
AZ INDIVIDUALISTA ÉS A NACIONALISTA 
IRODALOM. (Mutatvány a Napkelet essay-pályázatából.) 

Jelige : «Az irodalom az élet nagy stimulánsa.» 
Nietzsche. 

KANT kriticizmusnak hirdette műveit és hatásában, eredményében 
mégis csak szkepticizmus lett belőle. Az én problémája ledöntötte 
az ember szilárd támaszának vélt objektív világlátást és az árván 

maradt ember riadtan döbbent a rányíló mélységre. Az egyéniség kultusza 
szétbontotta a régi megszokások tartó gyűrűit, a hit és a meggyőződés elveszett 
a közösségekben és individiumra hullott szét minden szolidaritás. A gazdasági 
liberalizmus féktelen szabadságot követelt a korlátlan emberi érvényesülés-
nek, de ugyanakkor a demokrácia jelszavával és rendszerével gyülölt minden 
kiemelkedést a középszerűségből és arisztokratikus távoltartást a tehetetlen-
ségtől. Az erkölcs tartalmi elemei mindinkább háttérbe szorultak a formai 
elemek mögött, aminek távolabbi következménye lett az, hogy a morál relatív-
nak, viszonylagosnak tünt fel. És aztán jött Schelling, aki a vallás, a filozófia 
és a művészet ősi vetélkedésében a művészetet állította a legmagasabb pie-
desztálra, mert a művészet oldja szét a Természet és a Szellem nagy ellentét-
jét és fogja egybe az ideális és reális v i lágot ; Schopenhauer, aki az élet súly-
pontját a szemléletre helyezte át, mert a művészet lényege, a szemlélet váltja 
meg az embert az ősakarat szenvedésétől és így tovább, úgy hogy főként 
a német filozófusok hatása alatt lassanként a magasabbra törőnek egyedül 
értéke lett a szemlélet, az intuitió, a látomás. 

Nem csoda, ha mindezek hatása alatt új korszak nyílt meg az európai 
irodalomban, amely a művészetek között mindig a legszorosabb kapcsolatban 
volt a filozófiával. Jellemzője volt ennek az irodalmi korszaknak : rendkívüli 
sokszínűsége, színeinek gazdagsága és irányainak sokfélesége, de bármilyen 
különböző utakon igyekeztek elérni a művészeti ideált a szimbolizmus, az 
impresszionizmus, az expresszionizmus stb., lényegük mindig csak az indivi-
dualizmus maradt. A megszokások nyugalmából kiesett irodalom ámulva vette 
észre azt a sok idegenséget, titkot, amelyben életünk lefolyik és a legegysze-
rűbb dolgoknak is hirtelen óriási jelentősége támadt. Az intuitió többé már 
nem epikus nyugalmú kép, hanem lázas vizió, látomás és mint lidérc, nyug-
talan fáradhatatlansággal indul el keresni és találni az irodalmi anyagnak 
új területeket. A figyelő szem nem annyira kifelé tágul, mint inkább befelé, 
az emberi lélek végtelen útvesztőibe mélyed, hogy éles pszichológiával raj-
zolja meg minden történés lelki hátterét. És ha cselekvésekbe is öltözteti mon-
danivalóját ez az irodalom, a cselekvés már korántsem oszthatatlan atom, 
hanem az öntudatlanság sötétjében elágazó komplexum. Szinte beláthatatlan 
változatosságban mutatja be az egyéni élet lehetőségeit, de ennek a kápráza-
tos panorámának mélyén ott rejtőzik a líra, a rejtett mag. A művek összetartó 
kapcsa nem a szerkesztési váz, hanem a lüktető érzés és végül szinte aszkétikus 
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önkínzással törekszik a forma tökéletességére, hogy legalább ezzel pótolja 
az elveszett egységes világlátást. 

Mélységben látott ez az irodalom és így lett a hangja fojtott és misz-
tikus, és mögötte imbolygott egy ködös, bizonytalan metafizika, de nem a hit 
szilárd, erős metafizikája, hanem a bizonytalanság, a már eleve halálra ítélt 
bolygó hollandi tragikus metafizikája, hogy kétségbeesetten alkosson és rom-
boljon, hogy aztán megint alkosson és romboljon megnyugvás nélkül, hogy 
ezzel veszítse el az élet határtalan horizontját, beláthatatlan tágasságát, ahol 
fény és egészség teremt hitet maga elé. 

De aztán jött a világháború, hogy az élet-halál szörnyű játékával elhall-
gattasson mindent és éveken keresztül döbbentette bele az emberek szemébe 
kitörölhetetlenül életünk lehető legszörnyűbb élményét, amelynél szörnyűb-
bet a legelvadultabb írói fantázia sem tudna kitalálni. És elmulása után az 
újrakelő irodalom már nem tudta visszahódítani régi pozicióját a köztudatban. 
Az irodalom olyan magasra volt értékelve a háború előtt, hogy szükségszerűen 
be kellett következnie a reakciónak. A béke polgári nyugalmának védőbástyái 
mögött kellett a léleknek egy kis idegizgalom és élmény a szabályos életsorsok 
közé és a világháború egyszerre a legborzalmasabb árnyakkal töltötte meg az 
emberek lelkét és ami idáig legföljebb csak magunkévá tett élmény volt az 
írók írásaiból, az egyszerre véres valóság és helyrehozhatatlan, kétségbeejtő 
végzet. Igy aztán az emberek nem önmagukba akartak mélyedni, hanem ön-
maguktól szabadulni. És nem individiumba zárkózni, hanem keresni az utat 
kifelé a tárgyak józanságához. Új psziché tört fel szinte máról holnapra. Romo-
kat kellett eltakarítani és menteni a menthetőt józan munkával és erre a fel-
adatra nem a zseni kellett, a teremtő fantázia, hanem a megbízható, máris 
kipróbált tudás embere. A cselekedet és a szemlélet örök párharcában most 
a szemlélet maradt alul. A cselekedet ugyanazt a metafizikai jelentőséget 
nyerte, mint azelőtt a szemlélet és az élet súlypontja hirtelen a kifelé áradó 
erőkre, a cselekedetre fordult át. Az irodalmat már nem mint legbensőbb 
élményüket tekintették, hanem mint szórakozást, narkotikumot. Egyszerűség 
kellett bonyolódottság helyett, hogy a felejtés könnyen menjen és az élet út-
vesztői ellenére is hinni lehessen az élet értékében. Igy vesztette el az irodalom 
öncélúságát, élet felettiségét, hogy célt kapjon és leszálljon az élet igavonói 
közé. Mindennek előkészítése nem történt máról-holnapra, az átalakulásnak 
csirái megvoltak már régen és a világháború csak felszínre vetette és egye-
temes jelentőségbe hozta mindazt, ami a felszín alatt lappangott. 

Thomas Mann a Buddenbrook Ház-ban mesterien rajzolja meg ennek 
a két ellentétes világnak a küzdelmét és megnyilatkozását. Regényének gerince 
az, hogy hogyan tesz a művészet dekadenssé egy életerős családot nemzedé-
keken keresztül és hogyan lesz a szemlélet-élet fájdalmas elzárkózása és végül 
kielégíthetetlen vággyá a tett, az ösztönökben való élés után. Csak abban 
hibázik Thomas Mann, hogy ezt a lelki típust azonosítja magával a művészet-
tel, a műélvezéssel. Ugyanígy téved Hofmannstahl is, aki «Balga és a Halál»-
ban egy hatalmas monológban mutatja be a költő összeroppanását a maga 
építette árnyvilágból az élet valóságai előtt. Itt is a szemléletre alapított lélek 
roskad össze és nem az író, a költő. 

Többszázezer magyar embert nyelt el a világháború szörnyű Molochja 
és mély, szinte áthidalhatatlan árkot vont a régi és a mostani Magyarország 
közé. Annyit veszítettünk, amennyit egyetlen nemzet sem és önlegyőző mun-
kával kellett biztosítani legalább a létét. A kenyérgondok megsokasodása 
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mellett az irodalom kikerült a köztudatból, amelyet sokkal fontosabb aktuali-
tások foglaltak le. Minden kor magával hozza feladatait és minden feladat 
megteremti a maga pszichéjét. Adyék győzelmesen vonultak be a magyar 
irodalomtörténetbe, de az a psziché, melyből halhatatlan alkotásaik fakad-
tak, számunkra már csak mult és nem eleven, lélekformáló erő. A szükség 
újra feltámasztotta a közösségekben való hitet és az ország feldaraboltsága 
új lángra lobbantotta a lappangó nemzeti érzést. És hogy hinni lehessen a nem-
zet életében, új nacionalizmust kellett hirdetni, megindítani és a jelszót hatá-
rozott tartalommal és cselekvéssel kitölteni. És aki különálló individiumnak 
hitte magát, saját bőrén kellett tapasztalnia azt, hogy mennyi szállal fűződik 
bele egyéni léte a közösségekbe és hogy mennyire a saját érdeke is a közös-
ségek érdeke. 

Ilyen előfeltételek mellett nem kell váteszi léleknek lenni, hogy meg-
jövendölhessük egy új nacionalista irodalom feltörését. És hogy még nincs 
abszolut számottevő nacionalista irodalom, megmagyarázza az, hogy most 
az egész irodalom nem számottevő és gazdasági kultúrát kell teremteni előbb, 
hogy rája épülhessen a szellemi kultúra. Különben is a mai korszak, amely 
évtizedekkel öregített meg bennünket egyszerre, még nem került kellő táv-
latba és az irodalom nem tudta öntudatosítani azt, ami cselekvéseinkben 
dominál. Mert az irodalom a történetíráshoz igen közel áll és mindenesetre 
több a hasonlóságuk, mint a különbözőségük. Az irodalom mintegy történeti 
képlete saját korának, de nem schematikus, intellektuális rendszerbe állítása, 
hanem ábrázolása, az életünk minden apró kis megmozdulásában, érzésében, 
akarásában. De mindezt az irodalomnak kell öntudatosítania, felszínre hoznia 
cselekvéseinkből. És ez nem is olyan könnyű feladat. A szemlélet és a csele-
kedet között sokkal nagyobb szakadék tátong, mint a legtöbben gondolnák. 
A cselekedet nem annyira intellektusunkból, határozott képzeteinkből fakad, 
mint inkább ösztöneinkből, a tudat alatti világból. A legtöbb ember nincs 
tisztában cselekedeteinek igazi rugóival, igazi jelentőségével és felfogása és 
cselekvés-módja sokszor a legellentétesebben nyilvánul, anélkül, hogy ez azt 
az ellentétet észrevenné. Az irodalomnak egészen az ösztönig kell lehatolnia, 
a legvégső rugókig, ha azt akarja meglátni, ami tetteinkben az uralkodó mo-
tívum. De ehhez kellő távlat kell, ami legtöbbször az idő kérdése. 

Ezek mellett az irodalom pozicióját csökkentette a mozi, amely nem 
is olyan lassan művészetté érik és izmosodik, és hogy a művészetek eddig 
ismeretlen, kiaknázatlan kifejezési eszközeit vetette fel, perspektívája óriási 
és fejlődésének határai kiszámíthatatlanok. A mozi sokkal demokratikusabb, 
mint bármely ága a művészetnek, mert az élet közvetlen szemléletét zárja 
magába és míg a komoly, számottevő irodalom bizonyos magasabb előkép-
zettséget, elmélyedést kíván meg, minthogy elválaszthatatlanul keresztül-
kasul szövik a fogalmak, a gondolati konstrukciók, addig a mozi legművészibb 
alkotásai is sokkal nagyobb rétegek számára hozzáférhetőek a gondolati re-
flexiók hiányában. A mozi a mozgásnak legelementárisabb ábrázolása, és így 
talán legközelebb áll a rohanásban, a távolság legyőzésében diadalmaskodó 
emberi pszichéhez, amelyet a Ma alkotott meg. 

Hogy a magyar irodalom a nacionalizmus felé mind határozottabban 
fejlődik, elég hivatkoznunk az elszakított területek, elsősorban Erdély iro-
dalmára, amelyet a nemzeti érzés alkotott meg, hogy az elnyomás felé emel-
kedve ápolja a nemzeti érzést. Igy meglehetősen decentralizálódott Magyar-
ország irodalma és hogy Budapest mégsem veszítette el teljesen vezetőszerepét, 
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annak egyedüli oka, a megszállt területek elszigeteltsége. — Úgylátszik Erdély 
és a Felvidék szellemi életét a nyomasztó szükség kényszere régen átsegítette 
olyan kérdések megoldásán, amelyekkel mi még vívódunk és szilárd tovább-
fejlődési alapot tudtak teremteni, Magyarország szellemi áramlataitól függet-
lenül. Annak bizonyítására pedig, hogy a közönség is nacionalista irodalmat 
vár, elég megemlítenünk Szabó Dezső Elsodort falujának az utolsó évtized-
ben szinte példátlanul álló sikerét. És ezt a sikert meg is lehet érteni. Mert 
ez a könyv tárta fel azt a mély szakadékot, amelyet a világháború ékelt a 
háborúelőtti és háborúutáni magyar sors és magyar lélek közé, és ez a könyv 
ásta meg először az erő és egészség útját a magyar földben, hogy aktív nacio-
nalizmus felé haladjon az új magyar ideológia. 

Nacionalizmus volt Adyék irodalma is abban az értelemben, hogy ma-
gyar talajból nőtt fel és magyar vér fantaziál soraikban. De ez a nacionaliz-
mus passzív vo l t : egy fáradt, dekadens nemzedék tükrözése, a cselekedet, 
a tett halála és nem inspiráció, ösztönzés a munkára és a kifelé áradó erőkre. 
Minden út befelé vezetett, de egy sem kifelé és a megterhelt, az önmaga ter-
hétől fuldokló lélek hiába kért segítséget, hogy legyen önmagától is független 
támasza. Hit nélkül alkotott és hite csak a művészet magasabbrendűségében 
volt. Elefántcsonttornyot emelt magának az élet felé, de az elzárkózás gőgje 
affektált és látszatmagasságból kiáltott miserere mei-t ez az irodalom a sze-
retet, az összetartozás melege felé. 

Nietzsche, midőn már régen szakított Schopenhauer nirvánába sülyedő 
szemlélet elméletével és megjelent az Übermensch, hogy a cselekedet fensőbb-
ségét hirdesse a szemlélet felett, a Götzen-Dämmerungban megkövetelte az 
irodalomtól, hogy az élet stimulánsa legyen. Igy mi is megkövetelhetjük azt, 
hogy a magyar irodalom a magyar élet ösztönzője legyen. Az irodalom lénye-
gében az anyag szelekciója és mi nem azt követeljük, hogy ezt a szelekciót 
számára önkényes, külső cél szerint eszközölje, hanem azt, hogy az a psziché, 
amely a szelekciót végzi, legyen modern, magyar psziché, hogy ne utána kul-
logó kölönce legyen a magyar életnek, hanem vezető fáklyása, inspiráció a tett, 
a cselekedetre. Mindamellett nem kell, sőt nem is szabad kikapcsolódni a szel-
lemi világáramlatokból, mert a nacionalizmus az irodalomban nem jelenti 
az elszegényedést, hanem ellenkezőleg a gazdagodást, bővülést mindennel. 
Ha az irodalom sokrétű, akkor az ellentétes áramlatokat is fel tudja oldani 
egy magasabb szintézisben és fel tud emelkedni olyan magaslatra, ahonnan 
mindent inspiráló képpé tud teremteni. Hangsúlyozom inspiráló képpé, mert 
az irodalomtól a közönségnek tett szolgálat csak közvetett lehet: eleven, egész-
séges, lüktető, magával sodró életek ábrázolása és kiárasztása a műalkotáson 
keresztül. Az individualista és nacionalista irodalom között formai elemek 
szempontjából nem lehet különbség, mert amely irodalom a formai követel-
ményeknek sem tud eleget tenni, az nem irodalom. Mindakettő megnyilvá-
nulásai alakjában szemlélet, képzet, tehát ez sem alapja a megkülönböztetés-
nek. Csak tartalmi szempont nyujthat elegendő alapot ezen két irány szét-
választására. Ez a szempont pedig, az a hatás, amit az irodalmi alkotás gya-
korol a lélekre, az akaratra és az emberi élet irányaira. Az individualista iro-
dalom könnyen vezethet az individiumba való zárkózásra, az életakarat elsze-
gényedésére, esetleg pusztulására. A nacionalista irodalom pedig fejleszti 
a közösség iránti érzéket, szétbontja az individium zárkózottságának korlát-
jait és inspirál a kifelé hatásra. 

Tagadhatatlan, hogy az individualista és nacionalista irodalom pár-
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huzamba állítása és szembehelyezése a legbonyolultabb kérdések egyike. 
A nacionalista irodalom individualista is egyúttal. Mert a közösség a nemzet 
terveinek keresztülvitelére létesíthet intézményeket és ezekben a maga köz-
akaratát megvalósíthatja az egyes egyének múló akarata nélkül, esetleg azok 
ellenére is. Az intézmények mindaddig valóságosan ható tényezők és élet-
formálók, míg a közösség meg nem szünteti, vagy meg nem változtatja hatalmi 
parancsszavával. De az irodalom ilyen intézményeket nem létesíthet közvet-
lenül. Az irodalom összes léttényezői csak az individiumban realizálódhatnak, 
csak az egyéni psziché rendelkezik az intuitív képalkotó tevékenységgel. 
Viszont az individualista irodalom nacionalista is egyúttal abban az értelem-
ben, hogy egy író sem vonhatja ki magát a közösségi élet alól és azon hatás-
ból, amit a közösség gyakorol a benne élőkre és így alkotásai és a közösség 
szellemisége ok és okozati viszonyban vannak. Az a tartalmi szempont, amit 
föntebb említettünk, mint a két irodalmi irány próbakövét, csak tartalmi, 
tapasztalati kategória és mint ilyen nem bír egyetemes érvénnyel. És amíg 
elméletileg élesen megkonstruálható, addig a tapasztalati világ összefolyásá-
ban nehezen használható. A technika jelentősége épen a távolság, a tér legyő-
zésében nyilvánul az országhatárokon túl is a horizont, a látókör kiterjeszté-
sében majdnem az egész föld népeire. Magyarország sorsa sajnos — teljesen 
bele van ékelve Európa sorsába és ilyen körülmények között eminens érdekünk 
a külföld kultúrájának, moráljának, életviszonyainak megismerése, de leg-
eminensebb érdekünk mindannak elsajátítása, amit a külföld fegyvernek tud 
és érez kezében. De a kultúráknak, népszokásoknak, életmódoknak, elveknek 
ebben a bábeli zürzavarában, egymásrahatásában és alakulásában könnyen 
el lehet veszíteni a biztos tájékozódási képességet és nehéz megmondani a gya-
korlatban azt, hogy hol kezdődik az egészség és a betegség, hol az éltető gyö-
kereknek az elsorvadása és hol az inspiráció az ösztönökben való élésre. Ennek 
megítélésére csak a tudás, a műveltség magaslatán álló kritika vállalkozhatik, 
de a tudáson kívül a kritikának szüksége van még jó adag ösztönös érzékre 
is és ennek ki kell terjednie az élet összes vonatkozására, minden területére, 
mert az irodalom mindennek az eredője. 

Természetes, hogy a művészet és ennek körén belül az irodalom l'art 
pour l'art elmélete, öncélúsága nem állhat fenn továbbra is. Ez az elmélet 
akkor lenne érvényes, ha csak az élet hatna az irodalomra és nem fordítva ; 
az irodalom az élet felett lebegne, mint felsőbb régió, ahová torkollik minden 
és amelyért van minden küzdelem, erőfeszítés, mint legvégső célért. Ez az 
elmélet önigazolása az individualista irodalomnak, mert minden művészeti, 
főképen minden irodalmi irány átgyúrja az esztétikát a maga képmására. 
Úgylátszik a mának az esztétikája nagyon nehezen alakul ki és ha ki is ala-
kulna, egyetemesebb érdeklődésre nem tarthat számot. Valahogy elveszett 
a hit abban, hogy egyetemesen érvényes szabályokat lehetne felállítani a mű-
vészetről és ha lehet is, az már filozófia és osztozik a filozófia sorsában. Ma 
nem is igen tesznek különbséget az esztétika és filozófia között, mert hiszen 
a művészet legvégső elveinek tényleg felül kell emelkednie a tapasztalati 
kategóriákon. De annyi biztos, hogyha egyszer az irodalom elvesztette az 
öncélúságát, akkor helyzetét nem lehet másképen elképzelni, minthogy közbe 
van ékelve az élet körfolyásába és nemcsak az élet hat az irodalomra, hanem 
az irodalom is visszahat az életre és pedig nem csak mint önmagáért való, 
tiszta szemlélet, hanem mint a tett ösztöneibe vágó, teleológizmus szolgálatá-
ban álló képzet. Nemcsak okozat, hanem ok is, és nem csak cél, hanem eszköz 
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egy mélyebben fekvő kultúra kezében. És ámbár az irodalom célja egy külö-
nös lelkiképességnek, az intuitív szellemi tevékenységnek, mint elért cél esz-
köz, lépcsőfok egy távolabbi kultúra felé, amely haladhat in infinitum, leg-
alább is lehetőségei kimeríthetetlenek. Croce, akinél az esztétika és a filozófia 
egy és ugyanaz és aki betetőzője az esztétikai világlátásnak, de egyúttal meg-
teremtője az értékek szélesebb skálájának, még az iparművészetet is tiszta 
művészetnek tartja, habár praktikus cél szolgálatában áll. Mennyivel inkább 
állhat az irodalom a nacionalizmus szolgálatában, midőn tulaj donképen minden 
eredeti tehetség csak nacionalista talajból merítheti alkotó erőit, aminek bizo-
nyítására annyi frázissá merevedett dogma áll rendelkezésre. 

Sokan az irodalom irodalmiságát féltik a nacionalista mozgalomtól és 
be kell vallani némi megfontolás után, hogy nem teljesen alaptalanul. Mert 
félni lehet, hogy a nacionalizmus mellett elsikkad a lényeg : az irodalom és 
hogy a kor mozgató erőinek intellektuális észrevevése és praktikus felhasz-
nálása belépőjegy lesz az elmaradhatatlan törtetőknek oda, ahova a tehetség 
adhat jogot. A mai magyar irodalom, egy kevés kivételtől eltekintve, eklektikus 
és epigon, és mint ilyen fejlett, finom izléssel kutat és keres érvényesülési teret 
magának és nagy fogékonysággal szimatol termékeny, új eszmék iránt, hogy 
rávesse magát. És így félni lehet, hogy a nacionalizmus az irodalomban apró 
pénzre váltódik fel, mielőtt monumentális, erőt képviselő alkotásai megszület-
nének. Nagy eszmék átka az, hogy előbb elsekélyesedhetnek, mielőtt hivatá-
sukat betöltötték volna és termékeny humusszá porladtak volna. Adyék iro-
dalma tulaj donképen csak most kezd szélesebb rétegekben hatni és nem való-
színű, hogy az az olvasóközönség, amelyet olyan nagyszerű alkotásokkal 
kényeztetett el ez az irodalmi reneszansz, megelégedne több jóakarattal, mint 
tehetséggel megírt művekkel, amelyekre rá van biggyesztve a nacionalista 
jelszó. A témák, műfajok megkötését és lokalpatriotizmust nem lehet várni 
akkor, mikor annyi úton-módon tud beözönleni a külföldi irodalom. 

Annyi tehetséggel tört fel Ady és olyan csodálatos bőséggel kápráz-
tatott el bennünket, hogy szinte nem is tudjuk mását találni a magyar irodalom-
történetben. És olyan magaslatra jutott, amelyhez hasonlót ki tudja mikor 
fogunk újra elérni. Nagyon nehéz megindulni újra és azt a sok szálat, ami 
összefűz, elszakítani. Minden számottevő irodalom, habár az előzőn épül fel, 
bizonyos mértékig megtagadása az előzőnek, megtagadása a régi pszichének, 
a szempontoknak, de egyúttal új témáknak, nézőpontoknak a felvetése, az 
új morál, az új filozófia, az új életviszonyok eleven megtestesítése és a régi 
műfaji korlátok szétoldása és teremtése újaknak. Ennek előfeltétele pedig az, 
hogy multtá kell tenni ezt az irodalmat, irodalomtörténetté, emlékké, hogy 
helyet engedjen az ezután felnövekvő irodalomnak, amelyet még csak inkább 
sejtünk, de nem látunk. Nem kegyeletsértés ez, hanem az ifjúság joga és az 
új élet kötelessége és egy folyton alakuló, mozgó szellemiség kegyetlensége. 

Most még a romokat kell eltakarítani, most még új nemzetet kell terem-
teni és összefogni mindent, ami széthullott. És amíg éhes szájak merednek 
a mindennapi friss kenyérre, mint elérhetetlen ideálra és annyi kifosztott, 
tönkretett exisztencia mered minden remény nélkül a sivár jövőbe, mind-
addig az irodalom csak mellékes lehet. De mihelyt a legégetőbb gazdasági és 
szociális kérdések megoldódnak, akkor a lázas munka mellett megteremhet 
a munka dala, az új magyar nacionalista irodalom, amely még fokozattabbá 
teszi a munka ütemét, még lelkesebbé a nemzeti érzést. Erre az irodalomra 
vár az a széles horizontú feladat, hogy nyelvben élő történelmi dokumentumot 
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állítson egy ezer nehéz próbára ítélt generációnak. Magyarország most sors-
döntő éveit éli. A magunk létterhén kívül viselni kell a felelősséget az ezután 
következő generációk sorsáért, amelyeknek mi vagyunk az éltető nedvei és 
tápláló gyökerei. Ilyen viszonyok között az irodalom nem veszítheti el azt 
a mélységet, amit elért, de hozzá kell vennie az élet határtalan tágasságát, 
horizontját, mert csak így tud egyetemes, szociális hivatást betölteni, hogy 
erőt nyujtson a lankadónak, emberi szolidaritást az elhagyott haldoklónak, 
szelíd megnyugvást az ezer bajtól kínzott dolgozónak és ujjongó örömhimnuszt 
az egészséget és erőt lehelő embernek. 

És ha mindennek eleget tesz egy tetterős, cselekvő korszak irodalma, 
akkor visszaállhat arra a piedesztálra, amelyen már állott. 

Lakner Géza. 

MIKOR EGY ÉLET ÖSSZEOMLIK. 

Mikor egy élet összeomlik, 
Széjjel-futnak a régi holmik. 

Felvirrad rájuk gyászos reggel, 
Hozzájuk nyúlnak vad kezekkel. 

Jobbra, balra elvándorolnak, 
Nem tudják, hol állnak meg holnap. 

Kutatnak bennük kincset, aktát, 
A lelküket is kiforgatják. 

A leveleket összetépik, 
A préselt rózsát általlépik. 

És a holt lenn a sírgödörben 
Összerázkódik meggyötörten. 

És megcsúfolva, észrevétlen, 
Most hal meg másodszor a mélyben. 

Falu Tamás. 


