelent A Nyugat új korszaka elé című programadó 
tanulmányában is: „Érezzük, hogy a Szellem sorsa és helyzete a világban sohasem volt oly különös, oly 
válságos, mint ma. Nemcsak munkásai vagyunk, hanem őrei is. Nem célunk a rémképfestés, de éppoly 
kevéssé a megnyugtatás. A napi politikába nem elegyedünk, mégis szembenézünk a politikával. 
Szembenézünk, s ha kell, szembeszállunk, s ha ez is politika, hát politizálunk. A kultúra léte és 
szabadsága van kockán. Az Irodalom, mely mindég látó volt és a világ szeme, most sem űzheti a 
struccok taktikáját... Sohasem éreztük úgy, mint most, hogy kultúránknak együtt kell tartania 
Európa kultúrájával."2! 

A Nyugat kezdetben az európai kultúra és a nemzeti függetlenség védelmében lépett fel a fasizmus 
ellen. A humanista kultúra hagyományainak fenntartását és oltalmazását jelezte az 1932-es Goethe
centenárium, amelynek Babits határozottan náci-ellenes tartalmat adott, ugyanezt fejezte ki az 1932-es 
budapesti PEN-kongresszus tiszteletére megjelentetett kettős szám, amelynek bevezetője22 az európai 
irodalom haladó öröksége mellett tett hitet, vagy a folyóirat szüntelen kiállása Thomas Mann mellett, 
akinek híres 19 37-es antifasiszta levelét a bonni egyetem bölcsészkarának dékánjához Babits kommen
tálta a folyóirat hasábjain.2 3 A nemzeti függetlenség mind erőteljesebb védelmének is antifasiszta éle 
volt, hiszen a Nyugat a náci birodalom terjeszkedő politikája és hazai térhódítása ellen emelt szót. 
1933-ban a nácik kelet-európai terveit leplezte le és ítélte el Illyés Gyula nevezetes cikksorozata: a 
Pusztulás,2 4 valamint Babits válasza: az Elfogy a magyarság? 2 s . A nemzeti hagyományok megóvására 

20Nyug. 1933.1. 267-270. 
21 Nyűg. 1934.11.517-518. 
22Nyug. 1932.1.483-484. 
2 3 BABITS Mihály: Thomas Mann levele. Nyűg. 1937.1. 157. 
241933. II. 189-205., 337-345. 
2 s 1933. II. 269-272. 
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figyelmeztetett Babits tanulmánya: A magyar jellemről, amely a Szekfű Gyula által szerkesztett Ki a 
magyar? című kötetben jelent meg.26 A „hungarológia" születőben levő tudományos ágazatát a 
Nyugat a nemzeti függetlenség védelmébe akarta állítani, szemben azokkal az erőkkel, amelyek a 
nacionalista ideológia és a faji mitológia szolgálatában látták ennek az ágazatnak a feladatát. 

Az európai kultúrát és a nemzeti függetlenséget védelmező állásfoglalások mellett mind hatá
rozottabbá vált a Nyugat antifasiszta és háborúellenes vonala. Babits Könyvpropaganda és könyvégetés 
címmel a fasiszták új barbárságát utasította el,2 7 Hevesi András A horogkeresztes hadjárat című írása 
átfogó bírálatot adott a nácik hatalomátvételét követő eseményekről,28 Fenyő Miksa 1934-ben a 
Nyugat által kiadott Hitler című könyvében új külpolitikai orientáció kidolgozására szólította fel az 
ország vezetőit. 1934-benMit tegyen az író a háborúval szemben? címmel ankétot rendezett nNyugat. 
Babits bevezetője a közelgő háborús katasztrófára figyelmeztetett; „Szörnyű katasztrófa fenyegeti a 
világot. Ami küszöbön áll, az emberi kultúra öngyilkossága. [...] Országunk, népünk napok alatt 
semmivé lehet." S ehhez keserűen még a következőt tette hozzá: „Az utókor, ha lesz még, bámulni 
fogja, hogy írásainkban a közelgő veszély gondolata alig hagyott nyomot." Ezt követte a szorongató 
kérdés: „Mit tehet az író? [. ..] Nyugodtan maradhat-e művészete önzésében, mikor magát a kultúrát, 
s benne művészetét is pusztulás fenyegeti, maga a nyelv, amelyen ír, a nép, amelynek lelkét kifejezi, 
elveszhet? [...] Vagy ellenkezőleg, felelősnek kell éreznie magát a világért, amelynek lelkiismeretéül 
szegődött."29 A kérdésre tizenöt író és közíró, közöttük Kosztolányi, Karinthy, Füst Milán, Gellért 
Oszkár, Kassák Lajos, Zilahy Lajos, Bálint György és az erdélyi Szemlér Ferenc adott választ, keresve 
és kifejezve az írástudók progresszív elkötelezettségének módozatait. 

A szellemi ellenállásban vállalt szerep a Nyugat írói bázisának bővítését is megkövetelte. A 
harmincas években a szerkesztés és szervezés munkájában Babits mellett Illyés Gyulának jutott mind 
jelentékenyebb szerep, s az ő józan valóságérzéke, a művészi és erkölcsi értékek összefogására alapított 
irodalompolitikája szabta meg a folyóirat arculatát. A „nagy nemzedék" még élő képviselői 
(Kosztolányi, Füst Milán, Gellért Oszkár, Szép Ernő, Nagy Zoltán, Nagy Lajos, Tersánszky J. Jenő, 
Elek Artúr, Schöpílin Aladár, Kassák Lajos), valamint a „második generációnak" a népi-urbánus 
harcokban kevésbé elkötelezett írói (Szabó Lőrinc, Marconnay Tibor, Nadályi Zoltán, Török Sophie, 
Komor András, Pap Károly, Gelléri Andor Endre) mellett a fellépő „harmadik költői generáció" és az 
un. „esszéíró nemzedék" képviselői alkották a folyóirat írói bázisát. A „harmadik generáció" költői
nek egy része: Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Hajnal Anna, Képes Géza, Rónay György, Takáts Gyula, 
Toldalagi Pál és Kálnoky László — Babits útmutatása nyomán — a humánus értékek védelmét vállalta, s 
úgy érezte, hogy a külső világ mostoha kényszerei folytán a lélek benső körére kell húzódnia: önmagát 
kell építenie, a születő művet kell gondoznia. Az irodalomban biztos „szigetet" keresett, ahová az 
emberiség erkölcsi és kulturális javait mentheti. Már ez az értékmentés is a szellemi ellenállás érdekeit 
szolgálta, a nemzedék egy másik csoportja: Radnóti Miklós, Vas István, Zelk Zoltán, Forgács Antal, 
Jankovich Ferenc és Bóka László ennél is tovább lépve harcosabb poétikát képviselt, merész ellen
állásra vállalkozott. Mellettük vált a folyóirat munkatársává a szerveződő szocialista költészet és a 
„munkásirodalom" néhány képviselője: Kis Ferenc, Keszthelyi Zoltán és Vészi Endre is. 

Az „esszéíró nemzedék" képviselői: Halász Gábor, Szerb Antal, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, 
Hevesi András, Illés Endre, Bóka László, Sőtér István és Tolnai Gábor a folyóirat elméleti és kritikai 
tevékenységének adtak új irányt. Mindenekelőtt tájékozódni kívántak, a korszak zűrzavarában 
szerettek volna némi rendet tenni; a józan értelem világánál vizsgálták a közelmúlt és a jelen 
ellentmondásait. Az esszé, mint a gondolati kísérletek műfaja, ebben az évtizedben kapott új és 
tekintélyes szerepet az angol vagy a francia irodalomban is. A hazai esszéírók munkásságának így 
világirodalmi háttere volt, gondolati kísérleteiben a példának választott nyugat-európai szellemi élet 
antifasiszta törekvéseihez igazodhattak. Munkásságuk egy klasszicizálódott modern realizmus 
eszményét rögzítette, ez a normatív eszmény azután kihatott az évtized irodalmának alakulására is. 

26Ki a magyar? Szerk. SZEKFŰ Gyula. Bp. 1939. Magyar Szemle könyvei XV. 
2 7Nyug. 1933.1.563-564. 
28Nyug. 1933.1. 706-707. 
29 Nyűg. 1934.11.553-554. 
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A fasizmus általános európai és hazai offenzívája idején a. Nyugat már egyértelműen az antifasiszta 
szellemi ellenállás fóruma volt. Idézzük Vas István tanúvallomását: „Az Apokalipszissé növekedett, 
fenyegető' hatalom - amelynek szellemi eló'ó'rsei már áthatoltak határunkon - új értelmet adott a 
Nyugat megújulásának, újjárendeződésének, újfajta harciasságának. [...] A Nyugat második hős
korának lehettünk részesei. Sokkal hálátlanabb, sőt veszélyesebb hőskor volt az elsőnél, és távolról sem 
olyan mutatós. De végül is az öntelten őszinte és elszigetelten magyar maradiság megostromolásához 
sem szükségeltetett nagyobb hősiesség, mint az ellenálláshoz egy forradalmi álarcot viselő reakció 
virulens világáramlatával szemben."3 ° A „második hőskor" küzdelmeinek Babits halála vetett véget 
1941. augusztus 4-én. Illyés Gyula szándéka az volt, hogy ő vigye tovább a Nyugat szerkesztését, a 
sajtókormányzat azonban a laptulajdonos halálára hivatkozva erre nem adott engedélyt. Az el
utasításnak természetesen politikai oka volt: Bárdossy László nácibarát kormánya véget akart vetni 
annak az antifasiszta szellemi ellenállásnak, amelyet a Nyugat képviselt. Ilyen körülmények között 
alapította meg Illyés a Magyar Csillag című folyóiratot, amely minden tekintetben a nagy előd szellemi 
örökségét vállalta, a letört lobogót emelte fel. 

Béla Pomogáts 

LES PRINCIPES DE RÉDACTION DE LA REVUE NYUGAT (OCCIDENT) ENTRE LES DEUX 
GUERRES MONDIALES 

La revue Nyugat (Occident) (1908-1941) est la revue la plus considerable de la litterature 
hongroise du vingtiéme siécle. Durant sa premiere période, jusqu'á 1919, eile était le forum de l'épanou-
issement de la litterature hongroise moderne. Elle a assumé un röle considerable dans la lutte pour 
l'évolution démocratique aussi. Mais, aprés la chute des révolutions, eile dévait se retirer. Au üeu d'un 
röle directement politique, eile s'est chargée de la conservation et de la defense des valeurs culturelles, 
eile est passée á la defensive. C'est á partir de 1929 - aprés la mórt tragique de son rédacteur éminent, 
Ernő Osvát - que son activité s'est transformée. Dans cetté période, Mihály Babits et Zsigmond Móricz 
ont rédigé ensemble la revue. Babits a vu son devoir dans la defense des valeurs culturelles, Móricz dans 
les luttes de la vie pubüque. Cest pourquoi leur travail de rédaction á deux ne pouvait étre fructueux, 
aussi Zsigmond Móricz s'est-il retiré du travail de rédacteur. Depuis lors, Babits a rédigé seul la revue 
Nyugat, jusqu'á sa mórt, ou plutőt avec la collaboratíon de Gyula Dlyes. Aprés 1'avénement au pouvoir 
du fascisme européen, Babits a assumé un rőle politique de plus en plus immédiat: la revue Nyugat est 
devenue Tun des centres d'organisation de la résistance spirituelle antifasciste, qui, dans ses écrits de 
Programme et dans ses manifestes littéraires, a indiqué le devoir des hommes de lettres précisément 
dans cetté résistance. 

30A második hőskorban. Az ismeretlen isten. Bp. 1974. 

3* 35 


