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groteszk, fájdalmas vagy mélysége-
sen humoros embertársunknak, és 
nincsen egyetlenegy jelenete sem, 
amelynek hangulatát ne élnők át. 
Lépten-nyomon érezzük, hogy egy 
nagy író vezet bennünket kézen-
fogva egy kitünő arcképekkel teljes 
galerián keresztül. 

A Vígszínház előadása igen jó 
volt. E színház tagjainak erősen 
naturalista ábrázolási modora tel-
jesen összhangzatos volt e darab 
stílusával. A rendezés jól érvényre 
juttatta a csendes és fojtott tempót, 
ami e mű hatásának lényeges kel-
léke. A főiszerepet, amennyiben itt 
„hős"-ről lehet beszélni. Varsányi 
Irén játszotta. A csendes, szótalan 
szenvedésre és az álmodozásra ki-
tünő hangjai voltak. Különösen fi-
nomnak találtuk, amikor az első fel-
vonásban az ősi kúria ablakán át 
a cseresznyéskertet nézve, futó 
víziója támad: meghalt édesanyját 
látja a fák között. Közepesebb szí-
nésznő e szavakat bizonyosan a kert 
felé fordulva, tágranyitott szemek-
kel mondta volna el. Varsányi Irén 
szembehúnyva víziója terével ellen-
kező irányba nézett: mintegy je-
lezte, hogy az egészet „lelke szemé-
ben" látja. Hegedűs az öregedő 
bátya szerepében igen jó genre-ala-
kítást nyujtott. Bőbeszédűségében 
kedves, meghatódásaiban humoros 
volt, s billiárdozó-szenvedélyét ke-
zének és sétapálcájának e játékra 
jellemző, önkénytelenül visszatérő 
mozdulataival játszotta meg, anél-
kül, hogy túlzó lett volna. Kabos 
Gyula a meggazdagodott paraszt 
nehézkességét és érdességét na-
gyon jól ábrázolta. Itt-ott apróbb 
beszédhibát éreztünk ugyan a szó-
ejtésén, de ez kétségkívül csak va-
lamiféle könnyen leküzdhető tech-
nikai fogyatkozás lesz, hiszen más-
kor ugyanazt a szót, ugyanazt a 
hangot kristálytisztán ejtette. A gu-
vernánt szerepében igen jeles ábrá-
zolást láttunk Vaszary Piroskától. 
Folytonosan a torz határán járó 
komikus játéka sohasem tévedt az 
ízléstelenségbe. A vénülni kezdő 
lányt a megbetegedett Makay Mar-
git helyett Tőkés Anna ügyesen, 
zökkenő nélkül játszotta. Igen nagy 
haladást láttunk a tavalyi Csehov-
darab után Lukács Pál játékában. 
Kétségtelenül jó volt mint Ivanov 
is, de játékát akkor még inkább ész-
munkának találtuk. Most azonban, 
az öreg diák szerepében, éreztük, 

hogy szíve is van. Különösen a má-
sodik felvonásbeli szavai törteik elő 
igen mélyről. A kisebbik lány szere-
pében Gaál Franciska meglehetősen 
egyhangú volt. Vajjon nincs ebben 
a fiatal színésznőben több változa-
tosság? Az írnokot Mály Gerő meg-
lepő életszerűséggel játszotta, az. 
öreg szolga szerepében pedig Sze-
remy Zoltán kitünő genre-alakítá-
sait ismételte — kitűnően. 

Tóth Árpád fordításában egy-két 
magyartalanság sértette a fülünket. 

Galamb Sándor. 

A magyar irodalom a huszadik 
században. Schöpflin Aladárnak e 
tárgyról Gorkij Maxim tájékoztatá-
sára írt s a „Nyugat"-ban is közzé-
tett terjedelmes tanulmánya, melyet 
mindnyájan nagy érdeklődéssel ol-
vastunk, az első kísérletek egyike 
jelenkori irodalmunk értékelő át-
tekintésére. Érdekesebb kritikusi 
vállalkozás alig képzelhető, bár iga-
zán szólva, nehezebb is alig. Ha vál-
lalójában megvan is az ízlés sza-
badsága s az ítélet biztossága, a 
történeti távlat hiányával múlha-
tatlanul számolnia kell. A kortársi 
viszony még egyes írók megítélésé-
ben is okozhat látási zavarokat -— 
mint ahogy okozott is nem egyszer, 
Kölcsey nézeteiben csakúgy, mint 
Gyulai Páléiban —, egykorú egész 
jelenségsorozat összefoglaló becslé-
séhez meg éppen bajos olyan ma-
gaslatot találni, ahonnan e jelensé-
geknek mind az irodalmi multtal 
való kapcsolata, mind a nemzeti 
élet egyidejű alakulásaival való 
összefüggése világosan kitetszik. 
Kellő tisztasággal valóban csak „az 
időnek bércei: a századok" verik 
vissza bármely kor irodalmi szavá-
ból azt, ami állja az időt. Mindazon-
által a kortárs időbeli közellátása, 
apró részletekre kiterjedő tájéko-
zottsága értékes alapot szolgáltat-
hat a későbbi, visszatekintő mérle-
gelésnek. Schöpflin dolgozata a 
benne tárgyaltakat illetőleg ily be-
cses alapvetésnek ígérkezik amaz 
irodalomtörténetíró számára is, aki 
A magyar irodalom a huszadik szá-

* Készséggel közöljük t. munkatársunknak 
ez érdekes cikkét, mert a vitában elfoglalt 
álláspontja általánosságban megegyezik a 
miénkkel. Ez azonban természetszerűleg nem 
jelenti azt, hogy a közlemény minden rész-
lete, vagy éppen minden mondata a Napkelet 
álláspontját juttatná kifejezésre. Szerk. 
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zadban címmel majd valóban egy 
egész évszázadról beszélhet, s nem 
csupán annak első negyedéről. 

A Schöpflinéhez hasonló feladat 
komoly, becsületes megoldása alól 
csak felszínes vagy frivol író érezne 
felmentést abban a körülményben, 
hogy munkája olyan külföldi ki-
válóság számára készül, akinél a 
nyelvi nehézség minden ellenőrzés-
nek útját állja, s aki ennélfogva 
mintegy becsületszóra kénytelen el-
fogadni vezetőjének valamennyi 
megállapítását; Schöpflin írói ter-
mészetétől minden efféle felelőtlen-
ség merőben idegen. Erre vall az is, 
hogy tanulmányát sietett megismer-
tetni a hazai irodalmi nyilvános-
sággal is, bizonyára azzal az óhaj-
tással, hogy vélekedése s általán 
kritikai dolgozásmódja esetleg meg-
vitatás tárgyává tétessék. 

Schöpflin általán jeles képzettségű 
és irodalmunk ügyét szívén viselő 
kritikus. Negyedszázados lektori és 
bírálói gyakorlatán kívül mindig 
éber egyéni érdeklődéséből is kö-
vetkezik, hogy irodalmunk ez idő-
szakra eső termésének tűzetes is-
meretében kevesen versenyezhet-
nek vele. S érdeklődése nem csupán 
passzív természetű; buzdításával és 
befolyásával Örömest karolt fel 
minden jóravaló írói törekvést, és 
sokan vannak közöttünk, akiknek 
útját jó szóval, biztatással ő egyen-
gette. Mindez kétségtelen tekintélyt 
szerzett számára s munkája iránt 
figyelmet ébresztett konzervatív 
körökben is, ahol megérezték, hogy 
tollát tudás és meggyőződés vezeti. 
A „Nyugat" írói csoportjában soha-
sem szólalt meg a szélső baloldalon, 
támadó harcállásban, régi értékek el-
len. Igen jól emlékezünk okos, ke-
mény szavára, mellyel visszautasí-
totta Szász Zoltánnak a „Nyugat-
ban Petőfiről elkövetett nagyképű és 
eredetieskedő illetéktelenkedését. Vi-
szont a párthűséget nem azonosí-
totta a pártbeliek agyba-főbe ma-
gasztalásának kötelezettségével sem; 
legalább is nem vett részt abban a 
hol mulatságos, hol bosszantó, pár-
huzamaiban Shakespeare-en, Goe-
thén innen meg sem álló, s való-
sággal terrorisztikus öndicsőítés-
ben, mely a „Nyugat" érettebb íz-
lésű és gondolkodású olvasóiban 
gyakran bízvást felidézhette Jókai-
nak diákkoráról szóló, tréfás vissza-

emlékezését: „lapot is adtunk ki, s 
abban magunk iránt kellő elisme-
réssel viseltettünk". 

Schöpflin olyanok iránt szeret el-
ismeréssel viseltetni, akik számára 
mások elismerését nem a maga 
meggyőződése ellenére kell köve-
telnie; kritikusi feladatát nem té-
veszti össze a vásári kikiáltóéval. 
Céljául a megértetést tűzi ki, s en-
nek alapfeltételét a megértésben 
látja. Természete szerint nem tarto-
zik az ösztönös megérzőképességű, 
nyomban eligazodó művészetvizsgá-
lók közé; az ítélet megszövegezését 
nála hosszadalmas és érezhetően 
küzdelmes elemzőmunka előzi meg; 
viszont már egyszer megformulá-
zott nézetei szinte változatlanul is-
métlődnek azonos tárgyú fejtegeté-
seiben. Eredetisége nem rendkívüli, 
de nem is hajszolja annak látszatát; 
olvasóit nem önmaga, hanem hősei 
iránt akarja bámulatra ragadni. 

Ilyen a stílusa is. A cifrálkodás, 
az előadásnak a tartalom kárára 
eső díszítményes kiképzése nem ke-
nyere. A világos beszédet kedveli is, 
érti is. Üres hangzatosságban soha-
sem lehet elmarasztalni, inkább hely-
lyel-közzel az erősebb lendület némi 
fogyatékában vagy fejtegetésének a 
kelleténél didaktikusabb színezetében. 
Ady halálára írt egyik tanulmányá-
ban a költő szimbolikus beszédmód-
járól így nyilatkozott: „A felületes 
olvasónak ez megnehezíti versei 
megértését, aki azonban megtanulta 
ezt a jelbeszédet, az — csekély fá-
radsága jutalmául — elragadó szép-
ségeit ismeri meg a költői kifejezés-
nek". Ez bizony kissé száraz beszéd, 
és költői stílus megvilágítására tö-
rekvő értekezés helyett inkább va-
lami nyelviskola prospektusába kí-
vánkozik. De általában Schöpflin 
stílje jólesően szolid és magvas; 
gondolkodó főre és gyakorlott tollra 
vall. 

Új tanulmánya — melyben először 
iparkodik irodalmunk jelenének 
egész területéről egységbenlátott s 
a történeti folytonosságba is bele-
kapcsolt képet adni — korábbi dol-
gozatai ismerőinek lényegileg nem 
sok újat nyujt. Mind a vezető egyé-
niségekről, mind a feleslegesen hosz-
szú seregszemlében felvonultatott 
dii minores gentium-ról vallott fel-
fogása, sőt legtöbbször annak meg-
fogalmazása is, régibb részlettanul-
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mányainak nézeteit és hangját idézi 
emlékezetünkbe. 

E részletdolgozatainak hét évvel 
ezelőtt kiadott gyüjteménye előtt 
(Magyar írók, 1917.) vallomást tett 
róla, hogy fiatalkora óta szeretné 
modern irodalmunk jelenségeinek 
összefoglaló tárgyalását megírni. 
Ugyanez előszavában fejtette ki 
irányadó kritikai szempontjait is. 
Mindenekelőtt azt hangsúlyozta, 
hogy az irodalom organikus valami, 
a nemzet életének olyan életjelen-
sége, mint akár a politika vagy a 
gazdaság s ennélfogva a kritika 
egyik főfeladata az irodalmi jelen-
ségek társadalmi gyökereinek meg-
keresése. Azután — nem kisebb 
nyomatékkal — azt emelte ki, hogy 
minden irodalmi mű valami pszi-
chológiai kényszer eredménye s a 
kritikus dolga megvizsgálni azokat 
a tényezőket, amelyekből ez a kény-
szer előállott. 

Ez alapvető szempontok elseje 
látnivalóan nem annyira kritikai, 
mint inkább történetírói természetű, 
még pedig lényegileg a pozitivista 
történetszemlélet szellemében; tör-
téneti gondolkodás erősen termé-
szettudományos módszerekkel, mely 
a szellemtörténeti jelenségeket szí-
vesen párhuzamba állítja a termé-
szetiekkel. Schöpflin, két pártra sza-
kadt irodalmunkban a szakadék át-
hidalásának lehetőségét propagál-
ván, ezt írja: „Soha nem bírtam osz-
tozni abban az aggodalomban, hogy 
bármi újság lerombolhat a meglevő-
ből bármit, ami értékes, mert az 
energia megmaradása nemcsak a 
természetnek törvénye, hanem a szel 
lemi életnek is." Ily párhuzam, ha 
talán jól hangzik is — éppen nem 
helytálló, mert nem számol az iroda-
lom nemzetnevelő hatásával, s azzal, 
hogy e hatás éppen a szellemi érté-
kek irracionális mivoltában rejlik. 
S ha az irodalmat — mint Schöpflin 
is kívánja — a társadalom egyik 
megnyilatkozási formájául tekintjük, 
akkor is azt kell mondanunk, hogy 
a történeti és szellemi erőkkel akár 
szembehelyezkedő irodalom igenis 
végezhet a lelkekben régi értékeket 
romboló munkát, vagv legalább is 
holt értékekké változtathat ható érté-
keket, mint ahogy a társadalomban 
is a nemzet eszmevilágától idegen 
utakat erőszakoló kezdeményezés 
halomra döntheti a multak építkezé-
sét, és Prospero örökébe Caliban 
királyságát iktathatja. 

Napkelet. 

Schöpflin második vezető gondo-
lata (az írói egyéniség kérdésének 
középponti problémává tétele) már 
szorosabban kritikai szempont, bár 
ezen is — legalább megfogalmazá 
sán — némileg megérzik a század-
végi „természettudományos" pszi-
chologizálás túlzott önbizalma. Sze-
rintünk az irodalmi alkotásokat 
létrehozó lélektani kényszer előállá-
sának tényezőit sem az író társa-
dalmi gyökereinek, sem külső vagy 
belső élményeinek, sem „lelki be-
rendezéséinek exakt megvizsgálá-
sával nem lehet teljesen felderíteni; 
ehhez még valami kell: egy sugár 
abból a teremtő-szellemből, mely az 
íróművészt alkotásra bírja s az al-
kotómunkában irányítja. Ezt külön-
ben Schöpflin is tudja, s gyakorlata 
jóval elasztikusabb elméleténél. Új 
tanulmányában is hangsúlyozza 
Adyról: „Aligha van költő, akinek 
költészete csupán csak beleérzés ré-
vén megfogható, mint az övé." 

Ez új dolgozata, — mint említők 
— fejtegetéseiben s egyes jellemzé-
seiben általán Schöpflin korábbi 
megállapításait ismétli, módszerében 
a fentebb vázolt két főszempont 
alkalmazásával. Az egységbeöntést, 
a társadalmi és lélektani szálak szö-
vedékének összefüggő rajzát azon-
ban itt kísérli meg először. Ebben 
a törekvésében — úgy érezzük — 
alatta maradt saját történetírói mér-
tékének. „A valósághoz hű, de egy-
úttal érdekes és rokonszenves képet" 
ígér, ám a valóságot néha egy kissé 
mintha a Huszadik. Század szem-
üvegén nézné, érdekesség helyett 
olykor csak tarkaságot kapunk, s a 
rokonszenvesség kérdésében nem 
egyszer az az érzésünk, hogy a kép 
elsősorban Gorkij-nak kíván rokon-
szenves lenni. Mindezeknél fogva 
munkája erős publicisztikai színt 
nyer, s mikor egyik napilapunk ve-
zércikkben foglalkozott vele az erre 
ellenbírálattal felelő Fenyő Miksa 
nem sok joggal hánytorgathatta fel, 
hogy a tanulmányt ,.a politika biro-
dalmába ráncigálták". Schöpflin 
ezúttal legújabb irodalmunkat any-
nyira a „radikális eszmemenet" had-
állásába helyezi, hogy végső benyo-
másunk szerint inkább ennek apolo-
gétájává lesz, semmint amannak 
történetírójává. Így azután rajzában 
e korszak vezető szellemei túlságo-
san együvé markoltatnak a körü-
löttük s méginkább mögülük csatá-
rozók hadával, a „messzemerészkedő 
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kritika!" s „az ítélet szelleme!" fel-
írású lobogók alatt; s dolgozata vé-
gén az új irodalomnak a világhá-
ború idején elfoglalt békebarát ál-
láspontját magasztalván. Ady s 
Babits filantróp pacifizmusának bő 
palástjából egy-egy darabot nagy-
lelkűen odaajándékoz a politikai 
radikalizmus defétista bajnokainak. 

Megvallom az utolsó esztendők 
eseménytorlódásaiban nem volt al-
kalmam biztos értesülést nyerni az 
orosz válság során meglehetősen 
ellentétes megvilágításban fel-fel-
bukkanó Gorkij Maxim világnézeti 
állásfoglalása felől. Ha pedig tájéko-
zódás végett a mindenbe beavatott 
Hatvany Lajos könyvéhez (Das ver-
wundeter Land) fordulok, melyet 
Schöpflin — eléggé szerencsétlenül 
s mint majd nyomban kiviláglik, 
nem is éppen tapintatosan — oly buz-
gón ajánl az orosz író érdeklődésébe, 
ott Gorkijról, a defétistáink körében 
nemrég annyira bálványozott jour-
nalista-regényíró Barbusse-szel egy 
kalap alá fogva, ezt a jellemzést ta-
lálom: „Vannak békés tanaikhoz 
hűtelen pacifisták, akik a kizsák-
mányoló kezéből kiragadott fegy-
vereket elszántan a munkás kezébe 
adják. Nyilván abban a csalóka föl-
tevésben, hogy a proletárság, ha 
békeműve a földön megvalósít-
tatott, a fegyvereket majd nagyböl-
csen megint és mindörökre lerakja. 
Ennek az önáltatásnak áldozatává 
lett Gorkij és Barbusse, akik ma-
napság a legkíméletlenebb terrort 
prédikálják." Ilyen vitriolos Gorkijt 
aligha lehet föllelkesíteni a mi radi-
kálisaink pacifizmusa iránt; meg-
lehet, hogy minden kidícsérgetés 
ellenére is rózsavíznek nézi azt. 

Schöpflin különben a maga nevé-
ben nem tesz semmiféle világnézeti 
hitvallást, sem a radikális gondol-
kodást, sem a pacifista ideológiát 
nem vállalja a magáénak, sőt a tár-
sadalmi fejlődés rajzában nem egy-
szer nyíltan hangoztatja az eszme-
irányóknak talajtalan voltát a ma-
gyarság történeti lélekalkatában. „A 
radikális eszmemenet" — mondja — 
azért találkozott oly kevés megértés-
sel a közvéleményünkben, „mert 
nem volt igazi talaja a társadalom 
egyetlen széles rétegében sem". Ez 
kritikának is beillő őszinte beszéd. 
De Schöpflin óvakodik levonni be-
lőle az egyedül várható következ-
tetést: az előszavában fogadott „be-
csületes tárgyilagosság"-gal való 

megértését a konzervativ felfogás 
ellenállásának a politikai radikaliz-
mus irodalmi fegyvertársaival szem-
ben. Ez az óvatosság teszi — kitűnő 
részletei ellenére — annyira visszássá 
munkájának egészét, mely így még 
a pártírók műveiből ismeretes, erő-
szakolt egységnek is híján van. S 
ezenfelül az irodalmi alkotások 
„társadalmi gyökereit" annyira 
hangsúlyozó Schöpflin éppen a tár-
sadalomtörténeti fogalmakat sok-
szor nem eléggé szabatosan hasz-
nálja. A sovinizmus porát nyomban 
kész a nacionalizmuson elverni; pe-
dig a kettő között nyilván van leg-
alább annyi különbség, mint az elvi 
pacifizmus meg a mellékcélokra san-
dító defétizmus között. 

Amikor dolgozatában a század-
eleji társadalmi átalakulást rajzolja, 
,,a talaj mélyebb rétegeiben meg-
induló rengés"-ről s - „lelkeken erőt 
vevő türelmetlenségéről eleget be-
szél, de arra nincs szava, hogy ez 
a rengést sokszor aknafúrással idéz-
ték elő, s ezt a türelmetlenséget sok-
szor nem a legtisztább szándékok 
fujtatójávai szították; s e tekintet-
ben soviniszta jelszavak lovagjai s 
az utca nemzetközi demagógjai nem 
egyszer vállvetve buzgólkodtak; 
ily „fegyverbarátság"-okra — más 
vonatkozásban — Schöpflin is céloz. 
1919 elején a magyarországi radi-
kális párt, mikor uralmon volt s így 
„birtokon belül" legnyíltabban pro-
pagálhatta felfogását, lapot indított 
a középiskolai (!) ifjúság „átképzé-
sére", nyomban pályázatot hirdetve 
történelmi tanulmányra, melynek 
„olyannak kell lennie, hogy azon az 
eddigi hivatalos történetírás hazug-
ságai igazolhatók legyenek". E fo-
lyóirat egyik cikke Magyarországot 
amaz államok közé sorolja, melyek-
ben „az elmaradott politikai fejlő-
désnek szaltómortálékra volt szük-
sége, hogy eljuthasson a modern 
gondolatvilág színvonalára". Ebbe a 
lapba Schöpflin is dolgozott. De 
nyilván neki is megvan a véleménye 
az olyatén politikai bölcseségről, 
mely a haladás tényezői között — a 
szaltómortálékat is számításba veszi. 
Két hóval e cikk íratása után lát-
tunk is aztán egy jólsikerült halál-
ugrást — a bolsevista diktatúra kar-
jába . . . 

A századforduló lelkületében (mű-
veltebben: mentalitásában) „új tár-
sadalmi erkölcsi és érzelmi kompli-
kációk"-at állapít meg Schöpflin ta-
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nulmánya, s ilyeneket valóban fel 
is vetett hazánknak a millénium 
után rohamosan meginduló váro-
siasodása, ipari és kereskedelmi 
fejlődése; hanem e komplikációk 
erőszakos továbbkomplikálóiról nem 
vesz tudomást. A nemzeti életet or-
ganizmusnak vallja, de azt feledni 
látszik, hogy e szervezetbe oly ele-
mek is kerülhetnek, melyek ellen-
keznek működésének évezredes alap-
elveivel. S nálunk ily egészségtelen 
elemek becsempészése valóságos 
iparággá fejlődött. 

Társadalmunk életnyilvánulásai-
nak legfontosabbika: az irodalom, 
szintén nem kerülte el szellemi pa-
trimoniumának megfertőzését; s a 
mérgezőknek itt sem szolgál ment-
ségükre, hogy behozataluk a „művelt 
Nyugat"-ról történt. Schöpflin ezt 
úgy fejezi ki, hogy irodalmunknak 
az európai irodalmak általános sod-
rával való együtthaladása most in-
tenzívebb lett. Azután tollával, 
Puck módjára övet kerít világ-
részünk körül, mondván: „A X I X . 
század közpe óta az irodalom egész 
Európában mindenütt egyre jobban 
az eszmék balszárnyára került: ma 
a vezető írók mindenütt többé-
kevésbbé éles kritikai állásponton 
állanak a társadalom meglévő be-
rendezkedéseivel, a konvencionális 
erkölcs intézményeivel, az uralkodó 
osztályok világfelfogásával és érdek-
szövevényével szemben". Ez kissé 
hamarkész megállapítás; ha Francia-
országot nézem: France-ra találó 
lehet, de — teszem — Barrés-re 
aligha; s ha Angliát: Shaw-ra nyil-
ván jobban illik, mint Chester-
ton-ra. De Schöpflinnek szüksége 
van az ily diadalmas „baloldali 
eszmekör"-re, hiszen mintegy szük-
ségszerűséget kíván látni abban, 
hogy „ez a balfelé orientálódás min-
den következésével végrehajtódott a 
magyar irodalomban is". Ezért jel-
lemzi dolgozata elején XIX . századi 
irodalmunkat „romantikus látású, s 
a közvélemény sodrában mozgó" 
költészetül, századunk irodalmát pe-
dig „világnézeti különvéleményt 
megpendítő s a realizmus natura-
lisztikus formulázása felé igyekvő" 
irányúnak. Majd — az irodalomnak 
a társadalommal való összefüggésé-
ről hirdetett felfogását túlhajtva, s 
némileg hűtelenül másik, a művészi 
egyéniség kérdéséről vallott főszem-
pontjához — megrajzolja a két szá-

zad magyar íróinak lényegesen el-
ütő „társadalmi ítpusát". A mult-
századi író tipikus képe ez: „komoly 
közéleti ember, erényekben gazdag 
hazafi, nemes mértéktartással meg-
válogatott eszméket és érzéseket hir-
det s mindig bizonyos páthosszal, 
egy kicsit a saját emlékszobrának 
pózában áll az emberek előtt". Kire 
illik ez a típus-kép? Berzsenyire? 
De Petőfire i s? . . . 

Mily más ezzel szemben — Sehöpf-
lin szerint — korunk írója! „Egy 
külön, saját életformák között be-
rendezkedett társadalmi csoport 
tagja, éles kritikával, haraggal és 
gúnnyal áll szemben a fennálló in-
tézményekkel szemben, külön véle-
ményt képvisel a nagy többséget je-
lentő közvéleménnyel szemben, válo-
gatás nélkül tárja ki lelkivilágát, 
életformái nyugtalanok, a bohéme 
felé hajlók, egész valója eltér, sőt 
szándékos ellentétet is keres az át-
lagos bourgeois-életformákkal." Fe-
lesleges mondanom, hogy mennyire 
nem találó ez a rajz „korunk" ve-
zető írói egyéniségeire, Babits Mi-
hályra vagy Móricz Zsigmondra. 
Annál találóbb ugyane korszak 
vezérkedő „irodalom-politikus"-ára, 
Ignotusra s irodalompolitikájának 
zajos apostolaira, a többi jólismert 
ignotusokra. A X X . századi magyar 
írónak Schöpflin vázolta típusa nem 
magyar típus, sőt nem is írói típus; 
a fővárosi újságíró jegyeiből vonta 
el azt éppoly szerencsével, mintha a 
természettudós a kenyérmagvak tu-
lajdonságait a gabonaügynök jelle-
méből akarná meghatározni. A kor-
szak egyik reprezentáns „forra-
dalmi" tehetsége, Biró Lajos, a 
„Nyugat" kiadásában megjelent 
egyik színművének zsurnaliszta-sze-
replőjéről az előszóban ezt a jellem-
zést adja: „Pesti újságírótípus. 
Nem szellemes, de intelligens; néha 
ötletes, mindig cinikus; csúfolódik 
magán és az egész világon, mert 
nem tud másképen. Azon a nagy-
zoló, túlzó nyelven beszél, azon az 
újságíró zsargonon, amely a pesti 
sajtóban divatos és amely állan-
dóan a vezércikkek nyelvét és a 
parlamentáris szólásformákat tra-
vesztálja. Mikor felismeri a helyze-
tet és tanácskozásra kerül a sor, 
akkor egyszerűen átveszi a tanács-
kozás vezetését". Látnivaló: ez a 
típus-kép nem tér el lényegesen a 
Schöpflinétől, de ez még nem ok rá, 

18* 
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hogy Biró Lajos találó önarcképét 
„a X X . század magyar írója" alá-
írással hozza forgalomba. S aki — 
mint Schöpflin — az irodalmakat 
annyira „gyökereikben" szereti 
szemlélni, miért teszi meg a modern 
magyar író jellemképévé azt a 
típust, mely az Ignotustól érthető 
okokból „tehetséges, de gonosz fé-
regnek" nevezett Barrés-nek Les 
déracinés című regényétől kapta 
halhatatlan nevét? 

Ebből a szerencsétlen társadalmi 
típus-képből kelletlen árnyék esik 
tanulmányának természetes hősére : 
Ady Endrére is. Pedig Ady művészi 
valójáról, tiszta irodalmiság szem-
pontjából nézett géniuszáról most 
gazdagabb és finomabb rajzot nyujt, 
mint korábbi dolgozatai bármelyiké-
ben. De ezzel még aligha járul hozzá 
az Ady-kérdés tisztázásához. Nem 
tagadjuk, az „orthodox konzervativ-
nacionalista szellemben nevelt ma-
gyar intelligencia" makacs nemtörő-
dömsége is oka annak, hogy még 
mindig van ilyen kérdés, s hogy Ady 
máig sem foglalhatta el nemzete 
műveltségi tudatában azt a helyet, 
melyhez művészi jelentőségén kívül 
meghasonlottságában is tragikus 
erejű magyarsága által is joga volna. 
De az is bizonyos, hogy az Ady 
„gyökeresen" magyar lelkébe való 
behatolás útját eddig az elszánt ki-
sajátítók is s az óvatos Schöpflinek 
is annyira eltorlaszolták elszántan 
ferdítő, vagy óvatosan körbenforgó 
magyarázgatásaikkal, hogy az „or-
todox konzervativizmus" minden 
idegenszerűtől való természetes ide-
genkedése még nyilván sokáig ta-
nácstalanul áll az egyre növő bástya-
falak előtt. Adyban a vallásos érzés 
is, a szilaj erotika is, sőt még a pénz-
imádat is tragikus komolyságban 
jelentkezik. Isten-verseiben néha a 
blaszfémia határán jár, szerelmi 
lírájában az erkölcsi libidó mesgyé-
jén s pénz-istenítésében az arany-
borjú-imádók lelkiségének környé-
kén; de léha vallásos versre, léha 
szerelmi énekre, vagy léha nyomor-
ral-kokettálásra sem látó szem, sem 
halló fül Ady könyveiben nem talál-
hat. Az irodalmak klasszikus nagyjai 
mindig nagy nemzetnevelők is; szel-
lemükből a művészi és morális kon-
centráció isteni nyugalma fuvall. 
Ady nem ezek közül való; merő in-
gerültség és viaskodás. De viaskodá-
sában — Istennel, Lédával vagy a 
Disznófejű Nagyúrral — nagyság 

van, kozmikus távlatok szépsége s 
az életérzés páratlan, mindenre ki-
áradó lendülete. 

S megvan ez a nagyság magyar-
ságában is. Jól tudjuk, ez az Ady-
probléma örök punctum saliens-e. 
De Schöpflin óvatos ugró. A nacio-
nalizmust — amit rajzában az Ady 
útjait mindegyre keresztező, rideg, 
elfogult, „betokosodott" többségi 
véleménynek tüntet fel, — meg-
kereshetné hőse emberi egyéniségé-
nek legmélyebb rétegében s ha 
keresné, meglelhetné még abban a 
formájában is, melyben Schöpflin 
ezúttal bízvást összetévesztheti — 
szokása szerint — a sovinizmussal. 
Lehetetlen nem érezni, hogy a nem-
zetostorozó Ady, mikor a magyart 
amúgy hetykén „nációk legelsőjé"-
nek nevezi: szíve szerint beszél. 

Csakhogy a mély nemzeti fájda-
lomtól áthatott Adyt — aki legvég-
letesebb hánykódásaiban sem vete-
medett soha fajának megtagadására 
— valóban eléggé eltakarja az a má-
sik Ady, a pártok Adyja, akit ma 
is pártok lobogójául lobogtatnak, 
ugyanakkor farizeusképpel felhány-
torgatván: miért késik Adynak a 
nemzet költőjévé való fölkenése? S 
itt Schöpflinnek igazán alkalma 
nyílnék ama tényezők bátor meg-
vizsgálására, melyekből az Ady köl-
tészetének ez ágát létrehozó „psycho-
lógiai kényszer" előállott. Fel is em-
líti Ady Párizs-járását, a bocskoros 
nemességből, e legnyugtalanabb ma-
gyar rétegből való származását, kor-
látlan őszinteségre törő költői ösz-
tönét, sőt vérbaj ától fokozott, ere-
dendő ingerlékenységét is. De hall-
gat Ady első Párizsáról, a Pece-par-
tiról: Nagyváradról, pedig kétség-
telen, hogy a Tiszáék lapjától a szél-
sőbalra áthódított fiatal ujságírónak 
amúgy is sötéten látó szemére itt ke-
rült rá a politikai radikalizmus fe-
kete szemüvege. A már említett Bíró 
Lajos és ennek elvbarátai — saját 
jellegzetes megfogalmazásuk szerint: 
„az új világ kakasai a bihari urak 
szemétdombján" — igazították be 
Ady magyar-látását párt-látássá s 
oltották be költészetébe a Schöpflin 
szerint is „szokatlanul széles teret 
elfoglaló aktuális politikumot". „Ez a 
politikai, jobban mondva hazafias 
költészet foglalja el Ady poézisének 
jó harmadrészét." Ez megint a Schöp-
flinnél nem szokatlan, rugalmas fo-
galom-váltogatások egyike. Ha Az 
Illés szekerén proletár-verseire re, vagy 
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a többi kötetekbeli, rossz emlékű ne-
veknek dedikált költemények egyi-
kére-másikára gondolunk, akkor bi-
zony a politikai költészet van „job-
ban mondva", s nem a hazafias. Nem 
azt állítom e szocialista versekről, 
hogy költőjükben nincs őszinte szo-
ciális érzés, sem e radikális versek-
ről, hogy nincs meg bennük a pro-
gressziv újító szellem őszinte lendü-
lete. De azt igenis vallom — talán 
a kegyeletienség látszatával, ám jól 
megfontoltan —, hogy ezek nem tisz-
tára az ős Ady-lélekből szakadtak, 
s hogy bennük a „pszichológiai 
kényszer"-t bizonyos külső, helyzeti 
kényszerek is keresztezték. Schöpflin 
ezt a kérdést így kerülgeti: „Szélső-
séges ellenzéki álláspontja inkább, 
mint pontosan végiggondolt politi-
kai programm előbb a szocialisták, 
majd a radikálisok pártjára hajtja 
s különösen az utóbbiak sietve áll-
nak melléje, hogy felhasználják azt 
az erő nyereséget, mely et Ady jelen-
tett kicsiny és erőtlen pártjuk szá-
mára". Ebben sok őszinte megállapí-
tás van, csak kissé körmönfont meg-
fogalmazásban. Ha akarom: Ady 
lépett be a forradalmi lobogók alatt 
vitézkedők közé, s ha akarom: ezek 
fogták közre őt. Inkább az utóbbi 
történt; igen jól emlékezünk, hogy 
a szocialisták részéről ily „erőnyere-
ség"-szerző kísérlet annakidején Ba-
bitscsal szemben is tétetett; s igen 
jól emlékezünk Babits önérzetes til-
takozására is. 

Adyról Schöpflin ezt is mondja: 
„Csak kétféle formában tudott élni: 
a szenvedély sivár tobzódásában és 
a teljesen akaratát vesztett ernyedt-
ségben". Ez eléggé nyers mondat s 
valami Ady-ellenes röpiratban is 
bízvást helyet foglalhatna. Ady iga-
zán szenvedélyes verseinek nem 
„sivár tobzódás" a jellemük, ha-
nem a legszuggesztivebb lángolás. 
De az az „ernyedtség" valóban vég-
zetesen megvolt emberi alkatában, s 
talán épp ez vált főtényezőjévé örök 
kiszolgáltatottságának. „Személyes 
sérelmektől is izgatva" szállt költői 
harcaiba, — mondja Schöpflin; hoz-
zátehetné: és személyes hiúságtól is 
sarkalva. S itt éppen nem takargat-
juk a konzervativ többség vétkes kö-
zönyét, mely ezt a nagy tehetség jo-
gán való nagy hiúságot vakon pré-
dájául vetette az „erőnyereség"'-re 
kalkuláló politikai hízelgésnek. 

Arról, hogy Ady pártverseiben 
elsőrendű Ady-szépségek bőven vi-

rágzanak, talán felesleges szót vesz-
tegetnem: Ady Endrét a Népszava 
légköre sem sorvaszthatja Csizma-
dia Sándorrá. 

Vezető gondolatom Ady költésze-
tének időszerű politikumáról ez: az 
irodalmunk organizmusára egészség-
telen, idegen elem benyomulása itt 
jobban tettenérhető, mint bárhol 
egyebütt; s Ady zsenijének kisajátí-
tása nemcsak halálával indult meg: 
kisajátították már a dolgozó Adyt 
is. Nem tollának ki béreléséről van 
itt szó. Ily siklus-vád is felmerült 
már ellene elvakult s minden ítélet-
ből kivetkezett napjainkban, de 
mondhatom, senki nálam jobban 
együtt nem érzett Babitsnak e vádra 
adott kemény leckéjével. Az a kisa-
játítás nem pénzzel történt, hanem 
szellemmel, azzal a „baloldali eszme-
kör"-rel, mely Schöpflin szerint a 
magyar műveltségből hiányzott, míg-
nem a X X . század hajnalán e hiány 
szerencsésen kipótoltatott, s amely-
nek jóvoltából irodalmunk ettől 
fogva „párhuzamosan haladt a poli-
tika baloldali irányaival s ezért a 
közvélemény túlnyomó konzervativ 
része kelleténél nagyobb mértékben 
is azonosította ezekkel". Bajos is 
volt a radikalizmussal nem azono-
sítani azt az Adyt, aki — szilágysági 
magyar fi létére — a Margita élni 
akar című (igen gyenge) verses-
regényben térdreesett a nagy „fény-
kereső" Jászi Oszkár előtt, akinek a 
sarúját megoldani sem vallotta ma-
gát méltónak, kissé kétértelmű kon-
fesszióval hirdetvén: „A Jásziság én 
akart ideálom". És bajos volt a sza-
badgondolkodó irányzattal nem azo-
nosítani azt az Adyt, aki — az Isten-
versek költője létére — ama híres 
(egyébként szintén igen gyenge) 
márciusi üzenettel veregette meg a 
Galilei-kör politikai hátulgomboló-
sainak vállát. 

Ez a kisajátítás aztán Ady rava-
tala körül már valóságos orgiát ült: 
Homerosért nem versengett annyi 
város, ahány párt és párttöredék (de 
mind szélsőséges) itt magáénak kö-
vetelte Ady szellemi örökségét. Majd 
jött a legszélsőbb szélsőség: a bolse-
vizmus. Adyhoz ez is jogot mert for-
málni s elvközösségének valamelyik 
vörös vasasezred kaszárnyáján el-
helyezett „Ady Endre-laktanya" fel-
írással adott kifejezést. 

S azóta is egyre látjuk a kufárko-
dást ezzel az örökséggel : Ady költé-
szetének politikai tőkéjével. Á törté-
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netíró Schöpflin úgy véli: „költésze-
tének talán ez a része fog leghama-
rább elavulni". Hanem Schöpflin 
köre más nézeten van: ragaszkodik 
— ő tudja miért? — ehhez a részhez, 
sőt igazában éppen csak ehhez. Leg-
alább is, mikor a közelmultban 
Dóczy Jenő kitünő anthologiájából 
kimaradt e pártversek egyike-má-
sika: a felháborodottak egész kara 
tiltakozott Ady költői arcképének 
vakmerő „meghamisítása" ellen. 
Valóban nem csodálnók, ha rövide-
sen A forradalmár Ady címmel el-
lenanthológia jelennék meg, mint 
ahogy Petőfiből is rendeztek annak 
idején elviselhetetlenül egyoldalú 
anthológiát A forradalmi Petőfi cím 
alatt, s éppen Ady nevével fedezve 
s Ady felületesen elsietett előszavá-
val súlyosbítva. 

Ennyit az Ady-kérdésről. Ady 
belekerült immár irodalmi fejlődé-
sünknek hatótényezői közé, sőt 
belekerült az iskoláskönyvekbe is; 
csak éppen nemzete szívébe nem tu-
dott belekerülni. Schöpflin pedig 
igen kíméli a csákányt, amit kény-
telen-kelletlen jól meg kell dolgoz-
tatnunk, ha szabaddá akarjuk tenni 
ezt az utat. . . 

A tanulmány hosszú arcképsoroza-
tával rendre foglalkozni nincs te-
rem. E portrék — ezt már mondot-
tam is — nagyjában a Schöpflin ré-
gibb vizsgálódásaiból ismert ered-
mények szabatos, nagy készséggel 
előadott összefoglalásai. E részben 
talán csak az tűnhetik fel, hogy 
a hosszú színikritikusi multtal ren-
delkező írónak éppen a drámáról 
szóló fejezete a leggyengébb s leg-
áránytalanabb. Ebben a jellegzetes 
exportdráma-készítők (Molnár, Szo-
mory, Lengyel) gyáriparának bő 
taglalása végén Herczeg, Gárdonyi s 
Móricz Zsigmond művészetének csak 
egy-egy asztmás rövidségű mondat 
jut. Oly megokolás híján való ítélet 
például, minő itt Móriczról olvas-
ható — „drámai munkái a magyar 
dráma eddig elért legnagyobb len-
dületét jelentik" — ellenkezik a 
Schöpflinnél megszokott lelkiisme-
retességgel. 

Végezetül még csak az „irodal-
munknak a háborúval szemben el-
foglalt álláspontját" feszegető feje-
zethez fűznék egy-két megjegyzést, e 
kérdésnek „a valósághoz hű" meg-
világítása érdekében. Ezt a fejtege-
tést Schöpflin „szándékosan hagyta 

külön" és látható büszkeséggel he-
lyezi tanumánya végére, mint torony 
ormára a keresztet. „Ady s vele egy-
korú társai" pacifizmusát dicsőíti s 
önérzettel hirdeti, hogy a háborús 
gyűlölség számottevő magyar íróban 
nem talált hangot. Ha Ady egykorú 
társain Babitsot vagy Kosztolányit 
kell értenünk: Schöpflin megállapí-
tása helyes. De ha az egykorú tár-
sak fogalmában a „baloldali eszme-
kör" egész magyarországi tábora 
benne kíván foglaltatni: pontosabb 
megkülönböztetésre van szükség. Mi 
úgy emlékezünk, hogy nem „az egész 
idő alatt" „zengett egy polifon szim-
fónia magyar földön a háború el-
len", sőt éppen kiválólag „irodalom-
politikus" íróink békebarát felhábo-
rodása meglehetősen későn, pontosan 
győzelmi esélyeink megszűntével 
egyidőben harsant fel csupán. A 
győzelmek éveiben a Nyugat főszer-
kesztője folyóiratában a Mittel-
Europa eszméjének udvarolt, nem 
éppen nazarénusi lelkületű megnyi-
latkozásokkal tisztelvén meg a szem-
benálló hatalmakat; s ugyanő a ra-
dikálisok napilapjában még az olasz 
beavatkozás hírére is tárcában so-
pánkodott, hogy Párizs meg London 
után most már Rómába sem teheti 
be többé a lábát igaz magyar hazafi. 
Ugyanez időben a Nyugat egyik fő-
munkatársa „a francia lélek"-nek 
mutogatta alkalmi gyorsforralón 
„átértekelt" valódi esszenciáját. S 
ismét ez időben ismét egyik főmun-
katárs Hindenburg generális élet-
rajzát adta ki. Mindez az opportu-
nitás némi színezetét adja a baloldali 
békeláznak. Ignotust meg is vádol-
ták holmi elvi ingadozással. Ezt fe-
lelte rá: „ha az események rácáfol-
nak a jelszavakra, akkor nem az em-
berekre kell haragudnunk, kik ezt 
észreveszik, hanem a jelszavakat kell 
jobban, reálisabban, életrevalóbban 
megfogalmazni." A válasz vádolóbb 
magánál a vádnál; bár tagadhatatla-
nul klasszikus meghatározása a szél-
kakas-erkölcsű jelszó-pacifizmusnak. 

Ady valóban „ember" akart lenni 
„az embertelenségben", s nem halász 
a zavarosban. S Babits valóban a 
műveltségi javak fanatikusaként 
vállalt meghurcoltatást s annál is 
fájóbb meg nem értést s ártat-
lan naivitással akarta a nem-Ba-
bitsokat arra kényszeríteni, hogy a 
Höfer-jelentések helyett Kant művét 
olvassák az örök békéről. Az ő paci-
fizmusuk érzelmi és nem politikai, 
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sőt a Babitsé a legnagyobb mérték-
ben politika-ellenes. S erről lehetünk 
bármi véleményen: eszünkbe sem 
jut összetéveszteni a gesztenyét-ki-
kapartató defétizmussal, sem az esz-
ményi hitvallás „megszállottjait" il-
lető tiszteletünket kiterjeszteni a 
„ma így, holnap úgy"-érvényesülés 
lovagjaira. 

A mellékgondolatoktól érintetlen 
pacifizmus gyakorlati értékéről nyil-
ván lehet vitatkozni. Mi ezt nem 
tesszük. Sem politikába átsiklani, 
sem a hozzászóláshoz illetékességet 
követelni nem akarunk. De mivel 
Schöpflin — irodalmunk pacifista 
magatartásáról megtudható bővebb 
részletek végett — olvasóit Hatvany 
Lajos könyvéhez utasítja, talán ide-
írhatom annak egyik bizonnyal ta-
pasztalati megállapítását: „A paci-
fista valamennyi pártnak kihasz-
náltja, megcsalatottja s végül el-
szóltja és kitaszítottja, akit senki 
sem akar magáénak vállalni. Mert 
valameddig a polgár hadban áll a 
szocialista egy követ fú a pacifistá-
val. Ám abban a szempillanatban, 
midőn a hadsereg szétzüllesztése 
megvalósíttatott s midőn a pacifista 
éppen örömujjongva akarná köszön-
teni a lefegyverzett világot, felhang-
zik a szocialisták táborában: szereld 
le a polgárt, fegyvert a munkásnak, 
s félre a puhánnyal, a pacifistával. 
Kötelességét megtette, mehet!" 

* 
Dolgozatom elején azt mondtam: 

a kortársi viszony — kivált egész 
jelenségsorozat áttekintésében — 
könnyen okozhat látási zavarokat. 
Schöpflin tanulmánya valóban in-
kább e nézet mellett szól, semmint 
ellene. Ily munkában egyes kitűnő 
részletek korántsem biztosítják az 
egységbeépítés sikerét; a szerkesztő 
kéz nem egyszer tétovázik, az egyen-
gető léc nem egyszer meginog. 
Ismertetése befejező soraiban — 
íróinknak az aktuális témáktól való 
idegenkedését fejtegetve — „az esz-
mék, indulatok mai zűrzavarában 
való tájékozódás nehézségeiről" be-
szél Schöpflin. E nehézségek nyilván 
fennállanak az irodalomkritikusnál 
is. Századunk első negyedéről bizony 
alighanem csak későbbi nemzedékből 
való irodalomtörténetíró adhat majd 
olyan képet, melyet „a közvélemény 
túlnyomó konzervativ része" is „a 
valósághoz hűnek, de egyúttal érde-
kesnek és rokonszenvesnek" talál-

hat, nem csupán a jóhiszemű szerző, 
a szerzővel egy fedél alatt meghú-
zódó írói „csoport", meg a Hatvany 
Lajos könyvével felszerelt Gorkij 
Maxim. 

Rédey Tivadar. 

Bródy Sándor. Írói főjellemvoná-
sára már Péterfy Jenő mutatott rá, 
amikor Faust orvosát megbírálta. 
E fősajátság bizonyos ellentétes 
szemléleteknek összeforratlan együtt 
való megnyilatkozásában áll. Ve-
rista a végletekig és ugyanakkor 
a legmerészebb romantikát meg-
szégyenítő túlzásokra képes. Fizio-
lógiai romantikát űz, mondta Pé-
terfy, s úgy látszik, az írónak ez 
éppen nem hízelgő megállapítás 
annyira megtetszett, hogy magára 
vonatkozólag ő is többször megismé-
telte. 

Pedig ez csak akkor lett volna 
igazán írói érdem és erény, ha ez 
ellentétes stílusirányok valamiféle 
magasabb egységben mégis csak 
összeolvadtak volna. Ámde Bródy 
Sándor gyakorlatában hasadékosan 
széthullok, kiegyensúlyozatlanul bil-
legők maradtak, s éppen ezért alko-
tásaiból az veszett el, ami pedig 
minden művészi alkotásnak — szem-
ben az élet kusza és esetlegesen 
egymás mellé kerülő megnyilatkozá-
saival — legmegkülönböztetőbb vo-
nása: az egység. Ugyanazt a lehe-
tetlenül heterogén stílus-zavart mu-
tatja, ami mesterének, Zolának mű-
veit olyan kínosakká teszi. 

Bródy novelláinak és regényeinek 
szkémája körülbelül a következő: 
adva van valami hihetetlenül érde-
kes és bonyodalmas jellem. Meg-
magyarázni nem szükséges, el kell 
hinni. Ebbe az alakba, rendesen 
férfiba, a nők csodálatos gyorsan 
beleszeretnek és töprengés nélkül 
odaadják magukat neki. A hős jön, 
lát és győz. Mese mese, mesd ketté! 
— mondja rá az olvasó, s az író 
csakugyan nyomban ketté is metszi 
a meseszerűség szálát az analízis, 
még pedig a patológiai, a fizioló-
giai analízis finom acélkésével. 
Ebben a pillanatban a kacsalábon 
forgó palotából egyszerre csak va-
lami modern kórház műtőtermébe 
szédülünk, ahol azután újra narko-
tizálnak bennünket, hogy megint a 
legfantasztikusabb álmok kápráza-
tát lássuk. 

Miként a naturalizmus és roman-
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