
okolttá teszi, hogy a magyar közvélemény a legnagyobb figyelemmel kövesse ennek a hatalmas 
alapítványnak felhasználását és ellenőrizze megteremtőjének és végrehajtóinak intencióit." 
A Baumgarten-fivéreknek az alapítványt nem sikerült felborítaniuk. De sikerült a felügyeletre 
hivatott hatóságban felkelteni a bizalmatlanságot az alapítvány várható működése iránt. 
Erre vezethetők vissza azok a kívánságok, amelyektől a kormányhatóság a felügyeleti jog 
hatályosabb gyakorolhatása végett a jóváhagyást függővé tette. Az eló'csatározás a sajtóban, 
eldöntötte a bíróság előtti ütközet sorsát. A szeptember 17-re kitűzött tárgyalás napján egy 
feltűnő híradás jelent meg a fővárosi lapokban. Német írók nyilatkozatáról a magyar írók 
alapítványa mellett. Thomas Mann írása. Az aláírók között rajta kívül még Heinrich Mann, 
Jacob Wassermann, Ernst Robert Curtius az irodalomtörténész, Rudolf Kassner az esszéíró és 
Baumgarten német íróbarátjai közül még többen szerepeltek. A magyar lapok átvették a 
német írók Protestjét, amely*Berlinben, Münchenben, Bécsben és Prágában tizenkét elterjedt 
napilapban látott először napvilágot. E nyilatkozat előzménye volt 1927 júliusában látogatá
som Münchenben Thomas Mann-nál. Az Isar-menti villanegyedben épült otthonában fogadott, 
abban a földszintes dolgozószobában, melyet az Unordnung and frühes Leid c. elbeszélésének 
olvasói ismernek. Baumgartennel a Meyer-könyv megjelenése óta tartott baráti kapcsolatot. 
Ha Berlinben megfordult — Baumgarten levelesládája számos lapot őrzött, melyben a nagy 
író jelezte jövetelét — rendszerint találkoztak. (Ezek az emlékek is elhamvadtak az alapítvány 
házában.) Az egyetemek által tisztelet jeléül felajánlott tudományos címeket büszkeséggel 
használta az író és bejárati ajtaján is olvasható volt: Prof. Dr. Thomas Mann. Babitshoz 
augusztus 4-én intézett levelemből idézek: „Thomas Mann nagy barátsággal és tisztelettel 
beszélt Baumgartenről. Benne látta azt a kritikust, akire a német irodalomnak szüksége volt. 
Sokat várt volna még tőle ezen a téren. Készséggel vállalta a kezdeményezést. Arra is gondolt, 
hogy a porosz költőakadémiát, melynek elnöke ő volt, az akcióba bevonja." (De ez elmaradt, 
mert késleltette volna a megjelenést.) Beszélgetésünkből emlékszem még a következőkre: 
„Fivérem Heinrich, biztosan aláírja." Amikor Alfred Kerr nevét szóbahoztam, mereven 
nézett rám: „Da soll er es machen." (Csinálja akkor ő!) Ezzel kifejezésre juttatta, hogy nem 
írna vele együtt alá. Az aláírások összegyűjtését Sinzheimerre, a Simplicissimus főszerkesztő
jére bízta, aki szintén Baumgarten tisztelői közé tartozott. 

Hatását a német írók proklamációja nem tévesztette el a per bírájára sem, ki már az 
első, a perfelvételi tárgyaláson felfogását az ügyről nem tartotta titokban. Nem is került 
érdemi tárgyalásra sor. A fivérek rövidesen letették a pert, megelégedvén azzal, hogy a hagya
ték egyévi jövedelmét, amely közben felgyülemlett, átengedtük. A hagyaték állaga így nem 
is szenvedett csorbát. A magyar írók köszönetét német írótársaikhoz Thomas Mann címére 
október végén a magyar Pen Club küldte el. (Szövegét Babits fogalmazta.) A Nyugatban 
„A német írók a magyar írókért" címen (Ny. II. 496.) Schöpflin Aladár fűzött reflexiókat, a 
szellemi szolidaritásnak ebben az időben ritkaságszámbamenő megnyilatkozásához. 

Szerb Antalné 

BABITS MIHÁLY ÉS LÉNÁRD SÁNDOR 

A latinamerikai magyar nyelvű irodalom magyar íróként tartja számon Lénárd Sán
dort, aki azonos Alexander Lenard német költő-, író- és műfordítóval, s egyszemély a Brazí
liában élő orvossal, aki angolul és latinul is írja műveit, s olykor maga is illusztrálja azokat 
finom tussrajzaival. Világhírre A. A. Milne „Winnie-the-Pooh" című könyvének bravúros 
latin fordításával tett szert. (Magyarul Karinthy Frigyes: Micimackó.) 

Nálunk kevéssé tudott róla, hogy verskötetei részben Rómában jelentek meg, mint 
az Asche, Andrietta, Die Leute sagen címűek, s köztük a ma már becses könyvészeti ritkaság
nak számító Orgelbüchlein Amerigo Tot, a világhírű magyar származású szobrász, Tóth Imre 
tíz egészoldalas linoleummetszetével. Már a Rómában megjelent kötetekben, majd a Walter 
Krieg Verlag gondozásában Ex Ponto címmel megjelent verskötetében találunk magyar vers
fordításokat: Ady Endre, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, s József Attila verseiből. 

A Babits-hagyatékban nyilvántartott Lénárd-levelekből kiderül, hogy 1930—35 között 
Babits Mihály és Lénárd Sándor kapcsolatban állottak egymással, s a levélváltások témája 
Lénárd Babits-fordításai voltak. Sajnálatos tény, hogy ez idő szerint a hagyatékban csupán 
az az egy fordítás található, amelyet a fordító jóvoltából egy hozzá intézett Babits-levél fotó
kópiájával egyetemben Brazíliából megkaptunk. A Versenyt az esztendőkkel kötet „Olyan az 
életünk" kezdetű versének szép fordítása ez; szinte maradéktalan tartalmi és formai hűségű. 
Babits mestere Lénárdnak, ez érezhető, amikor rímproblémák esetében inkább a hangulati 
hűséget részesíti előnyben, a fogalmival szemben: 
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Unser Leben ist wie alter Leute Augen, 
Und wie Nebel vor dem Wanderer in Nebeln 
So schwebt vor dem Morgen stets ein Schleier, gaukelnd 
Weiter, immer weiter ohne sich zu heben. 
Wie ein trotzger Gegner ziehn die Zukunftszeiten 
Auf verbrannten Fluren langsam sich zurücke, 
Bergen ihre Schatze stets in fernre Weiten, 
Werfen tief sie endlich lieber von der Brücke. 

Jedes Land wird Steppe, dessen wir einst harrten, 
Und in jedem Schloss empfangen nur Ruinen 
Leer den Herrn, der schliesslich rasten wollt in ihnen, 
Das heisst Sieg für müde durstge Bonaparten. 
Blicken wir des Abends weitum in die Runde, 
Was am wilden Himmel unser Blick umspannte, 
„Da erhebt das Herz, als ob in Dämmerstunden 
Ein umsonst erobert heilig Moskau brannte. 

Jeden Abend brennt die Reihe unsrer Tage, 
Nirgends finden wirklich Ruhe wir am Ende, 
Wie verhüllte Jungfern nahen uns die Jahre. 
Fallen aber leicht die schneeweissen Gewander, 
Liegen heiss und lechzend sie vor uns, splitternackt — 
Da erstirbt das Küssen, es ersickt das Sehnen. 
Sie, bekleidet wieder, schwinden in leisem Takt, 
Lächeln auf uns nieder mit den kalten Zähnen. 

Babits Mihály keltezetlen levele Lénárd Sándorhoz: 

Igen tisztelt Uram, 
köszönöm, hogy szép fordításait nekem elküldte. Igaza van, kevés a jó fordítás — de 

úgy érzem, az önéit e kevés közé kell sorolni. Persze, a német nyelv és verselés finomságainak 
megítélésére én nem érezhetem magamat hivatottnak — de a gondolati és hangulati hűséget 
látom, és sorai rám költői hatást tesznek. Néhol valóban virtuóznak tetszik. 

Még egyszer köszönöm a fordításokat és a levelet. Üdvözli 
Babits Mihály 

Lénárd Sándor dátum nélküli válaszlevelében ekként köszöni meg Babits elismerő 
sorait: „ . . . annak, aki mégis megkísérli a verset átültetni egy idegen nyelvre, [tudatában 
annak, hogy csak zongorakivonatot ad egy symphoniából] nincs és nem is lehet nagyobb 
elégtétele s bátorító buzdítása, mintha a költő megismeri az idegen Bonapartéban saját 
Napóleonját." 

Korén Emil 

JÓZSEF ATTILA ÉS LUTHER MÁRTON DIADALMI HIMNUSZA 

József Attila Összes versei és műfordításainak „a könyvnyomtatás ötszázadik esztendejé
ben a XII. magyar könyvnapra" megjelent Cserépfalvi kiadásából ismerős általában, mint 
a kötet utolsó darabja, az Erős vár a mi Istenünk c. műfordítás. 

Luther Márton világhírű Ein feste Burg ist unser Gott c. diadalmi himnuszának közel 
kétszáz magyar fordítása van. A nevesebbek a műfordítók között Csengey Gusztáv, Kozma 
Andor, Masznyik Endre, Sántha Károly, Stromp László, Székács József, Torkos László, 
Vietorisz József. (Az evangélikus egyházban ma énekként használt szöveg műfordításként 
ismeretlen eredetű, valószínűleg több kéz dolgozott rajta.) De élvonalbeli nagy költő nem 
próbálkozott vele. Csupán József Attila. Ennek a történetére bukkantam rá az Evangélikus 
Országos Levéltárban. íme, közreadom. 

1960 Őszén anyagot kerestem a Luther-ének magyar fordításai között egy megírandó 
cikkhez s megkerestem az Evangélikus Egyházegyetem (a magyarországi Evangélikus Egyház 
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.közigazgatási csúcsszerve) 1934-ben kiírt pályázatának iratanyagát az említett Levéltárban. 
Az-Evangélikus Egyházegyetem ti. az 1933. nov. 10-én tartott egyetemes közgyűlésen elhang
zott egyetemes felügyelői javaslatra bizottságot küldött ki azzal a megbízással, hogy az 
Erős vár a mi Menünk egységes szövegére és dallamára terjesszen elő végleges javaslatot. 
Remélte ui., hogy a ma is használatos, s a Keresztyén Énekeskönyv 256-ik darabjaként ismert 
és használt szöveg helyett jobb fordításhoz jut, amit majd ahelyett felvehet egy későbbi 
kiadású általánosan használt magyar evangélikus énekeskönyvbe. A bizottság 1934. márc. 
6-án, ugyanaz év aug. 31-i határidővel 300 pengő pályadíjjal pályázatot írt ki ,,a reformáció 
hymnusának költői értékű s egyszersmind â  zenei követelményeket kielégítő, énekelhető for
dítására. Az egyetemes egyház nem akarja "meddő kísérletekkel szaporítani a fordításoknak 
eddig is nagy számát, hanem olyan műfordítást kíván, mely hű tükre legyen a reformátor 
lelkének, éreztesse a XVI. század vallási válságából diadalmasan kiemelkedő hit erejét és oly 
magyar nyelven szólaljon meg, mintha Luthernek e műve valamely magyar lélek költői 
alkotásvágyából született volna. Megkívánja a fordítástól a hitvallásszerűség tömörségét és 
méltóságát. A fordításnak a kiegyenlített dallamhoz kell alkalmazkodnia, mivel az egyetemes 
egyház közhasználatra ezt a dallamot fogadta e l . . . Az egyetemes egyház a jutalmat csakis 
abszolút értékű s a követelményeknek minden tekintetben megfelelő fordításnak ítéli oda . . . 
A pályázni szándékozók az ének eredeti német szövegét, a szövegnek helyes theológiai értel
mezését, valamint az irányadóul szolgáló dallamot az evangélikus egyetemes felügyelői irodá
ban díjtalanul szerezhetik m e g . . . " 

A „szövegnek helyes theológiai értelmezését" Payr Sándor professzor dolgozta ki: 
Jegyzetek az „Erős vár" magyar szövegéhez— címen. Ebben a két teljes ívoldalnyi nyomtatott 
szövegben részletes tájékoztatást adott az ének keletkezéséről, viszonyáról a 46. zsoltárhoz, 
alapgondolatáról. Közli a műfordítással szemben támasztott követelményt: „tartalmi és alaki 
hűség, énekelhetőség, jó hangzás, jó vers és jó magyarság, a természetes egyszerűség és népies
ség s végül, amiben Luther énekének titka rejlik: az erő." Továbbá közli a versalak és vers
mérték követelményeit, majd sorról sorra exegetikai megjegyzéseket fűz az eredeti német 
szöveghez. 

A pályázók az eredeti szöveggel, a kottával s Payr jegyzeteivel valóban bő és részletes 
segítséget, de erős kívánalmakat és megkötéseket is kaptak. 

A pályázat kiírását és feltételeit közlés kérésével megküldötték az akkori evangélikus 
egyházi lapoknak, valamint az egyház akkori hivatalos sajtótudósítójának, ezzel a kéréssel: 
„szíveskedjék az erre vonatkozó hírt a MOT útján közzétenni s gondoskodni arról, hogy a 
jelentősebb napilapok azt át is vegyék" (Egyetemes felügyelői irattár, ad 222/1934 sz.). 

Az egyházi lapok a kérésnek eleget tettek s a sajtótudósító több napilapban is elhelyezte 
a hírt. A pályázat határidejéig, 1934. augusztus 31-ig, 136 pályamunka futott be. Közöttük 
sorszám szerint a 124-ik volt a „Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v." jeligéjű, amelyről — a pályázat 
jeligés, titkos lévén — hosszú időn keresztül nem derült ki, hogy József Attiláé. A bíráló 
bizottság tagjai s az anyagot ismerők is csak akkor figyelhettek fel rá, amikor — kétségtelenül 
jóval a pályázat lezárulta után — először jelent meg nyomtatásban. Hogy ez mikor, és hol 
történt, megjelent-e a Cserépfalvi kiadás előtt is, nem tudom. Én az említett Cserépfalvi 
kiadásból ismertem meg s a háború után az evangélikus egyházi sajtó is ennek alapján közölte 
(Evangélikus Élet c. hetilap 1948. nov. 20-i és 1957. okt. 27-i számaiban, forrásmegjelölés nélkül). 

Maga a bírálóbizottság nem emelte ki József Attila műfordítását, de én emlékszem egy 
érdekes szóbeli megjegyzésre. Kemény Lajos néhai fasori esperes közléséből tudom, hogy egy 
alkalommal Raffay Sándor evangélikus püspök társaságban, ahol a bírálóbizottság tagjai 
közül is voltak néhányan, visszatekintve ezt a megjegyzést tette: „Kétségtelenül azé a betyár 
József Attiláé a legjobb magyar fordítás." 

Ezt a bírálóbizottság annak idején nem vette észre. 
József Attila a pályázathoz szükséges iratokat az alábbi szövegű levélben kérte 1934. 

ápr. 3-án: 
József Attila 
Hódmezővásárhely 
Horthy Miklós út 14. Hódmezővásárhely, 1934. ápr. 3. 

Méltóságos 
Radvánszky Albert báró dr 
úrnak 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyetemes Egyház 
egyetemes felügyelő-elnökének 
Budapest, VIII. 
Qllöi út 24. I. 
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\ 
Méltóságos Uram ! 

A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház a Magyarságban és más lapokban 
pályázatot hirdetett Luther „Ein feste Burg ist unser Gott" kezdetű himnuszának megfelelő 
fordítására. Arra kérem Méltóságodat, hogy nékem, ki szeretnék részt venni a pályázaton, 

az ének eredeti szövegét, 
helyes teológiai értelmezését és 
dallamát 

méltóztassék megküldeni. 
Teljes tisztelettel 
Méltóságod kész híve 

József Attila 

A levél eredetije negyedívnyi papíron (17.21 cm), petit-betűs gépírással írottan, csak 
a névaláírás kézírású, az Evangélikus Országos Levéltár Egyetemes felügyelői irattárában ad 
25/1934 sz. alatt található, 1934. ápr. 4-i érkezési megjelöléssel. (Fenti közlésben a szavak 
elhelyezése követi az eredetit.) Boríték nincs a levél mellett. E levél és a pályamű írása ugyan
azon írógépen történt. 

A levél tanúsága szerint József Attila a pályázatról a Magyarság c. napilapból értesült 
s a dátumok szerint a műfordítást 1934. ápr. 6. és aug. 31. között készítette. 

A pályamunka géppel irt pontos eredeti szövege a következő: 

Erős vár pályamű. Jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v. 

1. 

Erős vár a mi Istenünk, 
Kemény vasunk és vértünk, 
ínségben együtt van velünk, 
Megvált és harcol értünk. 
Kél az ősi rossz, 
Bajvető gonosz, 
Csel vad fegyvere, 
Erőszak ővele. 
A földön ő az első. 

Önnön erőnk csak délibáb 
És bizony esnénk esten; 
De harcba küldte Egy Fiát 
Értünk maga az Isten. 
Kérded-é, kiaz? 
Jézus, az Igaz. 
Sok had, Egy a fő, 
Nincs Isten más, csak Ő, 
Krisztus, a Győzedelmes! 

S ha földön ördög nyüzsgene 
És elnyelni akarna, 
Meg nem riadnánk — ellene 
Győz hitünk diadalma. 
A világi úr 
Tombolhat vadul, 
Semmit sem tehet; 
Ő megítéltetett. 
Megrendül egy szavunkra. 
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Él, áll az Ige igazul, 
akárki vesse-hányja. : '*% 
Táborainkra száll az Űr 
.Szent Lelke, adománya. 
Jóhír, nő, család, 
Jószág, test, világ 
Veszhet — vihetik 
Veszendő kincseik', — 
Miénk marad az Ország. 

Kézírásos bejegyzése mindössze egyetlen szójavítás: a 4. versszak 6. sorában a nyilván 
gépelési hibából eredő, az előző sorból tévesen lecsúszott „nő" szót javította „test"-re. 

A jelzett idő előtt korábbi próbálkozása aligha lehetett ehhez a műfordításhoz, mert a 
pályamunkához mellékelt Egyes sorok változatai című két gépelt ívoldalas mellékletében olvas
ható magyarázatok és indokolások oly mértékben ragaszkodnak, ill. utalnak Payr Sándor 
Jegyzetek... c. teológiai értelmezéséhez, hogy kétségtelenül teljes egészében annak ismerete 
alapján alkotott. 

József Attila géppel írt magyarázatai, szavak elosztásához is ragaszkodó másolatban, 
a következők: 

Egyes sorok változatai. 

Melléklet, 1. 
j 

I. ' 

1. sor: Szilárd erőd az Istenünk. 

5. sor: Kél a rosszban ős 
6. sor: Azt hiszi, ma győz. 
9. sor: A földön nincsen mása. 

vagy 
Hasonló nincs a földön. 

Jelige: Pál II. levt a kor. VI. r. 7. v. 

Magyarázat 

„A mi Istenünk" kifejezésnek az a mellékize, hogy, 
van „nekik is Istenük", „az ő Istenük" — tehát mintha 
több Isten volna. 
„Erős várunk az Istenünk" — ennél többet mond 
jobb, az „erős vár", vagy — ami a világháború után 
már népies — „szilárd erőd". Az Isten önmagában 
erős vár, szilárd erőd, először és csak másodszor a mi 
erős várunk. Ez a motívum elég, ha a második sorban 
jut kifejezésre. 
Ez a kifejezés talán hívebb, amazt költőibbnek, erő-
sebbnek találom. 
A pályázati teljes szövegemben — a pályázók számára 
nyomtatott Jegyzetek tanácsához,) tartva magamat — 
e sort így fordítottam: „A földön ő az első". Ez a 
változat azonban hívebb és én nem is érzem, hogy 
ezt a szólásformát „nincsen mása", feltétlenül jó érte
lemben vennők mi magyarok. Csak úgy vesszük jó 
értelemben, mint ezt a szót: kiváló. Azonban a gonosz
ságban is kiválhat valaki a gonoszok között. 

и. 
1. sor: A magunk ereje hiú 
2. sor: És bizony esnénk esten. 
3. sor: Küzd értünk Igaz Férfiú, 
4. sor: Kit küldött maga Isten. 
5. sor: Kérded-é, ki az? 
6. sor: Jézus, a Vígasz. 
7. sor: Zebaoth, a Fő, 
8. sor: Nincs Isten más, csak ő. 
9. sor: Krisztus a győzedelmes. 

Az 1—4 sort így hívebbnek, amúgy szebbnek, erő-
sebbnek találom és a szöveg hűsége amúgy sem csorba. 
A 6. sorban a „vígasz" kell a változatban, mert az 
„igaz" motívum már előbb szerepel a változat 3. sorá
ban. 
Ami a 7. sorban a Zebaoth kifejezést illeti, nem hiszem, 
hogy a németben használatosabb volna, mint a magyar
ban. De úgy érzem, mégis jobb a „Sok had, Egy a fő" 
kifejezés. A „had" szó jelentése eredetileg ugyanaz, 
ami a sereg szóé. 
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9. sor: Egyetlen győzedelmes. 

A 9. sor így kiemeli, külön mondat lévén, hogy Krisztus 
győz, vagyis „muss das Feld behalten". Amúgy azon
ban, hogy „Nincs Isten más, csak Ő, Krisztus, a Győze
delmes" — szintén kifejezi, immanensen, hogy „behal
tet das Feld", de minthogy a győzedelmesség Krisztus 
állandó jelzőjeként, mint epitheton ornans szerepel és 
nem oldódik föl külön mondatban, diadalmasabban és 
lelkesültebben hangzik. 
Ebben a formában az egyetlen szó gondolattársítással 
húzza alá az előbbi sort, hogy „Nincs Isten más, csak 
Ö", de minthogy az egyetlen itt a győzedelmesre 
vonatkozik, annál többet is mond, kifejezi a „muss"-t 
is. Talán éppen ez a változati sor zárná le a legszeb
ben, legerősebben a szakaszt. Ezt eldönteni a bíráló
bizottság hivatott. 

III. 

9. sor: Megrendül puszta szóra. Nem osztom dr Payr Sándor nézetét, hogy ez a kifeje
zés „Ein Wörtlein" az Igét jelentené. Ez csak asszo
ciatív úton készíti elő a köv. 

Erős vár pályamű. 

Melléklet, 2. 

Jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v. 

sor „Das Wort" kifejezését. „Ein Wörtlein" és „Das 
Wort" közt, nemcsak a kicsinyítő képzőt, hanem a 
határozott és határozatlan névelőt is figyelembe véve, 
éppen annyi a különbség, mint a magyarban „a szó" 
és „az ige" kifejezések között. Én magam a változatot 
éppen olyan jónak tartom, mint a pályázati eredeti 
szöveget, már ti. fordításomét. 

IV. 

1. sor: Mert áll az Ige igazul 

vagy 
1. sor: Igénk áll mozdulatlanul 

1. sor: Valljuk az Igét igazul, 
2. sor: Senki se vesse-hányja. 

A „Mert" keményebbé, határozottabbá teszi az után 
következő sorokat. 

Ez kapcsolódik az előző szakasz „megrendül" kifeje
zéséhez. Ám ennél jobban szeretem ezt: „Él, áll az 
Ige igazul" — annyiban igazolhatón is jobb, hogy 
„az Ige" szerepel benne és nem „Igénk". Hasonló kü
lönbség ez, mint az ének első sorában az „erős vár" 
meg az „erős várunk" között. 
Ez a kifejezés talán hívebb, mindkét sorban. De a 
pályázatra benyújtott eredeti szöveget mégis jobbnak 
és költőibbnek érzem. Ámbár lehet, hogy ez a két sor 
így amannál nem is hívebb. Ti. az, hogy 

Das Wort sie sollen lassen stan 
Und kein Dank dazu haben, 

nem kell, hogy fölszólításnak vétessék. Jelentheti 
azt is, hogy tehetnek, amit akarnak, az Ige áll, vagy 
még inkább azt, hogy mást nem tehetnek, mint hogy 
az Ige álljon, anélkül, hogy jóváhagynák, vagy helye
selnék. Azt hiszem, ennek a két sornak ez a legmélyebb 
értelme. Nekik muszáj állni hagyni az igét, anélkül, 
hogy vallanak, vagy helyeselnék, nem tehetnek ellene 
semmit. Ezért ez a változat, hogy „Valljuk az Igét 
igazul", nem jó. Azért írom mégis ide, mert hátha 
az alaposabb tanulmányú, tiszteletreméltó Bíráló Bizott-
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3. sor: Táborainkra száll az Or 
4. sor: Szent Lelke, adománya. 

5. sor: Test és tisztelet, 
6. sor: Pénz, asszony, gyerek. 

5. sor: Jóhír, test, barát, 
6. sor: Jószág, nő, család 

ság úgy találja majd, hogy ebben az értelmezésben 
tévedek. 
Ez ugyan nem változat, azért írom ide, hogy indo
kolhassam, miért hagytam ki, hogy az Űr velünk 
küzd. Ez már ismétlés volna és a költemény belső 
feszültségét csökkentené. Luther nem is ismétel itt, 
mert itt már nem az Űr küzd velünk, hanem a Szent 
Lélek. Előbb Jézus, a seregek Ura küzdött velünk, 
most pedig az Űr Szent Lelkével van köztünk a harc
téren. Az Űr előbb Fiával küzdött értünk, most pe
dig Szent Lelkével. így is, úgy is Isten küzd értünk 
és ezért ezúttal már a Szent Lélek motívuma a lénye
gesebb a költeményben, nem pedig a harc. De hogy 
harcról van szó, azt kifejezi a tábor-képzet. 
Ez hívebb, de talán félreérthetik a „tisztelet" kifeje
zést, tekintettel a tisztességre. Pedig itt, úgy érzem, 
arról van szó, hogy megvonhatják tőlünk a tisztele
tet — úgysem igazi érték az. Az első pályázati szöve
gemben ezért is „jóhírt" írtam tisztelet helyett: El
veszhet jóhírünk. Űgy azonban be kellett szúrnom a 
„világ" szót, ami azonban mintegy foglalata a fölsorolt 
világi értékeknek. 
Az eredetiben nincsen barátról szó, de a barátság a 
világi értékek közétartozik. Ezzel nem is volna baj, 
de rosszul hangzik. Űgy pedig, hogy „Jóhír, nő, barát — 
Jószág, test, család" — a nő, és a barát szavak egymás 
mellett profán asszociációkat kelthetnek. 

Kézírásos bejegyzései, ill. javításai a két oldalon mindössze a következők: az I. vers
szak 9. sorához adott magyarázat első sorában a „szövegben"-nek gépelt szót „szövegem-
ben"-re javította. Ugyanott a harmadik sorban az „úgy"-nak gépelt szót „így"-re javította. 
A második oldalon a IV. vers 1. sorának harmadik változatánál a magyarázó szöveg első 
sorában eredetileg így gépelte: „a leghívebb". A névelő és a szó elejének erős függőleges vonalú 
kihúzgálása után föléírással javította így: „talán hívebb". Ugyanezen bekezdés első harmadá
ban az aláhúzott mondatot tintával húzta alá. 

Magyarázatai ugyanazon a gépen íródtak, mint maga a pályamunka, vagy a feltétele
ket kérő levél. 

József Attila műve a Cserépfalvi kiadásban közölt szöveg alapján vált ismertté az 
evangélikus egyházban. Ebben, az eredeti pályamunkával szemben, csak írásjel-eltéré'sek 
vannak. Mégpedig: II. 2-sorban az eredetiben a végén pontosvessző van, — a II. 6 sorban az 
„Igaz" szó nagy I-vel íródik, — a II. 9 sorban a Krisztus szó után vessző áll, — a III. 5 sorban 
a végszó „úr" (Cserépfalvinál nyilván nyomdahiba az „út"), — a III. 7 sor pontosvesszővel 
végződik, — a IV. 1 sorban az „Ige" nagy I-vel íródik, — a IV. 7 sorban a két szó között 
gondolatjel van, vessző nélkül, — s végül a IV. 9 sorban az „Ország" nagy O-val íródik. 

Kevesen tudták csak a háború előtti években, hogy ez a mű a pályázatra készült, s 
mint ilyet, nem publikálták. Bár amikor már — bizonnyal maga József Attila — közreadta, 
a pályázati titoktartás nem kötött. Én magam, amikor a pályázat anyagában cikkanyagot 
kerestem, még csak gyanút fogtam, hogy itt kell lennie József Attila eredeti műfordításának 
is. Az akkor megírt cikkben (Evangélikus Élet 1960. okt. 30-i száma) erről még nem tettem 
említést, csupán így: „Kétszázra tehető hát az Erős vár a mi Istenünk magyar műfordításainak 
száma. Az igazi jó fordítás nincsen közöttük. Ezzel még adós egyházunk is s a magyar irodalom 
is. Egyet ismerek, ami közel van hozzá — soron kívül persze — a József Attiláé." Akkor még 
nem voltam biztos benne, hogy nem „soron kívül", hanem pontos sorban, mégpedig a 124-es 
sorszámmal e pályázat anyagához tartozik az Övé is. 

A gyanút az utolsó sor ébresztette: „Miénk marad az Ország." Az ismert fordítások 
között szokatlan ez a sor, bár nem egyedülálló. A pályázaton befutott 136 pályamunka néme
lyikében előfordul, pl. Duszik Lajos egykori miskolci lelkészében. Erre figyeltem fel, emlékez
vén József Attilánál e sorra, s kutatni kezdtem utána. Kérésemre Dr. Sólyom Jenő professzor 
az Evangélikus Országos Levéltár tudományos munkatársa meg is kereste az eredeti irato
kat, amiket fent idéztem s amelyek a vonatkozó dokumentumokkal együtt 262, 703, 716/1934 
sz. alatt találhatók, valamint az uo. elhelyezett Luther Társaság Levéltára 20 csomójában. 
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Eddig a kutatásig, pontosabban 1965. márc. 16-ig, felbontatlan volt a pályamű mellék
lete, a jeligés boríték. A jeligés pályamű azonosítása az Evangélikus Élet 1957. október 27-i 
számában közölt s oda a Cserépfalvi kiadásból átvett, József Attila neve alatt szereplő vers 
alapján történt. A jeligés borítékban a következő gépírásos szöveg található: 

Erős vár pályamű — jelige: Pál II. lev. a kor. VI. r. 7. v. 
József Attila 

Budapest, VII. Korong u. 6. II. 8. 

A jeligés pályamű mellé tűzött borítékon ez áll: 

ad 703/1934. 
Az Erős vár pályaműhöz 
Jelige: Pál II. Iev. a kor. VI. r. 7. v. 

Sajátkezű írása ebben a szövegben nem található, de az eddigiek alapján minden 
kétséget kizáróan József Attila művéről van sző. 

Jellemző a jelige választása is. Az idézett bibliai szöveg így hangzik: (ajánljuk magun
kat) „igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel." 
Jellemző a textusmegjelölés módja is, ami ugyancsak arra mutat, hogy nem protestáns ember 
írta le, mert protestáns körökben általánosan ismert módon ezt a textust így jelölik: II. Kor. 
6, 7. Magának a pályaműnek protestáns teológiai értékelésétől eltekintek, csupán megjegy
zem, hogy abban is vannak olyan kifejezések, amelyek a protestáns teológiában nem általá
nosan használtak. Bár az is igaz, hogy főképpen a magyarázataiban meglepően világos a teoló
giai okfejtése. 

Maga a pályázat egyébként eredménytelen maradt. A beérkezett 136 pályamunka 
egyikét sem találta a bíráló bizottság a kívánalmak szerint megfelelőnek. A díjat azonban 
kiadták, kétfelé osztva. József Attila műve nem részesült díjazásban. A bíráló bizottság tag
jainak írásba foglalt véleményeiben, amelyek ti. fennmaradtak, semmiféle tartalmi vélemény 
sincs József Attila pályamunkájáról. Payr Sándor rövid feljegyzését ismerjük, amelyet Kovács 
Sándorhoz írt s amelyben 11 pályamunkát sorol fel, mint „a sok gyengéhez képest figyelemre 
méltókat". Közöttük van József Attila művének sorszáma is. Geduly Henrik — ugyancsak 
a bíráló bizottság tagja — 1934. okt. 24-én kelt iratában nyolc kategóriába sorolta a pálya-, 
műveket. 1. Egyáltalán nem felel meg a pályázat kiírt feltételeinek. Ebben nyolc jeligét 
sorol fel. József Attiláé nincs köztük. 2. Absolut sikertelensége miatt nem jöhet figyelembe. 
Ebben a kategóriában osztozik József Attila jeligéje hatvanad magával. Meg kell jegyez
nünk, hogy ez a mondat főképpen a pályázat célszerűségére utal s nem elsősorban a költői 
értékre. A cél az egyházi használhatóság volt gyülekezeti énekként. Más bírálatot, amely 
érintené József Attila művét, a pályázat iratai között nem találtunk. Meg kell jegyeznem azt 
is, hogy a bíráló bizottság egyházi emberekből állott, akik ha az irodalomban jártasak voltak 
is, még sem voltak szakemberek s így válogatásuk és bírálatuk egyházi érdekek szerint történt. 
Erre mutat az énekköltészetben egyébként igen jeles Kovács Sándor általános véleménye: 
„Csak kevéssel jutottunk közelebb a célhoz", mert „a mi korunk nem congeniális Luther 
korával s így hite is gyenge mécsvilág az ő hatalmas lángú hite mellett." Szerinte a pályázókra 
s a pályamunkákra „rányomta bélyegét a kor, mely — mivel igazán élő hite nincsen — a hit
nek nyelvét sem ismeri." 

József Attila e műfordításával kétségtelenül nem elsősorban vallásos, egyházi művet, 
hanem költői művet alkotott. Szóhasználata nem mindenütt egyezik meg az evangélikus 
egyházban akkor általános frazeológiával. Ő diadalmi, harci éneket fordított s ebben kimagas
lót alkotott. Az egykori bírálók véleményére rácáfolt a gyakorlajt: az evangélikus sajtóban 
azóta, mint idéztük, visszatértek többször e műre s vallásos összejöveteleken gyakran szaval
ják. De értékét ma sem az egyházi használhatóság, hanem a költői erő jelenti. 
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SZEMLE 

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1905-TŐL 1919-IG 

Szerkesztette: Szabolcsi Miklós. A szerkesztő munkatársa: Rába György. írták: Bodnár 
György, Czine Mihály, Ferenczi László, Hanák Péter, József Farkas, Kiss Ferenc, Komlós 
Aladár, Osváth Béla, Rába György, Szabolcsi Miklós, Ungvári Tamás, Varga József, Vargha 
Kálmán. Bp. 1965. Akadémiai K. 543 1. (A magyar irodalom története, 5.) 

Az Akadémia Irodalomtörténeti Intéze
tének szerkesztésében született nagy iroda
lomtörténet ötödik kötete ötödfélszáz nagy
alakú oldalon tárgyalja századunk irodal
mának másfél évtizedét. E néhány száraz 
számadat felemelő: hiszen ebben a tizenöt 
esztendőben annyi minden indult el, annyi 
nagyszerű tehetség kezdett útjába vagy bon
takozott ki teljesen, mint a magyar iroda
lomban soha még — de azt hiszem, a világ 
többi irodalmaiban is párját ritkítja ez a 
dús indázású buja virágzás, az a hirtelen 
bőség, termő nyári hőség, amely ezeknek 
az éveknek a magyar szellemi életét egé
szében áthatja s amelyeknek legdiadalma
sabb: és legmaradandóbb emlékei az iroda
lomban magasodtak fel. 

Ez a másfél évtized mindenekelőtt és leg
teljesebben Ady Endre kora: ekkor szikrá
zik fel és hamvad el az a csodálatos és min
denkit — 'híveit s ellenségeit egyaránt — 
— megbűvölő tűzijáték, ami Ady élete és 
lírája volt; elhamvad az élet, de tovább ra
gyog» egyre állandóbb és messzebb sugárzó 
fénnyel a költészet, amelyet ez az élet 
emanált. S ha talán Ady lehetett volna a 
Nyugat nélkül is (bár bizonyára nem egé
szen úgy s nem olyan teljesen, mint ahogy 
lett s ismerjük), de a Nyugat nem lehetett 
volna Ady nélkül; s a Nyugat legtöbb tehet
sége, nagyszerű alkotóművésze nem, vagy 
csak torzán, felemásan, saját tehetségének 
alacsonyabb fokán lett volna Ady példája, 
sodrása — és a Nyogar melengető és ser
kentő otthona nélkül. Ezért ez a másfél 
évtized szinte éppoly erősen a Nyugat kora, 
mint Adyé — vagyis a kettő egymástól 
elválaszthatatlan, mindegyik súlyos csonku
lása nélkül. 

Ennek az új s nagyméretű irodalomtör
ténetnek számos más értéke mellett a leg
jelentősebb érdemei közé tartozik, hogy e 
korszaknak s ennek a kivirágzásnak teljes 
súlyát, jelentőségét megadja — az egész 
magyar irodalomtörténeti folyamaton belül 
s abban szinoptikusan látva; nem kisebb 
érdeme emellett, (de ez nem csak az ötödik 
köteté, hanem az egész nagy vállalkozásé) 

hogy ismereteink és tudásunk jelen állapo
tának fokán, de mindvégig s mondhatni 
minden tanulmányában-munkatársában a 
marxizmus elveinek és gyakorlatának ér
vényesítésére törekszik. Ez ma még nem egy
szer — s ahogyan közeledünk saját korunk
hoz s ezzel az aktualitáshoz, annál inkább 
— a materializmusnak a szociologizmussal 
való érintkezésében, sőt az elvi-politikai 
kategóriáknak az irodalmiak mellé sőt he
lyébe lépésével is együtt jár; ennek ellenére 
sőt részben ezáltal is felmérhető, hogy mi
lyen nagy és maradandó teljesítmény e 
munka s ha tán joggal mondható is, hogy 
modern kötetei akkor és azzal teszik a leg
nagyobb szolgálatot a magyar irodalom 
ismerete ügyének, ha minél előbb elévültté 
változtatják önmagukat, mert felserkentik, 
új és az eddiginél magasabb szintre emelik 
— eredményeikkel éppúgy, mint hibáikkal 
— a magyar irodalomtörténetírást s ezen 
túlmenően aktiv irodalmi tudatunkat és 
ezáltal korszakuk történetének még ennél 
is gazdagabb és kiegyensúlyozottabb meg
írását váltják ki, ebben az új eredményben 
— s az irodalomtörténet minden elkövet
kező eredményében — e munka nyíltan 
vagy lappangva mindig jelen lesz. 

A kötet három részben tárgyalja a korszak 
irodalmát. Az első (Az új magyar irodalom 
kibontakozása) lényegében történelmi és mű
velődéstörténeti áttekintés, benne a Nyugat
ról, s a kor kritikai irányzatairól-vezéralak
jairól szóló fejezetekkel; a harmadik (A szo- , 
cialista irodalom kialakulása; Az első világ
háború és a forradalmak évei) a korszak utolsó 
négy esztendejének összefoglaló képe. A má
sodik — s a kötet túlnyomó többségét kitevő 
— rész (A kor nagy írói —- új alkotói törek
vések) tizenegy nagy és közel harminc kis 
íróportrét tartalmaz, írókét, akik túlnyomó 
többségükben ebben az időben indultak, 
de akiknek a pályája kevés kivétellel a 
következő korszakban, a két világháború , 
között tetőz és ér is véget. S ez a tény már í 
magában is felveti a korszakhatár kérdését: I 
jogos-e, helyes-s ez az élesen megvont határ j 
1919-nél? 
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A félreértés vagy félremagyarázás elke
rülése végett hadd szögezzem le — bár fe
lesleges tautológiának érzem — hogy 1919 
magyar, sőt európai történelmi jelentőségét 
egy pillanatig sem kívánom vitatni, máskor 
s más összefüggésben már bővebben kifej
tettem irodalmi vonatkozásairól vallott né
zeteimet is, amivel most ezt a recenziót 
nem kívánom megterhelni; de a 19 előtti 
és utáni korszak irodalmának tárgyalásá
nál állandóan abba a nehézségbe ütközünk, 
hogy ha 19 előtt tárgyaljuk mindazokat 
a jelentős írókat, akik akkor indulnak, kap
nak önálló írói profilt, akkor egyfelől itt 
anticipálnunk kell ismereteket, amelyeknek 
logikus kifejtésére csak 19 után kerülhet 
sor, másfelől mesterségesen leszűkítjük s 
ezáltal eltorzítjuk a 19 utáni irodalom ké
pét, letárgyaltságuk okán kiiktatva belőle 
éppen azokat, akikre abban az időben első
sorban esett a rivaldafény, akiknek legjelen
tősebb művei tükrözték ezt a kort s akik
nek a hatása a legelevenebben jelen volt az 
induló kisebb és nagyobb alkotók pályakez
désében. Úgy tetszik, joggal merül fel a 
kérdés — s e kötet vizsgálata is emellett 
szavaztat —, amelyet Koczkás Sándor 
vetett fel az Irodalomtörténeti Társaság 
vitáján: nem lenne-e indokoltabb, tudomá
nyosan is helyesebb, ha az 1905—1945 kö
zötti félszázadot egyetlen korszaknak ven
nénk, benne jelentős cezúraként tekintve 
191'9-et? 

Természetesen semmiféle korszakolás tel
jes megnyugtatást nem adhat. így ez a be
osztás sem csökkentené vagy küszöbölné 
ki azt a furcsaságot, hogy az 1905—1919 
közötti irodalomról szóló kötetben alig-
alig esik szó Bródy Sándorról, akinek a 
hatása Adytól Móriczig, Révész Bélától 
Molnár Ferencig vitathatatlan és sok eset
ben íróilag sorsdöntő. S ha alig is vitatható, 
hogy őt a századvég irodalmának bemutatá
sakor kell megtárgyalni, itt minden esetre 
többet és nagyobb hangsúllyal kellene róla 
beszélni — legalábbis az irodalmi élet, a 
személyi kapcsolatok és hatások vonalán. 
De talán még fájóbbnak és igazságtalanabb
nak tetszik, hogy Ignotus itt csak egy szű-
köcske al-portrét kap a kritikai áramlatok
ról szóló fejezetben; s ezt a hiányérzetet nem 
nagyon billenti helyre, ha tudjuk is, hogy 
az előző kötetben terjedelmes portréját 
találhatjuk (amely azonban nem teljesen 
vág össze azzal az arcképpel, amelyet ebben 
a kötetben olvashatunk). Ahogyan indokolt 
Szabó Dezső áttétele a két háború közötti 
korszakot tárgyaló kötetbe, mert hatása 
ott bontakozik ki, akkor válik jelentőssé 
és életművének nagyobb része is arra a korra 
esik, bár fellépése a Nyugat korszakában 
történik, s szellemi-művészi kiformálódását 
is a század eleje jegyzi, úgy feltétlenül in

dokolt lenne Ignotusnak az érdemi tárgyalá
sát itt elvégezni: ha emlékezünk rá s tisz
teljük emlékét, azt elsősorban az új irodalom,, 
Ady és tábora érdekében folytatott harcai
ért tehetjük, s nem egyébként tisztes iro
dalmi tevékenységéért. 

Kérdés, hogy bármiféle korszakhatár
változtatás helyrebillentené-e azt az alap
vető problémát, amelybe úgyszólván min
denki beleütközik, aki e korszakról irodalom
történetet ír, de kielégítően megoldani alig-
alig sikerült — e kötetnek sem nagyon: 
hogy ti. érzékeltesse azt a szellemi környeze
tet, amelybe Ady és a Nyugat forradalmi 
újsága berobban s amellyel vívnia kell. A kö
tet szerkesztői bevezetése erről helyesen em
lítést tesz, közvetve ebből sokmindent ki
olvashatni a kitűnő történeti bevezetésből 
s a nem kevésbé jól sikerült Nyugaf-fejezer
ben; de talán mindez plasztikusabb és iro
dalmilag kézzelfoghatóbb lenne, ha magát 
az irodalmi környezetet is elevenebben és 
tárgyszerűbben bemutatná a kötet: azt a 
virulens konzervatív légkört, amelybea 
s amely ellen a Nyugat és Ady fellép
nek. (Igazán csak példa- s nem elsőrendű 
követelményképp említem meg, hogy a kor
szak legnépszerűbb regényírójának, Szoma-
házy Istvánnak a nevét mind ebben, mind 
az előző kötetben éppen hogy csak itt-ott 
említik elvétve, holott az uralkodó köz
ízlés egyik legjellemzőbb képviselője.) Egye
dül a drámáról szóló fejezet igyekszik ennek 
a követelménynek valamennyire eleget ten
ni; de pl. az irodalmi társaságok helyzeté
ről, szerepéről szóló néhány bekezdés nélkül 
aligha érthető annak, aki e korral ebből 
a könyvből ismerkedik, mit is jelentett azr 
hogy a Nyugat tábora Adyval az élén alig 
egy évtized alatt az irodalom perifériájá
ról annak centrumába vonulhatott a rájuk 
szórt bibliai átkok ellenére, s mivel is kívánt 
leszámolni a Vörösmarty Akadémia megala
kulásakor? Nem beszélve arról, hogy ez ér
tetné meg: hogyan lehetséges az, hogy a 
konzervatív irodalom a két háború között,, 
minden hivatalos támogatás ellenére az 
irodalom perifériájára szorult a köztudatban; 
hogy ami az induló Móricznak Lévay József 
vagy Vargha Gyula volt, az mondjuk a kezdő 
Szabó Lőrincnek már Ady és Babits. Ez nem 
pusztán nemzedéki váltás, hanem döntő 
minőségi ugrás is a művészetben s a köztu
datban egyaránt; s ezt elevenné tenni az 
olvasó vagy a diák előtt csak ennek a viru
lens s a hatalmi posztokat görcsösen őrző 
konzervatív irodalomnak a plasztikusabb 
ábrázolásával lehetne. 

Ezek az észrevételek sem fedhetik el 
azonban azt az alapvető tényt, hogy et a 
tizenöt esztendő a Nyugat korszaka, Ady 
kora; s az irodalomtörténeti kézikönyv 
egyik legnagyobb érdeme, hogy ötödik 
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kötete — a tárgyalás terjedelmével is, ala
posságával is — minden korábbinál meggyő
zőbben és árnyaltabban ábrázolja ezt a tényt. 
Azzal, hogy egész kötetet szentel ennek az 
időszaknak, kimondatlanul is kimondja, 
hogy a magyar szellem életében, de az euró
pai művészetek történetében is párját ritkító 
arany-kor képét adja. S ennek a kornak 
és eredményeinek talán az a legmaradandóbb 
értéke, hogy nem egy társadalmilag stabil 
periódus humuszán virágzik ki, hanem egy 
erjedőfélben levő társadalom íelbuzgó ener
giáinak a terméke, amely egyben aktívan 
visszahat erre az erjedésre és buzgásra, annak 
egyik legfontosabb emelője, valóban növek
vő és terjedő, nem csak az értelmiségre 
szorítkozó tömegek öntudatosítója és akti
vizálója volt. S ezt az új irodalomtörténet 
valóban gazdagon ábrázolja, bizonyítja és 
dokumentálja: a harmadik rész szerves 
illeszkedése az előzményekhez s abban iro
dalom és társadalmi folyamatok összefonó
dása ezt mindenféle retorikus fogásnál 
jobban igazolja. 

A Nyugat hőskoráról szól ez a kötet, 
mondottuk; érthető, , sőt nélkülözhetetlen, 
hogy az egyik legjelentősebb fejezet foglal
kozzék a Nyugattal magával. S bár ami A 
Nyugat és az irodalmi forradalom c. fejezet
ben meg van írva, azzal polemizálni aligha 
lehetne, kiegyensúlyozott, okos és körül
tekintő, valahogy az olvasó mégis kevésnek 
s kissé túl „elvinek" érzi: e korszakkal ma
gában foglalkozó vaskos irodalomtörténet
től egynémelyest nemcsak a folyóirat elvi
eszmei karakterisztikáját, hanem mintegy 
írói életrajzát is szeretné megkapni, esetleg 
keresztmetszetét—röntgenképét a szerkesz
tésnek, a kötetek felépítésének és ezek vál
tozásainak; ne feledjük, hogy mikor ez az 
irodalomtörténet megjelenik, már negyed
százada annak, hogy a Nyugat utolsó száma 
elhagyta a sajtót; jónéhány diák s tanár 
adódhatik, aki a lapot sose kapja kézbe, 
ismereteit csak innen meríti. 

S ezzel összefonódó az Osvát-portréval 
kapcsolatos hiány érzete is. Megint nem a 
róla szóló (s kevésbé itt, a Nyugat ismerteté
sénél szól róla a kötet, mint inkább a kriti
kai áramlatok fejezetében, ami éppoly ke
véssé hibáztatható, mint amilyen kevéssé 
helyeselhető; hiszen, s ezt a könyv is ki
mondja valahol, Osvát igazi maradandó 
műve az volt, amit nem írt meg, hanem amit 
szerkesztett s ahogyan: a Nyugat) fejezet 
vagy bekezdések tényanyagával vagy sza
vaival van vitám, hanem egyfelől a helyé
vel, másfelől azzal, hogy a lap „életrajzá
nak" tüzetesebb elemzéséből tán jobban 
kibontakozott volna Osvát emberi-művészi-
kritikusi-szerkesztó'i profilja is, s ennek 
érdekében nem ártott volna a rá emlékező 
nagyoktól is többet idézni. 

S szerkesztési kérdés, de tán nem má
sodrendű, hogy vajon helyes-e a Nyugat-
fejezetet és A kor kritikai áramlatai c. feje
zetet egymástól annyira elválasztani, ameny-
nyire a kötet teszi, közbeiktatva egy — 
egyébként önmagában igen kitűnő — műve
lődéstörténeti panorámát. Nem inkább a 
Nyugaf-fejezetben lenne-e a helye ennek 
a kritikusi fejezetnek, hiszen túlnyomó több
ségükben a Nyugat kritikusairól szól ez, s a 
lapról alkotott képünket dúsítaná, ha tán 
kissé összefogottabban, de azon belül kap
nánk meg ezt a kritikai spektrumot, különös 
tekintettel arra, ami az egyedi különbségek 
s a lap bevallottan liberális szerkesztési 
elvei fölött mégis markánsan és egyértel
műen „a Nyugat kritikája" — vagyis iro
dalomszemlélete — volt. S ehhez az észre
vételhez képest jelentéktelenek az olyan 
problémák, hogy vajon jogos-e pl. Hatvány 
Lajosnak különböző korszakbeli álláspontjait 
ilyen mértékben „skurcba" venni, vagyis 
szimultánnak ábrázolni, mint a fejezet teszi; 
hogy — szubjektív érzelmeken túl — iroda
lomtörténetileg Fenyő Miksának annyival 
nagyobbak lennének az érdemei Hatványé
nál, amennyivel a róla szóló passzus mele
gebb és elismerőbb hangú amannál? Nem 
tudom, Horváth Jánost mint kritikust nem 
becsüli-e túl e kötet későbbi történészi mun
kája kiválósága fényénél, s másfelől nem kel
lene-e — éppen a lap s a korszak plasztiku
sabb ábrázolása érdekében — többet szólni 
a kor irodalomtörténeti munkásságáról, múlt
szemléletéről, s ebben, ezzel összevetve, 
arról, kit s hogyan fedez fel a magyar iro
dalmi múltból magának a Nyugat? S ha az 
induló Bölöni György előtt meghajtja zász
laját a kötet — bár róla külön portré talál
ható a következő kötetben — nem kellene 
legalább ennyire megemlékezni a' Nyugat
ban induló, és kritikus-esszéistaként markán
san induló Lukács Györgyről és Szabó De
zsőről, bár mindkettőről külön fejezet szól 
a következő kötetben? 

Ez a tizenöt esztendő elsősorban és min
denekelőtt Ady Endre kora; nem utolsó 
sorban tehát az Ady-fejezet határozza meg 
a vállalkozás eredményességét. S e mondat 
— de maga a fejezet is — élénken utal arra 
a szinte-szinte érthetetlen hiányra, amely 
már a magyar irodalomtörténetnek akut 
botrányává kezd válni: hogy máig sincs 
érvényes, a kutatás eddigi eredményeit 
összefoglaló marxista Ady-monográfiánk. 
A tényre magyarázatot s főként személyi 
mozzanatokkal való indokolást mindenki 
bőven tudna adni — a tény azonban ettől 
nem változik, s nem kevésbé nyugtalanító. Ha 
van a magyar irodalomtörténetírásnak ha
laszthatatlan feladata, akkor ez bizonyára az. 

E hiány határozza meg az új irodalom
történetben található Ady-fejezet gyengéit 
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is. Ez a munka — mely terjedelmében egy 
kismonográfiával felér — sok értékes hozzá
járulást ad az eljövendő Ady-monográfiá
hoz, számos ponton önálló eredményre jut, 
de. a másikat nem helyettesítheti. Nem első
sorban azért, mert — tán a szerző szándé
kától függetlenül, de sajátos kutatási-ér
deklődési körétől meghatározottan — első
sorban a publicista Adyra koncentrál, s 
nem annyira az Ady-líra belső törvényeit 
és fejlődését kutatja, mint inkább össze
függését a publicisztikájával, a lírai motí
vumok ottani felbukkanását, a vers- és 
cikk-építés párhuzamait. Ez fontos és hasz
nos hozzájárulás az Ady-kép teljességéhez; 
de ilyen terjedelemben és intenzitással elő
adva mégis alkalmas arra, hogy elhomályo
sítsa a lírikus primátusát abban a soksíkú 
elementáris jelenségben, ami Ady volt. 

Ezzel függ össze az is, hogy Ady feltűné
sének, zászlóvá válásának okát kizárólag 
eszmei-társadalmi mozzanatokban látja; ho
lott nyilvánvaló, hogy a stiláris-hangbeli 
modernség ennek legalább annyira emelője 
volt, különösen indulásakor. Az Ady-jelen-
ségben — legalábbis számomra — az a leg
izgalmasabb, hogyan fonódik össze ez a 
kettő, hogyan emeli egyik a másikat ösz-
tönösen-tudatosan; ennek a kibontása és 
kiteregetése — s ezzel összefonódva az egyes 
kötetek kitűnő jellemzése mellett megszólal
tatva a korabeli kritikákat, vitákat és viha
rokat is — még többet értetne meg a korból 
s Ady lírai, de nem csak lírai forradalmából. 

Mindénnek együttes következménye, hogy 
a fejezet ott a leggyengébb, ahol az Ady-
vers újságáról beszél; hogy tulajdonképpen 
fel sem veti Ady világirodalmi helyének, 
jelentőségének kérdését, amely pedig nemcsak 
összehasonlító, de specifikusan magyar iro
dalomtörténeti kérdés is — és nyilván 
csak ezzel, s nem terjedelmi okokkal függhet 
össze, hogy ha itt-ott idéz is verset Ady
tól, de egyetlen költeményét sem elemzi. 
Ez pedig mindenképpen mulasztás, de kü
lönösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy 
ez a könyv jövendő nemzedékek tanulásá
nak és tanításának alapja lesz. 

Méltatlan és aránytalan dolog lenne az 
Ady-fejezettel szembeállítani a Móricz-feje-
zet kiegyensúlyozott arányosságát, stiláris 
lendületét s azt a tulajdonságát, ame
lyet talán csak irodalomtörténészi körül
tekintésnek lehet nevezni: hogy a kapcsolódó 

• erővonalakat hősétől mind a múltba, mint 
a jövőbe mértékkel és tapintatos határo
zottsággal húzza meg. Méltatlan lenne, mert 
ez a fejezet már számos monografikus fel
dolgozásra, s azok minden — pozitív és 
negatív — tapasztalatára támaszkodik. 

De nem lenne helyes így fejezetről feje
zetre menni a portrék során; inkább álta
lában állapítsuk meg, hogy azok szinte vala

mennyien hordozzák — s mi sem természe
tesebb ennél — a kutatás jelen állásának 
jegyét magukon. Ezért lesz minden kiegyen
súlyozottsága mellett is a kelleténél egy fok
kal apologetikusabb a Babits-fejezet, ezért 
érezhetően „megállapodottabb" a Tóth Ár
pád-fejezet, mint pl. a Kosztolányiról szóló. 
Talán csak a Kaffka-fejezet sikerült úgy, 
mintha mögötte már kész monográfia állana 
— bár éppen ennél az érdekes, extravagáns 
és mégis oly rokonszenves nőfiguránál — s 
különösen az érzelemtől hevített Móricz
fejezet után — kissé visszás az a tudomá
nyosan hűvös hang, amely a fejezet megfo
galmazásán elömlik. 

Természetesen az egyes fejezetekről na
gyon sokat lehetne írni-beszélni, elemezve 
erényeiket, hiányaikat; a rövidség okáért 
legyen szabad csak néhány elvi-módszer
tani észrevételemet megemlíteni itt. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen szerkezetű és 
módszerű irodalomtörténetet másként, mint 
az egyes fejezetek terjedelmi előzetes „sú
lyozásával", nem lehet létrehozni. S e ter
jedelem-elosztás körül elvileg nincs is hiba; 
azonban néha az ilyen felosztás megtréfálja 
a szerkesztőt s a szerzőt egyaránt. Mert ne
héz lenne azzal vitatkozni, hogy pl. Juhász 
Gyula a portrék sorában az ötödik helyen kö
vetkezik, Babits után, Kosztolányi előtt; 
de azon már igen, hogy terjedelmileg is 
kell-e rá annyit adni, mint Babitsra. Ennek 
a következménye azután, hogy a kitűnő, 
de életében és életművében egyaránt egy
szerűbb problematikájú Juhász Gyula kissé 
túl tág keretek közé kerül; szerzőjének bő
séges alkalma van arra, hogy verseit rész
letesen elemezze, az egyiket (Milyen volt. . .) 
teljes két lapon át; ha ezt összevetjük azzal, 
hogy a kötet Adynak egyetlen versét sem 
elemezte, hogy Babitsnál és Kosztolányi
nál is inkább csak az egyes lírai periódusok 
jellemzésére szorítkozott a szerző, mintsem kü
lön művek beható feldolgozására, akkor ez fel
tétlenül eltúlzottnak tetszik. Különösen, ha 
még ehhez hozzávesszük, hogy a fejezet nyit
va hagyja tulajdonképpen azt a kérdést is: ho
gyan viszonylik hát Juhász Gyula lírája kor
társaiéhoz, a Nyugat nagy költőgárdájához? 

A Tóth Árpád-fejezet olvastán ötlik fel 
leginkább az, ami kevésbé feltűnően más 
fejezeteknél is meg-megmutatkozik, s kö
vetkezetességében már szerkesztési elvnek 
vélni: hogy a fejezet szövegében az íróról 
szóló monográfia szerzőjének a neve és műve 
egyáltalán megemlítést sem nyer, csak az 
irodalom-jegyzék emlékezik meg róla. Ha 
elv, ha véletlen, ez mindenképpen méltat
lanság: nem lehet Kardos László említése 
nélkül Tóth Árpádról írni — mint ahogy e 
fejezet sem született az ő monográfiája és 
kritikai kiadása nélkül. Egy ilyen méretű és 
körültekintésű irodalomtörténetnek megítélé-
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sem szerint egyik feladata lett volna éppen 
tárgyalásában is kritikailag népszerűsíteni 
tudományunk monografikus dolgozatait: ta
lán nem kell részleteznem ennek a tudomá
nyoson túlmutató pedagógiai hasznosságát. 

Könyvünk tanúsága szerint irodalom
történetünk még mindig nem nőtte ki azt 
a viktoriánus szemérmességet, amely a ma
gánélet dolgait, de sokszor a művész ide
ológiai „illetlenségei" körülvettek. Amint 
az Ady-portré is megpróbálja „éterizálni" 
a Léda-kapcsolat jelentőségét, s szemé
lyiségének visszás vonásait csak menteget
ve ismerteti, úgy a Juhász Gyula-fejezet 
szinte csak suttogva említi a költő elmé
jének elborulását, vagy a Kosztolányi-fe
jezet a freudizmus szerepét a költő életében 
és művészetében. Nyilvánvaló, hogy az 
irodalomtörténet nem pletykatár vagy bot
ránykrónika; de aminek megvan a helye a 
művész életében és alkotásában, annak 
nyugodtan s fennhangon kell megadni a 
helyét a tárgyalásában is, különben éppen 
azokat a Pandora-szelencéket nyitjuk ki, ame
lyeket pedig görcsösen zárva akartuk tartani. 

Az egyébként igen értékes Kosztolányi
fejezet veti fel azt a problémát, ami azon
ban megint nem csak erre a részletre jel
lemző, s ami valószínűleg a könyv megírásá
nak módszeréből következik: hogy rapszo
dikusan s nem mindig a kellő súllyal szere
pelnek az emberi-művészi kapcsolatok, ami 
néha a reális és szükséges kötéseket, az iro
dalom folyamatosságának érzését is lecsök
kenti, így pl Kosztolányinál sem ártana 
megemlíteni kapcsolatát József Attilával, 
hatását Illyés Gyulára: annál is inkább, 
mert a következő kötet ezt József Attilá
nál ugyan alaposan és kielégítően megteszi, 
de Illyésnél éppen hogy futólag megemlíti 
a posztumus művek kiadását. 

Amint a nagy portré-fejezetek egymás
után következése, egymás közötti súly
aránya alig-alig vet fel problémát, úgy helyes 
és okos az arány a kisebb költők-prdzaírók 
összefoglaló fejezeteinél is. A legtöbb eset
ben csak tisztelni és elismerni lehet azt a 
szeretetteljes hozzáértést, amellyel ezeknél 
a fejezeteknél az ismeret-anyagot a szerzők
nek sűríteniük, nem egyszer zsonglőr-ügyes-» 
seggel kialakítaniuk kellett; s ha itt is szá
mos részletproblémán lehetne vitatkozni 
(pl. a költőknél meggyőződésem szerint Nagy 
Zoltán jelentősebbnek fog bizonyulni, mint 
az itt még nagyobb súlyt nyerő Szép Ernő; 
Bodor Aladárt Oláh Gáborral egy szintre 
emelni furcsa elfogultság s nem hiszem, hogy 
egy-két nemzedék múlva Gellért Oszkár
nak annyival nagyobb jelentőséget fognak 
tulajdonítani Somlyó Zoltánnál, mint e 
kötet most teszi. A kisebb prózaíróknál 
a csoportosítás nem elég meggyőző, s a drá
mai, fejezetben —- -hogy csak egy problémát 

említsek — nem látszik elég indokoltnak 
az „impresszionista dráma" kategóriájá
nak felvétele egyáltalán), önmagában az, 
hogy ilyen bőségben és teljességben tárgyalás
ra kerülnek a korszak irói és irodalmi je
lenségei, rendkívül örvendetes és tisztelet
reméltó. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
mennyire megkönnyíti ez a munka a tovább
lépést minden területen. 

Az utolsó részben — mely a háború elle
nes mozgalmakat és a forradalmakat s ezek 
irodalmi vetületét tárgyalja — ezek az eré
nyek még fokozottabban mutatkoznak meg, 
s a hibák jobban háttérbe szorulnak. Rész
ben azért, mert e fejezet sokéves folyamatos 
kutató- és gyűjtőmunka summázata; de 
részben azért is, mert itt kevésbé kell egyes 
művészek jellemzésével, problematikájá
val mérkőzni, inkább csak egy lendületes 
és eléggé egyirányú folyamatot lerögzíteni. 
E fejezetnek külön érdeme, hogy a magyar 
irodalomtörténetben először szolgáltat hig
gadt igazságot Kassáknak és az aktivizmus-
nak: sem lihegve túl nem becsüli, sem szem
ellenzősen nem ócsárolja, történeti helyére 
teszi és jelentősége szerint méltatja. 

E rész fejezeteinek folyamatos egymásba 
kapcsolódása hívja fel viszont a figyelmet 
arra, hogy az előző részek-fejezetek meg
lehetősen külön állottak, az átkötés, a szer
ves folyamat érzékeltetése sok esetben hi
ányzott s ez, ha az egyes portrék, vagy 
összefoglaló fejezetek önálló érvényét vagy 
érdemét nem érinti is, nehezíti a könyv 
folyamatos olvasását s főként az irodalmi 
folyamatnak, mint egységnek s eleven, 
organikus valaminek az érzékelését. 

Ez utóbbi plasztikus felfogásához, át
ér téséhez és a múltból ide, majd innen a 
következő korszakba-korszakokba vezető szá
lak jobb megértéséhez, a korszak jelentősé
gének az érzékeltetéséhez, annak a minő
ségi ugrásnak a kidomborításához, amit ez 
a másféj évtized a magyar irodalom minden 
területén hozott nagyon szükséges lett 
volna egy-egy, talán sommás, de világos 
műfajtörténeti összefoglaló: mi az, ami a 
huszadik század eleji magyar irodalomban 
tovább él a múltból prózában, drámában, 
lírában és kritikában-esszében, s mi az, 
ami újként, felfedezés- vagy forradalomként 
ekkor megjelenik, kicsírázik vagy kivirág
zik, felszökik, vagy elhanyatlik. Implicite 
persze ez túlnyomórészt benne van az egyes 
fejezetekben-részekben, szétszórva a portrék
ban és összefoglalókban; de hasznos és élve
zetes lett volna, ha e feladat szinoptikus meg
oldásával is megpróbálkozik a kötet szer
zőinek közössége. 

Befejezésül csak' megismételhetem az 
elöljáróban mondottakat: e kötet, mint az 
egész hatkötetes vállalkozás, nagy és tisz
teletreméltó erőfeszítés eredménye, amely-
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nek értékei, érdemei messze túlmagasodnak 
a hibáin és hiányain. S ami hiányát, hibá
ját találhatjuk a könyvnek, az is inkább tudo
mányunk jelenlegi állását, mint az egyes 
szerzőket minősíti. Ezért hiszem, hogy az 
egyes szerzők munkájának csakúgy, mint az 
egész kollektíva erőfeszítésének az lesz a 
legnagyobb dicsősége, ha munkájuk minél 
előbb revízióra szorul: útmutatásuk nyomán 

A magyar irodalom története hatodik 
kötete voltaképpen a két világháború közötti 
korszak irodalmának képét rajzolja meg, ki
tekintéssel a felszabadulás utáni fejlődésre. 
Az első, s mindvégig uralkodó benyomás a 
kötet forgatása közben az a felismerés, hogy 
irodalmunk történetének utolsó nagy átfogó 
periódusa a század első éveiben indul, s bár
milyen markáns történelmi sorsforduló az 
első világháború, a Tanácsköztársaság, majd 
a negyedszázados ellenforradalmi kor ideje 
— gazdag bontakozásokon, forradalmi len
dületen, megtorpanásokon, kudarcokon át 
Ady nemzedékének különböző irányú kezde
ményezései adják irodalmunk alaphangját, 
s a húszas-harmincas évek fordulója táján 
érezzük — Horváth János egyik kedvelt ki
fejezésévei élve — a fejlődés újabb ,,ízületét", 
amelyet a felszabadulásnak a társadalmi és 
kulturális élet minden területére kiható for
dulata zár le. 

így tehát, mint annyiszor, újra a korsza
kolás problémáival kell szembenéznünk. 
S hogy e szembenézés sok szempontból el
kerülhetetlen, azt éppen praktikus tapaszta
latok igazolják. Az anyagelrendezés kényszere 
folytán a Nyugat első generációjának nagyjai, 

í így (Adyt, kinek költői pályája mindenképp 
idesorolható, — kivéve) Móricz, Babits, 
Kosztolányi első alkotói periódusuk okán az 

: ötödik kötetben, az 1905-től 19-ig tartó idő
szakban kapnak helyet, holott szellemi jelen
létük a következő korszakban éppilyen, ha 
nem nagyobb mértékben hangsúlyos. S ami 

. talán puszta elvi síkon erősen vitatható, azt 
a rendszerezés megvalósult konstrukciója 
szándék nélkül is beszédesen illusztrálja. 
Hiszen a legkiemelkedőbb alkotók hiányával 
magyarázható elsősorban, hogy a kötet első 
felében világnézeti jellemzőkön alapuló tema
tikai csoportosítás (konzervatív irodalom, 

e korszak további kutatása, részlet-monog
ráfiák és összefoglaló tanulmányok írása 
olyan mértékben fellendül, hogy előbb-
utóbb az ebben végzettet elévültté teszi.. 
S nem kétséges, hogy ebben az önkorrigáló 
munkában e kötet szerzői egyenként is, 
együttesen is oroszlánrészt fognak vállalni. 

Nagy Péter 

szocialista irodalom, stb.) foglalja el a folya
mat ábrázolásának helyét. 

Az említett tényezőhöz járul egy másik is. 
A kötetből ugyanis — minden jelentős és 
később aláhúzandó eredménye mellett — az 
világlik ki, hogy irodalmunk története e fél
évszázadának számos életművét, jelenségét, 
irányát, kezdeményezését éppen a mi iro
dalomtudományunk tisztázta ugyan, de a 
kitűzött feladatok természetesen sorrendjében 
egyelőre még nem került eléggé előtérbe, az 
életművek, jelenségek, irányok egymáshoz 
való viszonya, a kapcsolatok és ellentétek s az 
ezeken keresztül megnyilvánuló ellentmon
dásos előrehaladás bonyolult dialektikája — 
a szintézis eme alapfeltétele. Persze e korszak 
jellege is magyarázza e nehézségeket, hiszen 
sok más jelenség gyökere ide nyúlik vissza, 
amiből szubjektív kötöttségek származnak, 
s a periódus záró szakasza a kortási valóságba 
torkollik bele (s így igazában le sem zárható), 
s a történelmi távlat is lépésnyi csupán, ami 
talán elegendő a szükséges tárgyilagossághoz, 
de nem az egész komplexum magától értetődő 
egyben-látásához. A történeti és az aktuális, 
a filológiai és az esszészerű, az elrendező^ 
értékelő és az eleven kritikai mozzanat még 
nem választható el határozottan a korszakot 
tárgyalva. Az e sajátosságokból fakadó mód
szertani tanulságok előrebocsátásával lehet 
csak igazságos ítéletet mondani e kötet nyúj
totta teljesítményről. 

Jól tudjuk, hogy az irodalmi termés 
menyire megnövekedett századunkban, hogy 
kommersz-jellegű s a szórakoztatás, a pusztán 
rétegigényeket kielégítő hagyományos epi-
gonizmus s az új hajtású bestseller, tehát az 
erősen ható, de az igazi irodalom határvona
lán mozgó művek milyen áradata öntötte el 
a könyvpiacot. Hogy relatív értékeket is, de 
számon tartani illendőt is milyen nagy mér-
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