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A szocialista gondolat világszerte való térhódításának ideje a Nyugat első évtizede. A máso
dik Internacionálé emlékezetes kongresszusa alig hogy életre hívta a nemzeti pártokat, ezek 
országaik történetében olyan szerepet töltöttek be, amely viták sorát váltotta ki nemcsak az 
illető országban, de az egész korabeli nemzetközi munkásmozgalomban. Elég csak a francia 
párt kormányba lépése körüli vitákra utalni. De hasonlóan nagy vitát váltottak ki a legerősebb 
szociáldemokrata párt, a német szocialisták különböző döntései is. 

Mindez alaposan felkavarta a korabeli ideológiai életet is. Kialakultak a pártok különböző 
frakciói, különösen előtérbe kerültek a centristák és a revizionisták. Elég csak két nevet 
leírnunk, hogy a kor ideológiai atmoszféráját valóságosan felidézzük: Kautsky és Bernstein. 

A korszak egy nagy világkataklizma ideje. Önmagukat túlélt monarchiák és monarchák 
meszes páncélként telepedtek rá az életre és próbálták megakadályozni a jövő lassú csírázását is. 
Önmagukat népeik sorsával, történelmével, jövőjével azonosították. Már deklaratív meg
nyilatkozásaikban is megfogalmazódott ez: az Istentől eredeztetett fenség nevében szóltak 
népeikhez és döntöttek sorsáról. A korszak nagy összecsapása az orosz—japán háború éppúgy 
ezt bizonyítja, mint a rettenetes finálé, az első világháború. 

A kor érzékenyebb szellemei a progresszív gondolat különböző árnyalataival válaszoltak 
napjaik valóságára. 

A Nyugat-nemzedék érdemes írója, Mohácsi Jenő, akinek különösen irodalmunk német 
nyelvterületen való kolportálása körül vannak múlhatatlan érdemei, Adyra emlékezve hite
lesen idézte fel ezt az intellektuális kor-atmoszférát: „E soha-meg-nem elégedés vont ide-oda 
bennünket száz eszme-áramlat között. Egyik napon megrészegedtünk Nietzsche Übermensch-
étől, másik nap egy kávéház külön szobájában a prófétás arcú Schmitt Jenő ideálisan anar-
kisztikus, egyúttal teozófus prédikációit szíttuk magunkba vagy Alexander Bernát panteiszti-
kus Spinoza-magyarázatait hallgattuk, Bodnár Zsigmond hullámelméletét mosolyogtuk meg, 
de eltűnődtünk rajta épp úgy, mint Kant kategóriáin . . . Itt voltak a szocializmus elméletének 
a köznapi életre kihatni kívánó kisugárzásai. Ide-oda rángattak bennünket — dekadencia és a 
megújhodás jelszavai."1 így mondja el, ilyen keretbe illesztve a nemes irodalmi munkásságú 
Mohácsi Jenő a szocializmus eszmevilágával való találkozását. 

A polgári gondolat nemes és szép kései virágzása, a radikalizmus elevenen jelen volt a szá
zedeleje világában. Franciaországban ennek a jegyében folyt a nagy történelmi válópör egy
ház és állam között; a harmadik köztársaság néhány nagy formátumú politikusának uralma 
idején valósággal reneszánszát élte ez a polgári eszme. A radikalizmus voltaképpen felmele
gítése volt a francia forradalom néhány nagy jelszavának és gondolatának. Már maga az, hogy 
eszmék feltámasztásáról volt szó, mutatta, hogy régóta megérett társadalmi ügyek rendezése 
van napirenden. A megkésett, lemaradt fejlődésű keletközép-európai tájakon — ahol még a 
polgári forradalom sem végezte el a maga dolgát — az első felfedezés, a történelmi feladatokra 

1 MOHÁCSI Jenő: Utazásom Adyhoz. Ny 1937. I. 285. 



való boldog rátalálás izgalmával hatottak a radikalizmus nemes céljai. Különösen ha olyan 
formátumú és tehetségű emberek képviselték, mint nálunk is: Jászi Oszkár, Szende Pál és 
még néhányan mások. 

Ilyen kaotikus volt az az évtized a társadalmi elméletek, a politika világában, amikor 
reflektorunkat a kor legnagyobb hatású folyóirata, a Nyugat felé fordítjuk. 

* 
A századelefi szocialista gondolat a Nyugatban (1908—1919) — írtuk fel címként. 
Mindjárt elöljáróban ki kell mondanunk: a Nyugat szépirodalmi folyóirat, amelynek fel

adata az volt, hogy kasa legyen annak a páratlan méhrajzásnak, amely a század elején a 
magyar szellem virágos kertjeit elárasztotta. így tehát nem kérhetjük rajta számon a szoci
alista gondolat teljes kifejtését, intenzív bemutatását. (Ott volt erre ebben a korszakban a 
Huszadik Század, de méginkább a Szocializmus.) 

A Nyugat azonban a kor teljes szellemi izgalmát hozta. Hogy maradhatott volna hát ki 
oldalairól a legnagyobb hatású koreszme, a szocialista gondolat útjáról, sorsáról, helyzetéről 
szóló tudósítás. Különben is a Nyugat politikájával — a kor szelleméhez, a liberalizmus ural
kodó eszméjéhez híven — harmonizált a tolerancia más szellemi áramlatokkal. így évfordulók 
apropójából foglalkozott Marx korszakos életművével; ugyancsak évfordulók adtak alkalmat 
a szocialista gondolat néhány jelentős Marx előtti vagy Marx-kortárs alakjának felidézésére: 
„Morus Tamás volt az első, aki öntudatosan, tiszta fejjel végiggondolta, egyben megkonstru
álta a kommunista társadalmat, ő volt az első modern szocialista" — méltatja Morus élet
művének koronáját, az Utópiát a Nyugat cikkírója, utolsó mondatával kijelölve helyét „az 
erős kezű nagy kormányos — Marx Károly !"2 — méltó elődei között. 

Proudhonra Bresztovszky Ernő emlékezett: „Nagy energiája, sok oldalúsága, szelle
messége, ötletessége, önfeláldozása — élete munkája — csak gyújtó anyag összehordására 
volt jó, csak forradalmasította a kedélyeket, fölrázta az alvókat — de összehozni, vezetni, 
irányítani nem volt képes őket." így is utalt arra a történelmi léptékvesztésre, amely miatt 
Proudhon Marx kritikáját — a kispolgári gondolkodó Marx szájából nem dicséretként ható 
epitetonját — kiérdemelte. Bresztovszky azonban — ismét csak Marx szellemében — így 
végzi ünnepi méltatását: „A munkának csak első felét tudta elvégezni. De vajon nem óriási 
munka az a félmunka is! Vajon nem nagy ember ez, a most száz éve született Proudhon, aki 
ennyire is képes !"3 

Ott vannak a Nyugat hasábjain a korabeli munkásmozgalom legnagyobb nevei, Bebel, 
Adler és mások. Cikkeznek H. George-ról, a liberalizmustól ihletett nagy hatású szociológus
ról, akitől szocialista gondolkodók is termékeny ösztönzést kaptak. Foglalkoznak a feminiz
mussal, amely polgári és szocialista elméket egyaránt foglalkoztató korgond. Glosszáznak 
napi politikai ügyeket: sztrájk és politika kapcsolatán gondolkoznak el.4 

Természetesen tud a Nyugat az orosz forradalmárokról is. Memoárjai kapcsán foglalkoz
nak Kropotkinnal, a modern tudományos anarchizmus megalapozójával — hogy a korabeli 
megjelöléssel éljünk mi is. „Ennek az orosz kultúrának, amely az egészséges agyvelők ezreit 
és tízezreit lobbantotta lángra, nagynak és hatalmasnak kell lennie s meg kell kapnia gazdag
ságával a világ eszét, mint ahogy nyomorával a szívét meghódította" — mondja éppen Kro-
potkin ürügyén a Nyugat recenzense.5 S ez a messianisztikus hang, amely mindent vár a prog-

2 BÁLINT Aladár: Morus Tamás. Ny 1911. I. 205., 209. 
3 BRESZTOVSZKY Ernő: Proudhon. Ny 1909. II. 223-224. 
4 ERDÉLYI Viktor: Bebel. Ny 1913. II. 196. — IGNOTUS: Liebknecht és Adler. Ny 1917. 

II. 170. — ERDÉLY Imre: George, H. Ny 1912. I. 740-41. - BALÁZS Béla: A feminista 
probléma. Ny 1913. I. 395—97. — CSÉCSY Imre: Sztrájk és politika. Jegyzetek az angol 
sztrájkhoz. Ny 1912. I. 742-745. 

5 ERDÉLY Jenő: Kropotkin, Egy orosz forradalmár emlékiratai. Ny 1912. I. 644—45. 
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resszív orosz kultúrától, nem magányos szólam. Többször is felhangzik a Nyugat oldalain, 
ismét csak nem önmagában. Más orgánumok oldalairól számtalan hang felel erre, köztük 
olyan óriásoké is, mint Ady Endre szava. Innen már csak gondolatnyi ugrás — de micsoda 
gondolaté! —, amikor Bíró Lajos ezt a jövőt váró és látó optimizmust mint reális reményt 
a forradalmi orosz munkásmozgalomba helyezte, a világ legizgalmasabb, legcsodálatosabb 
szervezetének nevezve azt. 

Jelen van a Nyugatban a korabeli magyar munkásmozgalom. Impozáns nevekkel és impo
náló szellemi felkészültséggel! Kunfi Zsigmond, Bresztovszky Ernő, Braun Róbert. Ott van 
— s hozzá milyen fontos kérdésekben hallatja hangját! — a legnagyobb név is: Szabó Ervin. 

A Nyugatban a hangot Ignotus ütötte meg aktuálpolitikai-társadalmi kérdésekben. Ez a 
hang a liberalizmusé volt. Ignotus azonban eléggé fogékony szellem volt ahhoz, hogy a libe
ralizmuson túlmutató igazságokra ráérezzen. Az új művészet mibenlétén töprengve így fogal
mazott például: „Magyarország fejlődésének legbiztosabb jele az a kemény védekezés, mellyel 
a régi hatalmak felvonulnak minden ellen, ami új, — akár a politikában, akár a gazdaságban, 
akár a tudományban, akár a művészetben."6 

Ugyanez az Ignotus apodiktikusan ki is mondta: „ . . . lelke mélyén a legtöbb újságíró szo
cialista."7 Természetesen nincs szándékunkban Ignotusból szocialista gondolkodót faragni. 
Nincs is erre szüksége, ő úgy lehetett a századeleji magyar szellemi élet reprezentatív man-ja 
— Németh László magára alkalmazott jelzőjét kölcsön kérve: a magyar szellemi erők organi-
zátora —, ahogy liberális szellemi fegyverzetében megjelent. Inkább csak azért idéztük pél
dáját, hogy bizonyítsuk: milyen hódító volt ekkor már a szocialista gondolat. Az új Kísértet 
ideje volt ez: 

Ez a nagy, nappali Kísértet, 
Ki szemet lefog, agyat kábít, 
Ráborul minden tisztes szívre 
S érezteti: hatalmasabb, több, 
Mint itt akárki másik. 

Ki csak percnyi becsülettel él, 
Éli ezt a silány világot, 
Beismeri búsan, miként én: 
Kísértetet, kisérendőbbet, 
Soha, sohase látott. 

Mindent elvesztünk, én már tudom, 
E tétova, szomorú földön, 
De mezét ez új Kisértetnek, 
Vörös mezét vígan és újból, 
Újból magamra öltöm. 

* 

A szocialista publicisztikát mindenekelőtt Bresztovszky Ernőnek, a Népszava szerkesztő
jének írásai képviselik a Nyugatban. Bresztovszky érdemes embere volt a korabeli szellemi 
világnak. Az emlékezetes Ady—Csizmadia-pörben Ady mellett állott. A költő verset dedikált 
neki. 

• IGNOTUS: Üj művészet. Ny 1909. I. 415. 
7 IGNOTUS: Garami Ernő: A megváltás felé. Ny 1908. I. 409- 13. 
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Éhe a szépnek — adta egyik kis jegyzete címének. Szinte parafrázisa Ady Álmodik a nyo-
nzorjának: „Mi néhánytízezren ebben a városban, akik tudunk eleget enni, örömöt szerezni 
magunknak betűvel, képpel, muzsika hangjával, bele kell, hogy szédüljünk abba a szívszo
rongató érzésbe: százezrek laknak körülöttünk odvakban . . . életük munka és éhség: éhe a 
kenyérnek, éhe a szépnek. A végük pedig: korai pusztulás." S miután ilyen riasztó látleletet 
vett fel, megkérdi: „ . . . hol marad itt idő az örömre, a szépség örömére.?"8 

A kor nagy témáját érintette itt Bresztovszky, amely Adyt is izgatta: Kiké legyen Buda
pest? — A jövő zenéje az utcán — kérdezte Ady is, amikor a riasztó kontrasztot érzékelte az 
Operába, a nagynevű Burián meghallgatására sznobizmusból tóduló burzsoá közönség atti
tűdje és a kiszűrődő zongorajátékot áhítattal hallgató utcanép magatartása között.9 

Bresztovszky is valahol itt tudja a megoldást. Művész nyomor és művész gőg címmel egész 
füzetet adott ki, amelyben így írt: „a művész osztályhelyzete is kialakul s ennek öntudatlan 
megismerése azok felé a szűz területek felé fordítja titokban a művész szemét, amelyek új, 
végtelen horizontot kínálnak neki: az esztétikai éhséget szenvedő tömegek felé."10 

Bresztovszky soraiban a kor — ma már bizony kissé naivnak tetsző — optimizmusa szólal 
meg olykor: „Ebből a folyton terjedő álomkórból csak a megvalósulásra fog ébredni az emberi
ség: az új hedonizmus korára, amelyet Dorian Gray Henry barátja emleget."11 

De tudja a Népszava Nyugatban vendégeskedő szerkesztője a realitás szavát is: „a művé
szetek és a proletár világnézet közelednek egymáshoz, mert életszükséglete az egyiknek a föl
frissülés, a másiknak a kiegészülés esztétikai elemekkel."12 

Azt is pontosan látja, hogy a művészetek válságának más megoldása nincs, mint a kapi
talista közvetítők kikapcsolásával keresni a szellemi és üzleti kapcsolatot a munkás fogyasz
tókkal. Bresztovszky szerint — ahogy jegyzete címében is írta — az ember: függvény: „Átala
kítjuk a társadalmat és nem tehetünk róla: az új társadalom átalakít bennünket és ismét nem 
tehetünk róla."13 

Bresztovszky írásai szépen példázzák azt is: a szocialista gondolat hogyan jelentett termé
szetesen egyet a megújuló természettudomány új eredményeinek elismerésével, adaptálásával: 
a Repülj, hajóm; A repülőgép körül, A mozi azok a glosszái, amelyekben a hódító új technikát 
ünnepli a Nyugatban.11 

„A laboratórium spekuláns és méricskélő, csupa praktikum tudósa ezzel a tisztán technikai 
fölfedezéssel nagyobb befolyással van az emberiség morális fejlődésére minden papnál és esz
tétikai fölfogására minden művésznél."15 

így alakul ki a technikától megihletett esztétikája is, amelyet meg kell kérdőjeleznünk: 
„A lélektelen gép átformálja a társadalmat, a társadalomban az embert és az emberben 
szépérzéket. A technika a termőföld, amelyből a művészi, az alkotott szépség kihajt."16 Bresz
tovszky itt megfordítja a sorrendet, hiszen a technika is a társadalom függvénye. 

* 
8 BRESZTOVSZKY Ernő: Éhe a szépnek Ny 1909. I. 266. 
9 Kiké legyen Budapest? A jövő zenéje az utcán. Budapesti Napló 1907. szept. 26. L.: ADY 

Endre: Költészet és forradalom, összeállította és az előszót írta VARGA József Bp. 1969. 
175. 

10 BRESZTOVSZKY Ernő: Művész nyomor és művész gőg. Ny 1908. II. 473. 
11 BRESZTOVSZKY Ernő: Üj hedonizmus. Ny 1909. I. 489. 
12 BRESZTOVSZKY Ernő: Üj hedonizmus. Ny 1909. I. 490. 
13 BRESZTOVSZKY Ernő: Az ember: függvény. Ny 1909. II. 321. 
14 BRESZTOVSZKY Ernő: Repülj, hajóm. Ny 1909. II. 215.-219 — A repülőgép körül. 

Ny 1909. II. 334-336. - A mozi Ny 1908. II. 140-147. 
15 BRESZTOVSZKY Ernő: Repülj, hajóm. Ny 1909. II. 219. 
16 BRESZTOVSZKY Ernő: A mozi. Ny 1908. II. 147. Bresztovszky többi cikke a Nyugat

ban: Negyven kinézerek 1908. II. 55—56. — Sörvárosi jegyzetek 1909. II. 390—92. — Makro-
kozmo en mikrokozmo 1910. I. 60—69. — L. még Bresztovszkynak a Népszavában Tünetek 
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A szocialista publicisztika Nyugat-beli vendégeskedésének szép pillanata volt, amikor a 
Nyugat 1908-as évfolyamában Kunfi Zsigmond emlékezett Marxra halálának huszonötödik 
évfordulóján. Kunfi a magyar szocialisták legképzettebb vezetői közé tartozott. A párt külön
böző frakciói között centrista helyet foglalt el. Különösen az értelmiség körében volt nép
szerű. A Nyugat szerkesztői szemében is vonzóvá tette nagy irodalmi műveltsége, franciás 
kultúrája, kitűnő stílusérzéke: 

„A világ költőietlen, de mégis nagyszerű józanodásának egyik jelensége a marxizmusnak 
uralma. A régi hatalmak a tömegeknek és a meséknek szövetségéből szívták erejüket. A mar
xizmus a tudományos elméletnek és a tömegeknek a frigye. Az elmélet kart, a tömeg agy
velőt nyert ebben a frigyben. Kant mondotta: szemlélet nélkül a fogalmak üresek: fogalmak 
nélkül a szemléletek vakok. Nagyobb igazsággal lehet ezt az ítéletet a tömegeknek és az 
elméletnek viszonyára, a munkásmozgalomnak és a marxizmusnak, a szocializmusnak viszo
nyára alkalmazni." 

S miután ilyen biztos kézzel betájolta a marxista elméletet, írói módon vázolta fel Marx 
portréját. „Marx olyanfajta ember volt, aminőt a nagy embereket gyúró természet is csak 
igen ritkán tud alkotni. Nagy gondolkodó és nagy cselekvő volt egy agyvelőben. Benne a gon
dolat nem betegítette halványra az elszántság természetes színét, hanem olyan utat mutatott 
az akaratnak, amelyen kitérők nélkül és így hamarabb juthat céljához. Tudománya az élet 
szolgálatában állott és a fáklyavivő szerepe jutott neki. Élete munkája két alkotásban termetté 
a legkülönb gyümölcsöket: a gondolat világából való az egyik: Das Kapital, ha éppen egy 
műhöz akarja kötni az ember az író és kutató Marxnak legérettebb termését; a tett világából 
való a másik: az Internationale néven emlegetett nemzetközi munkásszövetség, az első nagy 
kísérlet a katolikus egyházban megtestesült nemzetköziségnek, ennek a magasabb rangú 
társadalmi életformának, piros földre való ráállítására. Embereket szervezni, másnemű munka, 
mint gondolatokat logikus rendbe állítani. A gondolatok felhőjárásának megfigyeléséhez 
szokott szem bajosan tud hozzáigazodni az emberi testek optikájához, amelynek egészen 
mások a törvényei. A tudósnak és gondolkodónak az igazsághoz, az emberek vezetőjének, a 
cselekvőnek az érdekekhez kell igazodnia. Ez két olyan szellemi habitus, amely csak a termé
szet sátoros ünnepein termett emberekben fér meg közös tanyán." 

Kunfi Marx-portréja természetesen nem azonos a mi mai Marx-képünkkel. Az az óvatosság, 
ahogy a forradalom, az osztályharc kérdését megkerüli, vall a szerző evolucionista beállított
ságáról. Egészében azonban a századeleji magyar progresszió e nemes harcosának méltó — 
tegyük hozzá: egyetlen — megnyilatkozása volt ez a Nyugat publikuma előtt.17 

* 

A Nyugat és a sarjadzó szocialista irodalom problémája, kapcsolatuk, szépen nyomon 
követhető a folyóiratban. 

Kéri Pál: A szocialista Anatole France címmel méltatja az író korábban megjelent Vers les 
Temps meilleurs (Jobb idők felé) c. cikkgyűjteményét. „A történelmi materializmus gondolat

címen a Nyugatot támadó írására visszhangzó Nyugat cikkeket: IGNOTUS: Tünetek — Bresz-
tovszky Ernő a Nyugat ellen — GELLÉRT Oszkár: Babits a költő és Babits a kritikus. Ny 
1911. II. 683—86. Biztosan ez az ügy volt az oka, hogy ettől kezdve Bresztovszky nem szere
pelt a Nyugatban írásaival. — L. még: FEKETE Miklós: Bresztovszky Ernő: Művész nyomor és 
művész gőg. Ny 1911. I. 801—803. — valamint VÁRNAI Dániel nemes hangú nekrológját: 
Bresztovszky Ernő. Ny 1922. 365—66. 

17 KUNFI Zsigmond: Marx. Ny 1908.1. 376-81 . — Kunfiról 1. még a Nyugatban: FEKETE 
Miklós: Kunfi: A másik út, Tanulmányok a szocializmus köréből — Uő.: Kunfi: Az általános 
választójog. Ny 1912. I. 367-68. 1066-67. - Marxról: BOROSS László: Marx. Ny 1918. II. 
509—16. — RÉVÉSZ Mihály: Marx-irodalom. Ny 1918. I. 1048—50. Tanulmányunk nyom
dába adása óta megjelent Köves Rózsa—Erényi Tibor tudományos igényű, rokonszenves 
hangvételű könyve: Kunfi Zsigmond életútja, Kossuth, 1974. 389. Tanulmányomhoz 1. külö
nösen 7—142. 
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váza teljesen behálózza az idegeit, a szocialista gondolkodás teljesen a vérébe ment át" — 
írja Kéri, ami igaz ugyan, de mégiscsak hűségesebb a valósághoz, amikor később így fogalmaz: 
„ami azonban az ő beszédeit különösen hatásossá, alakját különösen meleggé és széppé teszi, 
az a proletárság szeretete."18 

Anatole France publicisztikai kötete világszenzáció volt a század elején. A Budapesti Napló 
párizsi tudósítója, Ady Endre azon frissiben, szinte megjelenése másnapján, 1906 nyarán mél
tatta. Érdemes idézni Ady szavát is, hiszen ő is többször nyilatkozott később a Nyugatban 
Anatole France-ról. (Anatole France új legendás könyve, Vigasztaló Anatole France).19 Az 
Anatole France vallása címmel küldött párizsi tárcáját azért is érdemes összevetnünk Kéri 
írásával, hogy lássuk: mi a különbség a lényeglátó zseni és az igen jó érzékű esztéta meglátása 
között. 

„Anatole France megtéréséről sok szó fog újra esni az intelligens Európában. Könyvbe 
gyűjtötték most nevezetes szónoklatait Franciaország legnagyobb írójának. E beszédeket az 
utolsó nyolc esztendőben tartotta Anatole France." Ady is azzal indítja cikkét, ami miatt világ
szerte felfigyeltek Anatole France kötetére. Mindjárt azzal folytatja, amin Kéri Pál is eltöp
rengett, már azzal is, hogy cikkének demonstratíve ezt a címet adta: A szocialista Anatole 
France. „Körülbelül ennyi idős az ő szocialistasága. Akik még mindig csodának tartják a 
dolgot, olvassák el e könyvet. Megértik majd, hogy Anatole France lelkében föltarthatatlan 
erők dolgoznak. Nem történhetett más: Anatole France fölesküdött a szocializmusnak." 

Majd bemutatja a kötetet Ady, ismét csak demonstrálva: a századeleji szocialista-közéleti 
problematika milyen gazdagon van jelen abban: „Az Affaire idején tartotta nagyobb részét 
a beszédeknek. Egy-egy keserű ige mintha az utcának válaszolna. Halljuk a könyvből az utca 
lármáját. Conspuez Zola, Conspuez France. Éljen a hadsereg. Halál a zsidókra! Azután jönnek 
a győzelmes zengésű ovációk. Jönnek a Rómára bocsátott gondolatok. Beszéd Zola sírja fölött. 
Ostromlása a hazafiaskodásnak. Alkalmi beszédek. Minden könyvlapnál emelkedő karját látja, 
érzi az ember Anatole France-nak. Egyre magasabbra emelődik e kar. Egyre bátrabban lengeti 
a piros lobogót." 

A piros lobogó felemlítésével ismét csak Anatole France szocialistaságáról beszél Ady. S 
ahogy folytatja: „Ha a török mészárlások híre jó. Ha Marokkóért akarják harcba heccelni 
Franciaországot. Oroszországban gyilkolják a zsidókat. Vér és gazság mindenütt, amerre az 
ember néz." 

S most Anatole France példamutató attitűdjét idézi Ady: „Anatole France nem esik két
ségbe. Egyre hívőbb lesz. Még a demokrácia turpisságai sem fosztják ki hitéből. Kell, hogy a 
világ megjavuljon. Jobb időknek kell következniök. Semmi sincs? Itt van a piros lobogó." 

Hova emeli Ady Anatole France példáját! Milyen gazdagon bontja ki a századeleji intellek-
tuel tépelődésének okát és alternatív lehetőségeit: „Könnyel és bizalommal telik meg a ma 
élő jó emberek szíve, ha Anatole France-ra gondol. Bizonyos, hogy jó szándékkal van a jövendő 
az emberiséghez, ha ilyesmi történik. íme, Anatole France: arisztokratája az értelemnek és 
az ízlésnek. Elérkezik lelkének legnagyobb kríziséhez. Látja, hogy milyen kevés az ember az 
emberek között. Csalás, bűn, nyomor, hazugság és veszettség mindenütt." Ady Anatole France 
választását most állítja be a kor intellektueljeit Szirénként bűvölő különböző álutak közé. 
Pontosabban: emeli példává! 

„Kétségbe kell esni. Vagy pedig elzárkózni a világtól. Vagy egészen fölébe szállani, s hideg 
bérceken dideregni, mint Ibsen vagy Nietzsche. Ezt várta volna mindenki France-tól. Hiszen 

18 KÉRI Pál: A szocialista Anatole France. Ny 1908. I. 193—197. 
19 ADY Endre: Anatole France vallása. BN 1906. aug. 22. L.: Költészet és forradalom. I. m. 

133. — Anatole France új legendás könyve. Ny 1909. II. 389—90. — Vigasztaló Anatole 
France. Ny 1914. II. 267—68. 
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művész az összes istenek kegyelméből. Csinál magának egy pompás külön universumot. Trónt 
állít bele s rácsücsül, ő pedig fölcsapott szocialistának." 

Ady párizsi tárcájának következő sorai történelemértésének legszebb pillanatává magasod
nak ! „Hogy ő is álmodná szegény, gyötrődő munkások szent bizalmát?" — teszi fel Ady 
őszintén a világszerte sok elmét és még több pletykaéhes újságírót foglalkoztató kérdést a 
Villa Said antik régiségek és a huszadik század adta kényelem keretei között élő íróról, aki 
korának legjobban kereső írója is volt — hogy ilyen prózai dolgot is megemlítsünk. 

„Nem!" — feleli Ady saját kérdésére, és az 1906-os Adyról is vallva, így folytatja: „Anatole 
France tudja, hogy a szocializmus még nem lesz megváltás. De tudja, hogy milliószor több 
szépség és jóság lesz a földön, mint ma." 

Alkalmat talál Ady arra is, hogy a még fiatalkorában, debreceni, de méginkább váradi évei
ben a nagy hatású naturalisták, Zola és Ibsen és hűséges magyar követőik, Thury, Bródy 
nyomán kialakított életes esztétikáját újra fogalmazza. Végérvényesen leszögezze: „Nem 
szabad megtagadni az életet. Az exkluzív művészet ezt teszi. Jönniök kell időknek, mikor élet 
és művészet megcsókolják egymást. Küzdeni kell ezért a csókért, mert ez lesz az expiáció 
minden Júdás-csókért. Ez lesz az emberiség felmagasztosulása. Mikor? Talán sok ezer év 
múlva. Lehet, hogy soha. Mégis ezért kell élni. Egyébként nincs értelme az életnek. Meg kell 
ölnünk magunkat, vagy összerombolni, bombázni mindent, ami van." 

Ady sorait olvasva igazat kell adnunk Komlós Aladárnak, aki a művész szocialista velleitá-
sának genezisét kutatva, így fogalmazott: „ . . . szocializmusa . . . összefért individualizmusá
val . . . azért akarta a szocializmust is, hogy minden egyén szabadabb legyen . . . szocializ
musának az életimádat a filozófiai alapja. Ha az élet szentségének gondolatát Nietzschétől 
kapta is, eltér tőle abban, hogy e tanból ő az elnyomott tömegek forradalmának következte
tését vonta le."20 

Pontos megfigyelést olvashattunk a fenti sorokban. Ady nagy gondolati motívumai valóban 
így fonódnak össze. A szocializmus és a humanizmus korrelativ fogalmak Ady gondolkozásá
ban ! Ezért mond igent — ha némi fenntartással is a végcélt illetően — Anatole France vallá
sára: szocialista konfessziójára: „A szocialisták arra mennek a cél felé. Ezért kell velük menni. 
Nem érnek oda. De egy részét az útnak megfuthatja velük az emberiség." 

„ így lett szocialista Anatole France" — foglalja össze cikkét Ady. Hogy aztán még utolsó 
mondataiban is példává emelje Anatole France választását: „Beszédeinek könyvéből újra meg
értjük e fölösleges intellektusnak átformálódását. Hinni kell az emberiségben és az életben. 
Ezt hirdeti az ő csodának keresztelt megtérése. Ez az ő vallása." 

Ady azzal teszi fel a koronát párizsi tárcájára, hogy utolsó strófájában felveti a kor intellek-
tueljére leselkedő legnagyobb buktatót: az Isten-keresés vigaszát. „És még egy gyönyörű 
tanulság. Nagy egyéniségek rendszerint megismerik az intellektuális mámor minden fajtáját. 
A régimódi s a mai szabású elméket azonban gyakran érte tragikus sors. Nem az őrültségre 
gondolok. Hanem például a vallásosságra. Intellektusválság hányszor sodort kiváló embereket 
buta bigottságba. Szinte mindennapos tragédia." 

A szocialista szimpátián túl azért is példa Anatole France választása Ady számára, mert 
nem ezt az utat járta: „íme, Anatole France-szal megjelenik az új típusa a gondolkodó ember
nek. Akit már kényelmes sorral hiába csalogat a vallásos babona. Az új ember nem megy az 
istenhez, ha kétségbeesik. Hanem az emberhez. Bízik és megvigasztalódik az emberiség által. 
Az ő vallása ez: meg fogja magát váltani az Ember." 

így talált alkalmat Ady, hogy humanista krédóját még egyszer megfogalmazza Anatole 
France vallása ürügyén. 

Kéri Pál cikke nem magányos hang volt a Nyugatban Anatole France-ról. Szinte nincs év, 
amikor kimaradna a neve a folyóiratból. Ez szólt Anatole France szerepének, helyének, ame-

80 KOMLÓS Aladár: Ady Endre ébresztése. Új írás 1964. márc. 341—44 
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lyet a korabeli európai szellemi életben betöltött. Minden érdekelte az embereket, ami körü-
lötte-vele történt, a műveitől — az új házasságáig.21 

A Nyugat legnagyobb nevei nyilatkoztak róla: Babits, Kosztolányi. Megszólaltak a Nyugat 
francia ügyekben legilletékesebbjei is.22 Laczkó Géza A pingvinek szigete megjelenése alkal
mából írta, hogy: „A még nemrég szocialista France-ból anarchista lett. — A Pingvin sziget 
szerencsétlen óra szülötte . . . Legnagyobb hiba, hogy irányregényt ír. Egyoldalú, előre meg
koncipiált gondolat kifejtésére politikai pártos szenvedéllyel megírt irány-regény nem is lehet 
jó."23 Nem hiszem, hogy csak mai esztétikai tudásunk kérdőjeleztetné meg velem Laczkó 
Géza szavait. A pingvinek szigete ugyanis kitűnő mű. A legjobb francia hagyományokból, 
a XVIII. század felvilágosítóinak szatirikus indulatából merített France is. Tehát nem irány-
regény, hanem — pamflet a javából. Szabó Dezső ezt tanulja meg France-tól s máig időtálló 
néhány kis remekében — Feltámadás Makucskán, A kötél legendája — ezt kamatoztatja. 

Babits a Les Dieux ont soif (Az Istenek szomjaznak) margójára írta széljegyzeteit, ezzel a 
tüntető címmel: A kételkedés kötelessége. Egy liberális intellektueltől meglepő nyíltsággal 
mondja ki, hogy itt bizony France nem tisztázta olyan egyértelműen történelmi szimpátiáját, 
mint amikor kortárs ügyekben foglalt állást. France mentségére azonban felhozhatjuk, hogy 
a történelem pátosza ebben a regényben is benne van. Csak egyetérteni lehet viszont Babits 
konklúziójával: „a kételkedés kötelessége . . . És ma hirdeti ezt a tanítást mindig sötétebben 
és mindig kevesebb reménnyel az öreg France, ma amikor újra támad a hit és a metafizika, 
ma, az új katolicizmusnak s a Bergson filozófiájának korában, amikor az emberek mindinkább 
elfelejtenek kételkedni."24 

A történelem értése — s így a szocializmus világtörténelmi útjának megértése — s a kétel
kedés kötelessége: ez volt az a két nagy gondolat, amit a Nyugat írói Anatole France-tól 
kaptak. 

* 

Ugyanebben az évben, amikor Kéri Pál a szocialista Anatole France-ot mutatta be a Nyu
gat olvasóinak, a főszerkesztő, Ignotus kritikát írt Garami Ernő: A megváltás felé című darab
járól, amelyet a Vígszínház mutatott be. Garami a magyar szociáldemokraták vezére volt. 
Erősen centrista politikus. Mindenesetre nem volt minden pikantéria nélkül, hogy a szoci
alisták vezetőjének darabját éppen a megújuló magyar irodalom legnagyobb hatású és leg
erősebb fókuszú orgánumában, a Nyugatban, annak főszerkesztője, Ignotus méltatta. 

Maga a darab már akkor sem keltett különösebb irodalmi-művészeti szenzációt. Inkább 
általános, a darabon túlmutató tanulságai miatt érdekes. Ignotus épp Garami darabja ürügyén 
korrigálta esztétikáját: „Vagyis az, hogy valamely időben, függetlenül ez időtől, ennek tartal
mától, politikai s gazdasági állapotaitól art pour art mit érzünk szépnek, az mégiscsak ettől az 
időtől, ennek tartalmától, politikai és gazdasági állapotaitól függ." 

Hová emeli a téma adta pátosz még a már-már konzervatívan, óhitűen liberális Ignotust is! 
„Ez eljövendő új világnak meg lesz a maga új művészete, s motívumai, fogalmai, értékei és 
adalékai ma még csak munkáslelkekben, munkásrétegekben, munkás-vesződésekben és kér-

21 ADORJÁN Andor: Párbeszéd Anatole France házasságáról valamint az irodalom elipa-
rosodásáról. Ny 1909. II. 540—48. 

22 Anatole France-szal foglalkozó írások a Nyugatban az idézetteken kívül: PÁSZTOR 
Árpád: Anatole France mozi darabja. Ny 1912. II. 615—616. — ÚJHELYI Nándor: Anatole 
France. Ny 1912. I. 1071—72. - SZABÓ DEZSŐ: Anatole France. Ny 1914. I. 616-618. — 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Egy nagyon szomorú könyv. Anatole France új munkája. Ny 1916. 
I. 54 -55 . - KOSZTOLÁNYI Dezső: France-könyvek. Ny 1917. II. 832. 

23 LACZKÓ Géza: Fehér kőről a pingvinek szigetére. Ny 1909. I. 171—72. 
"BABITS Mihály: A kételkedés kötelessége, Ny 1912. II. 651. 
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désekben, munkásválságokban és küzdelmekben s a csekély számú munkásművészek munkái
ban találtatnak. Ezeket életükben meglátni s a művészetbe belevinni csakis ők képesek; mint 
felszabadulását, a művészetbe való felemelkedését sem köszönheti majd a munkásnép másnak, 
mint önmagának — s mint ahogy felszabadulásával az emberiséget, művészetével a művészetet 
viszi a megváltás felé."25 

Bresztovszky és Kunfi mellett otthont kapott a Nyugatban a századeleji magyar szocialista 
széppróza legnagyobb ígérete, Révész Béla is. A völgyben, Szocialisták — jöttek mindjárt 1908-
ban a Nyugatban egymást követően Révész írásai. A legjobbak megbecsülését vívta ki. Elég 
arra utalni, hogy Ady nemcsak barátját becsülte Révészben, de a kortárs prózaírók közül 
Móricz Zsigmond, Kaffka Margit és Krúdy Gyula mellett őt tartotta a legtöbbre. Többször 
írt róla a Nyugatban is. Mi most még sem őt szólaltatjuk meg, hanem Szini Gyulának adjuk át 
a szót. Szini már csak azért is illetékes Révész-ügyben, mert maga is prózaíró volt, és indulása 
idején ő is Ady és Révész baráti köréhez tartozott. Igaz, Szini művészi eszményei mások voltak, 
mint a Révészé: ő a sejtetésekben, a finom hangulatokban — egyszóval: a szimbolizmus prózai
művészi jegyeiben — találta meg a maga adekvát kifejezési formáját. Ezért különösen becsül
nünk kell szavát, hogy egy ennyire másfajta írói világot, mint a Révészé, értékelni tudott. 

„A legsötétebb és legpiszkosabb nyomorból ragad ki állattá süllyedt embereket.. . arcuk
ból, fakó szemükből lelket, vonagló, kényes, finoman emberi psychét hámoz k i . . . A proletárok 
világa az ő Colorádója."26 

Tárcáival, rajzaival, novelláival, drámáival és még sok más írásával is ott van a Nyugatban 
a szocialista tendenciájú századeleji magyar próza másik nagy ígérete: Barta Lajos is. Míg 
Révész a stílromantika útját járta, s proletár témáit, alakjait a szecesszió indázta be, addig 
Barta a puritán realizmus művészi elkötelezettje és — ki lehet mondani — mestere volt. 
A sátoros kocsi, Pusztai történet, Tragédiák a hátsó udvaron, Falusi kirándulás, Hervadt katona — 
követték egymást a novellái. De a Nyugat hozta A sötét ház című színművet is, s napitárcái 
közül is néhányat: Budapest boldog akar lenni, Hősök galériája, Üdülés az üdülő otthonában. 
Barta egy addig nagyobbrészt ismeretlen világról hozott hírt az irodalomba. Az akkori Magyar
ország délnyugati részének magyar—zsidó—szláv emberbolyáról. 

Mi most itt mégsem Barta művészetének oly nagy reményekre jogosító korszakát elemez
zük, hanem egyik publicisztikus írását emeljük ki. Szocialista gondolatok a háborúról. „A szo
cializmusnak kell a világháború miértjére a legtalálóbb feleletet megadni tudni! Nemcsak 
azért mert észjárása légmentesebb minden befolyásoló és megtévesztő atavizmustol, de azért 
is, mert az internationale volt az egyetlen hatalmas és éppen nemzetközi sokadalom is, mely 
az élet zűrzavarában filozófiai alapon állt, azért is, mert minden más ideológiával szemben a 
materialista történelmi felfogást képviselte és így legközelebb állt a mai háború eredetének 
okrendszeréhez is, de azért is, mert éppen adott filozófiai szervezettségénél fogva benne végezte 
a legnagyobb rombolást a háború, amikor a szocializmusnak abba való belesodortatása folytán 
az internacionálét látszólag megbuktatta." 

Barta Max Adler: Prinzip oder Romantik, Sozialistische Betrachtungen zum Weltkriege 
című füzetét ismerteti, ahhoz fűzi a maga reflexióit. Egyetértően ismerteti Adler brosúrájának 
ama pontját, ahol a szerző azt bizonyítja: ha a proletariátust érdekeltté teszik a világháború 
céljaiban, úgy a munkásosztály, mely eddig a polgársággal szemben állt, eszközül adja magát 
egy olyan mészárláshoz, melyet a burzsoázia egy csoportja folytat a másik ellen. Barta ismer
tetésének értékét az adja meg igazán, hogy olyan szerző írását mutatja be a Nyugatban, aki 
következetesen szemben állt az első világháborúval, „A szerző éppen az ellenkező következte
tésre jut azokkal az elméletekkel szemben, melyek Marxra hivatkozva evvel a világháborúval 
szemben a szocialista ellenállás felfüggesztését követelik."27 

2S IGNOTUS: Garami Ernő: A megváltás felé. Ny 1918. I. 409-413. 
26SZINI Gyula: Révész Béla, Ny 1909. II. 267. 
27 BARTA Lajos: Szocialista gondolatok a háborúról. Ny 1915. I. 688—89. — L. még: 

SAS Andor: A hadviselő francia lélek naplójából. (G. Hervé) Ny 1916. II. 486-94. - KÁDÁR 
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* 
A Nyugatban megtalálhattuk a szocialista irodalom friss vetését, a legnagyobb formá

tumú, világrangú Anatole France-tól — Révész Béláig, Barta Lajosig. A liberális toleranciához 
híven a Nyugat nemcsak őket szólaltatta meg, mutatta be, de helyet adott már első évfolya
mában annak a szkepszisnek, amely Bíró Lajost, a századeleje két-három legtehetségesebb 
újságírója egyikét, Ady barátját, Plechanov Ibsen-kritikáját olvasva elfogta. 

Leszámolás Ibsennel26 — adta már cikke címének Bíró Lajos. Elöljáróban arról ír, hogy 
Ibsen árfolyama zuhanóban van a korabeli irodalmi tőzsdén. Alig halt meg, máris feltámadtak 
a kis senkik, hogy irodalmi helyét, rangját, nagyságát vitássá tegyék. Ezért vesz Bíró Lajos 
mohón a kezébe egy olyan könyvet, amely a „kételkedésnek és az aggódásnak ebben az idejé
ben egyenesen egy egész világfelfogás, egy külön politikai, történelmi, filozófiai irány, szinte 
az egész jövendő nevében akar Ibsennel számot vetni". Joggal emelhette ilyen magasra a mér
cét egy szocialista teoretikussal szemben Bíró Lajos, hiszen ő is azok közé tartozott, akik az 
új hittől új világot vártak. Az új evangélium címmel írt vezércikket róla. Itt is vallomást tesz: 
„A szociáldemokráciának általában olyan igaza van, hogy az ember mindig csodálkozik: 
értelmes emberek hogyan lehetnek — legalább meggyőződésben, legalább belül, legalább pro 
foro interno — mások, mint szocialisták. A publicisztikában — legalább egy elfogulatlan néző 
előtt — mindig a szocialista sajtónak van igaza. A történelmi materializmus fegyvertára, 
amelyet a polgári sajtó kénytelen teljesen átengedni a szocializmusnak, olyan gazdag, olyan 
edzett acélú, olyan ellenállhatatlan erejű, hogy a csapásaitól forgácsokká repülnek szét a hízott 
vagy elegáns frázisok, amelyek vele szembe akarnak szállani. Csak a szocialista publicisztika 
tud a dolgoknak egy tudományos értékű reliefet adni, csak a szocialista publicisztika tudja 
a dolgokat nagy történelmi perspektívába beállítani. Csak a szocialista publicisztikának 
vannak szempontjai." 

Ilyen magasra értékeli Bíró Lajos azt a világnézetet,— amelynek egyik legkiválóbb század-
eleji teoretikusával, az orosz Plechanovval Ibsen ügyében vitázni kényszerül. „A könyv címe: 
Henrik Ibsen. A szerzője: G. Plechanov; nagyrabecsült név a szocialista irodalomban, az orosz 
szociáldemokrácia egyik szellemi vezére. A könyv — negyven oldalas füzet — a Neue Zeit 
melléklete gyanánt jelent meg, a Neue Zeit pedig a német szocializmusnak előkelő és tudós és 
hivatalos karakterű folyóirata. Mindez együtt tehát egy érdekes és izgató ígéret: meg fogjuk 
kapni a szocializmus ítéletét Ibsenről." 

Bíró Lajos legnagyobb kifogása Plechanov Ibsen-magyarázatával szemben, hogy az 
voluntarista, s így szükségképpen vulgármaterialista. „Az embernek itt már felnyílik a szeme. 
Plechanov nem a történelmi materializmus fegyvertárával akar esztétikai értékmegállapítá
sokat végezni, hanem a szocialista politika szigorúan ellenőrző hangján kérdezi meg Ibsentől: 
tudja-e, hogy a termelő eszközök államosítása a cél, és egy osztályok nélkül való társadalom a 
jövő. Ezért tartalmatlan neki a Brand felhívása. Ezért kívánja Hessel kisasszonytól, hogy a 
szabadságról és az igazságról mondjon még egy pár magyarázó szót, lehetőleg az erfurti vagy 
a lipcsei program keretében. Ezért veszi rossz néven Stockmanntól, hogy nem ismeri a kommu
nista kiáltványt és ezért tanítja k i . . . " 

A Mefisztó arcú, olykor a cinizmustól sem idegenkedő Bíró Lajostól nem idegen ez az iro
nikus hang. Gúnyolódik azon is, hogy Plechanov kioktatja Stockmannt a kapitalizmus miben
létéről. A szerző stílusát, tónusát elemezve egy helyütt megjegyzi: ez aztán az a hang, amelyen 
vidékre kiránduló szocialista barátaim szoktak egy-egy politikus kováccsal vagy csizmadiával 
beszélni, aki nem akar hinni a kollektivizmusban . . . " 

-

Endre: A francia szocialisták. Ny 1917: I. 308-11. L.: NAGY Lajos: Gorkij, Az anya. Ny 
1913. II. 658-60. 

"BÍRÓ Lajos: Leszámolás Ibsennel. Ny 1908. I. 778—86. 
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De figyeljünk Bíró komoly szavára. Idézi Plechanovot: „A kapitalista társadalomban az 
egyik sarkon gazdagság halmozódik fel, a másik sarkon szegénység, a szegénységgel együtt 
azonban forradalmi elégedetlenség és a szabadulás feltételeinek a megismerése. A naiv Stock
mann doktornak minderről azonban halvány sejtelme sincs" (Kurziválva a Nyugatban — V. J.) 

Ehhez fűzi indulatos glosszáját Bíró: „Mintha azt mondaná: itt van a történelmi materia
lizmus, a naiv Jézus Krisztusnak fogalma sem volt az egészről" . . . 

Most jön Bíró Plechanov-ellenes indulatának az a magaslata, amely még azt is megbocsáthatja 
szemünkben, hogy nem tekint ki Plechanov gazdag elméleti munkásságának más terrénumára. 
„Aki ennyi kicsinyességgel és ennyi szűkkeblűséggel, ennyi szatócs-korlátoltsággal és ennyi 
bugris-türelmetlenséggel vizsgál egy irodalmi munkát, igazán nem érdemli meg, hogy a világ 
legérdekesebb és legszebb forradalmi pártjának — az orosz szociáldemokráciának — legyen 
egyik vezetője." 

Majd ismét maró gúnyban tálalja kifogásait. Plechanov néha mentegeti Ibsent: kispolgári 
társadalomban nőtt fel, ennek a problémáival volt elfoglalva. Mire Bíró megjegyzi: „szegény 
Ibsen, nem tudott marxistává l enn i . . . a hosszú fejtegetések, a beható boncolások, az öt és 
tíz lapos magyarázgatások végén mégis komoran jelentkezik a kifogás: Ibsen ezt nem fejezte 
be szocialista szózattal, holott milyen helyén való lett volna itt egy csinos kifakadás a kapi
talizmus ellen." 

Bíró Lajos voltaképpen previzionálta mindazokat a torzulásokat, amiket később a dogma
tikus irodalompolitika követett el voluntarizmusával, az írókat a sematizmusra késztető igé
nyeivel. Mert nagyon sokat várt a szocializmustól, nemcsak új gazdasági rendet, de valóban új 
világot is, amelyhez méltó a művészete — ezért írta fel aggályait a különben nagy érdemű 
Plechanov Ibsen-cikkének margójára. „Nem igaz — mondja ki apodiktikusan — hogy ha 
szocialista az ember, akkor minden irodalmi mű végére szocialista vezércikkeket kell óhaj
tania. Az az absztrakt befejezés, az a szimbólummá válás, amelyet Plechanov nem tud Ibsen
nél megérteni és nem tud megbocsátani, az szocialista szemmel nézve, egyszerűen a praktikus
ság mértékével mérve is jó és az egyetlen jó: mert a vezércikk megfakulna, ostobává válna, 
nevetségessé lenne, az absztrakció és a szimbólum pedig örökké kerete marad egy forradalmi 
indulatnak, példája egy lázadásnak, mintája egy erkölcsi felkelésnek." 

A szocializmustól való sokat várása fogalmazódik meg akkor is, amikor attól tart, hogy 
— minden jel szerint — Plechanov szava, írása nem egyéni hang Ibsen ügyében, hanem a párt 
véleménye: a korabeli szociáldemokrácia ítélete a norvég óriásról, aki a két-három név közé 
tartozott — akik a legtöbb szellemi izgalmat adták a századvég igényes intellektueljének. 
„És ami esztétikai ítéletet a szociáldemokrata pártból hallunk, az mind veszedelmesen hason
lít az övéhez." Bíró félelme reálisnak bizonyult, hiszen nemsokára a magyar pártban is hasonló 
hangok hallatszottak Adyról (az Ady—Csizmadia-vitában), s már korábban is, a később nagy 
Ady-hívő Pogány József a burzsoá züllés megnyilvánulásának látta Ady első kötetét, az Új 
verseket (1906). 

Ady barátjának a hangja szólal meg akkor is, amikor a munkásosztályban látja a szépség 
igazi szűzföldjét: „Itt a munkásságban van az irodalom igazi jövője. Itt van a vetései számára 
egy óriási, buja termékenységű mező. Itt vannak a virágzásának az igazi feltételei. Irodalom 
és művészet számára itt alakul ki egy olyan közönség, amelyhez fogható eddig a világon nem 
volt, amely pártfogónak bőkezűbb lesz a Medicieknél és amely új szépségekre szomjasabb lesz 
tizedik Leónál; itt lenn, a proletariátusban készülnek a feltételei egy ragyogó renaissance-
nak . . . " 

Zsibbadt sokáig olvasatlanul 
(Inni, vadászni sokkal könnyebb 
Magyar kastélyban) s végül kidobták 
Bűnöknek bűnösét: a könyvet. 
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Jó könyv volt: elmés, szép Voltaire-kötet: 
Nagy rombolások szent harctevője. 
(Egykoron volt még a magyar úrnak 
Tisztessége és agyvelője.) 

Ma már a kastély unja a betűt, 
Retteg a könyvtől s hunn trágyadombok 
Várják Voltairetól egészen máig, 
Aki könyvekben nagyot mondott. 

S a trágyadombnál elment valaki, 
Egy szennyes zubbony, egy éhes elme 
S Isten bárányát, Voltaire ó könyvét 
A trágyadombról fölemelte. 

Belenézett és megdördült az ég, 
Dühtől gyúltak föl bús, izzadt orcák. 
Hajh, fázni fog még e könyvtől, tűztől 
A papos, úri Magyarország. 

(Ady: Egy megtalált könyv. 
Népszava, 1907. dec. 22.) 

. . . Ady így teremti meg nagyszerű történelmi érzékkel a kontinuitást a kulturális hagyo
mányok vállalásában. S milyen biztos mozdulattal választ ki épp egy Voltaire-kötetet a múlt 
óriási kincsestárából, demonstrálva ezzel, hogy a polgárság igazi hagyományát, a citoyen 
örökséget, a felvilágosítók szavát is a munkásság vállalja. 

Bíró Lajos is azért tart Plechanov Ibsen-magyarázatától, mert félti ezt a sokat ígérő olvasó
közönséget, a munkásnépet a helytelen orientálástól: „ . . . és a jövőnek ezt a közönségét, az iro
dalomnak ezt az eljövendő óriási ösztönzőjét, fogyasztóját és élvezőjét, ezt a millió fejű mecé
nást a legbornírtabb esztétikai nézetekkel traktálják, a legkorlátoltabb és a legművészietle-
nebb ítélkezést akarják rátukmálni: rá akarják erőszakolni, hogy ne a szíve szerint, hanem a 
pártprogram szerint élvezzen, hogy tartsa szépnek azt ami nagyképű és unalmas és forduljon 
el attól, ami friss és érdekes, mert az első hűséges öszvér módjára szolgálja a párttaktikát és a 
második nem foglalkozik politikával." 

Bíró azzal is vitatkozik, amit Plechanov egyetlen mentségnek tart Ibsennél, s ami miatt 
olvasásra is ajánlja: hogy ti. adalékokat szolgáltat a kispolgárság természetrajzának jobb meg
értéséhez. Itt megint egy olyan buktatót látott meg Bíró, amibe később valóban belebotlott a 
szocialista kultúrpolitika: a tartalmi mozzanatok primátussá emelését. „A proletár olvasónak 
ne fogódjék el a szíve, mikor Stockmannt látja belerohanni a harcba, ne borzongjon meg a 
Kísérteteken, ne ámuljon el A társadalom támaszain, ne döbbenjen meg Nórán, ne szédüljön 
Solness-szel... " Ilyen emberien érvel Bíró Lajos az egyoldalú szociológiai mazsolázással 
szemben. „Keressen adalékokat a kispolgári társadalomhoz. A Plechanovok bölcsességének 
itt a vége." Szatirikus, ironikus vénája itt sem hagyja el. 

„A szocializmusban vannak a legnagyobb igazságok és a legnagyobb erők; benne vannak az 
emberiség legbecsesebb indulatai, leggyönyörűbb szabadság-törekvései, legmelegebb és leg
kedvesebb álmai, benne van minden nemes forradalmisága. És ezeknek a gyönyörű igazságok
nak, ezeknek a szárnyaló szabadság-vágy aknák a nevében jön egy szűklelkű, egy kicsinyes, 
egy lapos betűcsavaró, egy rideg skolasztikus, egy fanatikus talmudista, és el akarja hitetni, 
hogy a betűnek van igaza, nem a gondolatnak." 



Ez a nemes pátosz, a szocializmusnak ez a magas hőfokú igenlése és eljövetelének várása 
menti Bíró Lajos esetleges elfogultságát is. S ahogy folytatja, az olyan megértése a szocializ
mus és a kulturális örökség kapcsolatának, amire — tudom nagy szó amit írok — a legnagyobb 
példát majd Lenin adja: „A szociáldemokrácia nem rekesztheti így el magától az emberiség 
minden szellemi kincsét: Shakespearetól Dosztojevszkijig. A szocializmus nem tagadhatja 
meg a szellem nagy forradalmárjait: Villontól Ibsenig, azért, mert a forradalmuk a kommunista 
kiáltvány nélkül ment végbe. A szocializmus minden forradalomnak és minden művészetnek 
a befogadását jelenti; és ha volnának ma szocialisták, akik ezt el nem ismerik, a diadalra jutott 
szocializmus ötven év múlva vagy száz év múlva, mosolyogni fog rajtuk." Nem túlzunk, ha 
leírjuk: Bíró Lajos cikkében zseniális megsejtések vannak. így például a fent idézett mondat: 
a szocializmus minden forradalomnak és minden művészetnek a befogadását jelenti; s nem 
kevésbé az is, amit most olvasunk: „A proletár-művészet arra való, hogy megszűnjék; maga a 
szocializmus akar túllépni rajta, és nemsokára túllép rajta." Az olvasó önkéntelenül is fel
kapja a fejét: honnan sejtette meg Bíró Lajos a Rapp-ot és az azt felszámoló párthatározatot?! 

Fontos elvi kérdéssel zárja Bíró Lajos Plechanovval vitáját: a szimbólum körül zajlik ez a 
polémia. „Plechanov lenézi Ibsent azért, mert az alakjai és a cselekvései szimbólumokká let
tek. A szimbólumhoz ott nyúl az író, mondja ő, ahol nem tud, vagy nem akar konkrét törek
véseket képviselni." — „Ez nem igaz" — veti el kategorikusan Bíró Lajos. Minden nagy írói 
munka szimbólummá válik, absztrakcióvá lesz, ezért lesz halhatatlanná; ha azokhoz a konkrét 
követelésekhez tapadna, amelyeket Plechanov kíván, akkor elakadna az országút porában. 
A szocializmus volna az első, amely túllépne rajta. Ami Ibsent megtarthatja eljövendő korok 
számára, az az, hogy a szavainak perspektívája van, hogy az emberei mögött gondolat, a csele
kedetei mögött absztrakció van, hogy a kis város kis hősének — »a derék jó Stockmannak« — 
a forradalma örök példája a legnemesebb indulatoknak, amelyek az emberben vannak, örök 
szimbóluma egy erkölcsi törvénynek." 

Bíró Lajos mindezzel arra is magyarázatot ad: hogy lehetett Ibsen a forradalmárok nemze
dékének a felnevelője. Elég csak Ady Endrére vagy Lukács Györgyre utalni, akik egyformán 
rajongtak Ibsenért. Ady a nagy felszabadítónak tartotta, aki a polgári világot át és átszövő 
éltető hazugságról lerántotta a leplet. Éppen a moralizmusával indította el az erjedést a lelkek
ben, akik aztán a moráltól eljutottak a társadalomig, a meditációtól a tettig: a politikáig. 
Sok esetben épp a szocializmusig.28^ 

* 

Témánk — szocialista eszmék a Nyugatban, első korszakában — igazi koronája lehet a kor 
legnagyobb formátumú és hatású magyar szocialista gondolkodójának, Szabó Ervinnek 
Nyulai-béli szereplése és műveinek visszhangja a folyóiratban. 1911-ben ketten is recenzál-
ják Tőke és munka című írását. Az egyik recenzens, maga a főszerkesztő: Ignotus. 1918-ban 
Pikler J. Gyula írt — még Szabó Ervin életében — Imperializmus és tartós béke című könyvé
ről. Alkalmat talált arra, hogy a könyv ürügyén a szerzőt jellemezze: „Szabó Ervin külön 
klasszis közéletünkben és irodalmunkban. Egyszerű vonású, egy darabból öntött, hiúság 
nélkül való és telve a közérdek iránti őszinte jó akarattal . . ."29 

28/a plechanov Ibsen-értékelésével Lunacsarszkij is vitatkozott. L.: G. V. Plehanov: Irodalom 
és esztétika. Válogatott tanálmányok. A kötetet összeállította és a bevezetőt írta S. NYIRŐ 
József, Kossuth, 1962. Henrik Ibsen. 481 — 541. Lunacsarszkij észrevételeit 1. 555. p. 

29FELEKY GÉZA-IGNOTUS: Szabó Ervin: Tőke és munka. Ny 1911. II. 418-421. -
PIKLER J. Gyula: Szabó Ervin: Imperializmus és tartós béke című könyvéről. Ny. 1918. 
I. 190-92. - L.: LÁNCZI Jenő: Szabó Ervin (nekrológ). Ny 1918. II. 594-96. 
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Mindennél természetesen sokkal jelentősebb, hogy maga Szabó Ervin is többször megszólalt 
a Nyugat oldalain, és hozzá igen súlyos kérdésekben hallatta szavát. E tanulmány olvasóinak 
elég csak jelzésszerűen utalni Szabó Ervin különleges helyére a századeleje magyar szocialista 
mozgalmában. Kiábrándulva a hazai szociáldemokrácia megalkuvást megalkuvásra halmozó 
politikájából, kiábrándult magából a pártból is mint a munkásosztály felszabadulásáért 
küzdő orgánumból. Ügy látta, hogy a jövő útja a gazdasági felszabaduláson át vezet: így lett 
szindikalista. 

Függetlenül azonban kívülállásától a korabeli magyar munkásmozgalmon, kétségtele
nül a legnagyobb alakja a magyar szocialista gondolatnak. Kicsit Jaurés-ra emlékeztető 
tudós-politikus alkat. Lenézte ugyan a tömegmozgalmat, mégis ő lett a magyar antimilitaris
ták kis csoportjának felnevelője, összefogója és szellemi irányítója. Megszervezte a ma róla el
nevezett fővárosi könyvtárhálózatot; a progresszív gondolat fellegvárává építve ki a feudális 
maradványokkal terhes ország mégiscsak polgári fővárosának könyvtárát. Szót értett a 
Nyugat íróival. Elég csak Babitscsal való inspiratív barátságára utalni. 

S hogy mennyire közel érezte magához a Nyugatot, azt éppen ottani szereplése mutatja. 
Bemutatkozó cikkét — Cím nélkül (1913) — felhasználja, hogy hitet tegyen szindikalista 
elkötelezettsége mellett." . . . aki átélt tíz vagy tizenöt esztendőt a magyarországi munkás
mozgalom életéből és cselekedetei útját kritikus gondolat szántotta" — foglalja össze tömören 
életútját. Majd így folytatja: „Csak az érzi (tudhatja tehát), micsoda gyökeres változást jelent 
az, hogy a magyarországi szociáldemokrata párt két vagy három éve tudatosan és bevallottan 
együttműködik és együttverekszik azokkal, akiket az osztályharc terminológia szerint polgári 
pártoknak neveznek. (Amiről különben éppen ebben a folyóiratban annyi bölcs szót mondott 
az évek során Ignotus.)" 

Kautsky folyóirata, a Neue Zeit egyik cikkét ismertetve, konklúzióként a Nyugatban fog
lalja össze tömören a maga szindikalista hitvallását, programját: „ . . . az új elmélet készül.. . 
Ettől az új elmélettől mindenesetre távol vagyunk még Németországban is. De ha kialakul, 
alig hisszük, hogy tévednénk, ha azt tartjuk, hogy két megismerésből fog kiindulni. Az egyik: 
a politikai párt a munkásosztály számára nem az osztályharc szerve, hanem az osztályok 
együttműködéséé, a polgári demokráciáé. A másik: a szocializmus dinamikus és kinetikus 
ereje a gazdasági munkásmozgalom. 

És ha majd a német tekintélyek is rájöttek erre a megismerésre, akkor aztán Magyarorszá
gon is szabad lesz beszélni — a szindikalizmusról" — vág oda a korabeli magyar szociáldemok
rácia vezéreinek."30 

„Korlátlan sajtó szabadság" címmel széljegyzetet írt Halász Imre cikkéhez, amelyben azt 
bizonyította, hogy a sajtószabadságnak a 67 utáni magyar liberalizmus világában is meg
voltak a maga buktatói. Már a háború alatt a Nyugatban is megismételte másutt kifejtett 
gondolatát, hogy ti. a háborús években a gazdagok még gazdagabbak és hatalmasabbak 
lesznek, a szegények viszonylag még szegényebbek és gyöngébbek.31. 

Mindennél fontosabb azonban a Várnai Zseni verseskönyve alkalmából (Szabó Ervin al
címe) írott „Proletárköltészet" című cikke.32 Mint magából az írásból kiderül, a cím keretéül 
szolgáló idézőjel iróniát takar. 

Szabó Ervin expressis verbis kijelenti, hogy „Nem lehet tehát proletárköltészetről, prole
tárművészetről beszélni. Épp oly kevéssé, mint proletártudományról; proletárbölcseletről, 
proletárszociológiáról vagy proletártechnikáról. Épp oly kevéssé, mint polgári költészetről, 

30 SZABÓ Ervin: Cím nélkül. Ny 1913. II. 65 -68 . 
31 SZABÓ Ervin: „Korlátlan sajtó szabadság". Ny 1914. I. 151-52. — SZABÓ Ervin: 

Köztisztviselők és munkások. Ny 1917. II. 731 — 35. — L.: SZABÓ Ervin: Két regényről 
(Strug, Reymont). Ny 1913. II. 959—60. 

38SZABÓ Ervin: „Proletárköltészet". Ny 1914. I. 643-45. — L.: KOMLÓS Aladár: 
Gyulaitól a marxista kritikáig Bp. 1966. 274—279. 
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hűbéri tudományról, katolikus matematikáról. Senki sem tagadja a művészetnek és tudomány
nak bizonyos társadalmi kötöttségét, föltételezettségét. Sem művészi, sem tudományos ter
melése nem lehetséges bizonyos társadalmi erő- és vagyonfölösleg nélkül, és a leghatalmasabb 
zseni lábát is a földhöz kötik társadalmi adottságok . . . 

Miután ezeket a társadalom felé nyíló kiskapukat mégiscsak nyitva hagyja, — furcsa 
módon: épp a proletárköltészet mivoltát vitatja. Sem tárgya, sem a költő származása okán nem 
ad neki helyet a nap alatt. 

Különösképp éppen a tudat társadalmi determináltságát valló marxista Szabó Ervin 
mondja ki megfellebbezhetetlenül: „Nincs tehát semmiféle m ű v é s z e t i elem, amely által 
különbséget tehetnénk művészet és művészet közt s valamelyiket is valamelyik osztály külön
leges termékének minősíthetnők. Csak egy van: a művészet. Amelyen belül vannak fokozatok. 
. . . És e minősítések alapja nem lehet más, mint az alakító erő, a színek, a formák, a hangok 
gazdagsága és szépsége." 

Ez bizony nem marxista szó. Természetesen csak helyeselni lehet, hogy Szabó Ervin nem 
szűk társadalmi nézőpontból közeledik a műhöz, de a társadalmi szempontúság elvének 
feladását semmiképpen nem lehet menteni. Pontosabban talán egy mentő érvet dobhatunk 
Szabó Ervinnek, aki természetesen ezt tudva is a legnagyobb marxista gondolkodónk marad 
a századeleje világában: azt ugyanis, hogy Pogány József, sőt épp a Nyugattal szemben még 
Bresztovszky is oly nyomatékkal éltek a vulgárszociológia szempontjaival, hogy egy oly finom
érzékeny intellektuelt, mint Szabó Ervin volt, ez csak riaszthatott. 

A szocialista gondolat Nyugaton belüli századeleji jelentkezését szándékosan mutattuk be 
néhány nagy téma köré csoportosítva. (Jegyzeteinkből úgyis tájékozódhat az olvasó arról 
a nagy és bizony olykor kaotikus anyagról, amire tanulmányunkat építettük33). Természetesen 
mindezek csak periferikusak, lapszéli jegyzetek szinte a Nyugat köteteiben, de mégis mutatják 
a folyóirat pontos tájékozódását. 

A Nyugat oldalairól egészében bontakozik ki ez a kép, amely az eszmék útjának és a kornak 
képe egyszerre.34 

33 Az idézetteken kívül: LANCZI Jenő: Szociológiai Könyvtár. Ny 1908. I. 542—49. — 
SZÁSZ Zoltán: Lánczi Jenő: Szocializmus és etika. Uo. 574—5. — RADO Sándor: A kiván
dorlás. Ny 1911. II. 1114—16. — A Társadalomtudományi Társaság tíz éve. Ny I. 861. — 
Galilei Füzetek, Ny 1913. I. 394. — BARTA Lajos: Lánczi Jenő: Vallás és kapitalizmus. Ny 
1913. II. 199-201. - LÁNCZI Jenő: Bernstein. Ny 1914. I. 492-94. — IGNOTUS: Polgári 
szocializmus. Ny 1916. II. 551—554., 629—31. — AMBRUS Zoltán: O. Mirbeau. Ny 1917. I. 
454-66. — BÖLÖNI György: A dzsentri a mérlegen. 1918. II. 367—71. — VÁRNAI Dániel: 
Kerenszky — FÖLDI Mihály: Szocializmus és proletariátus. Uo. I. 993—1000., 1051—53. — 
KIRÁLY György: A 48-as forradalom legendája. Ny 1922. 34 -39 ; Uo. 349—51. — VARRÓ 
István: Braun Róbert. Ny 1937. I. 232. 

34 L.: VARGA József: A szocializmus Ady gondolatvilágában. „Jöjj el, szabadság!" Tanul
mányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Bp. 1967. 9—47. Jelen tanulmányom 
ennek a folytatása. Az Ady-problematikát ezért itt csak érintettem. Teljes kifejtését előző 
tanulmányomban találja meg az olvasó. 
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József Varga 

LES IDÉES SOCIALISTES DU DÉBUT DU SIEGLE DANS LA REVUE NYUGAT 
(OCCIDENT) 

La revue intitulée Nyugat était l'organe littéraire le plus important du XXe siécle. Elle 
remplissait le mérne röle que la Nouvelle Revue Franchise en France. Elle ressemblait autour 
d'elle les plus grands talents de la littérature hongroise renouvelée, Endre Ady, Mihály Babits, 
Zsigmond Móricz et autres. C'était un rang intellectuel que d'écrire dans le Nyugat. Cetté revue 
élevait trois générations de la littérature hongroise du XX' siécle entre 1908 et 1941. 

Dans une de ses études antérieures, intitulée Le socialisme dans le monde intellectuel d'Ady, 
l'auteur de la présente étude a déjá présenté comment l'idée nouvelle turbulente du siécle, le 
socialisme s'est manifestée dans l'oeuvre de la plus grandé figure de la nouvelle littérature 
hongroise. Dans cetté étude, il cherche á examiner comment l'esprit liberal de l'époque a 
pénétré la rédaction de Nyugat, revue ayant une maniére de voir plutőt bourgeoise. La revue 
a assuré une place au monde d'idées du socialisme aussi. C'était ici qu'un grand penseur socia-
liste de l'époque, connu mérne ä l'échelle internationale, Ervin Szabó polémisait sur la poésie 
prolétarienne avec un autre penseur socialiste excellent, Ernő Bresztovszky. C'est ici que 
Lajos Bíró, — qui dans une période ultérieure de sa carriére, devint l'auteur de scénario de film 
de réputation mondiale de Sándor Korda — polémise avec la conception de Plékhanov sur 
Ibsen. L'étude tient compte de la reception d'Anatole France, lui-méme écrivain de Sympathie 
socialiste, dans Nyugat. Elle analyse ä part l'essai excellent d'Ady, intitulé La religion d'Anatole 
France. C'est dans cet essai qu'Ady a avoué que c'était l'exemple d'Anatole France qui l'en-
courageait ä l'engagement pour les idées socialistes du début du siécle. 


