
jedőknek — legfontosabbjaira sem térhetünk 
ki most, csak Arankát idéznők, még egyszer : 
közöljék velük „történet szerint való szép 
tapasztalásaikat és gondolataikat", „hogy 
a miképpen a köd és a harmat apró csepp-
jeiből s ezekből eredő forrásokból és pata-
kocskákból a Marus és kevély Duna származ
nak, úgy az egyben tett sok apró igyekezet
ből ez a társaság is naponként nevekedést 
vehessen" (a 15. Gyűlés jegyzőkönyvéből, 
1796. 202. 1.). 

Nagyon nehéz volna — az egész anyag 
ismerete nélkül — a válogatás munkáját 
bírálnunk. De talán nemcsak az egész végig
olvasásából, hanem egy-két kortársi vallo
másból is meríthetünk érvet ahhoz, hogy 
Jancsó válogatását kitűnőnek mondhassuk. 
Kazinczynak Szemere küldött meg, 1813 
októbere utolsó napján kelt levelében, két 
lapnyi érdekes excerptumot a Magyar Nyelv -
mívelő Társaság munkáinak első darabjából 
(1796), azért, hogy Kazinczy — Báróczy 
életrajzában használja fel e tanulságokat, 
s Jancsó válogatásának dicséretére válik, 
hogy tartalmazza ezeket a szövegeket, me
lyeket a kor nagy kulturális harcaiban álló 
írók használtak fel, s minősítettek ezáltal 
jelentőseknek (ld. a mű 186, 187. lapjait). 
— Ügy gondoljuk, hogy a szövegközlés, át
írás hibái a legkevésbé sem módosíthatják 
ezúttal az irodalomtörténeti tekintetben po
zitív, elismerő ítéletünket. 

Forduljunk vissza legvégül ismét a szer
kesztő és tanulmányíró Jancsó munkájához. 
Jancsó Elemér nevét sck értékes tanul
mánya tette ismertté, s hogy Ő ma a magyar 
Felvilágosodásnak talán legelső szakértője, 
izig-vérig modern és legtöbb oldalú tudósa, 
azt hízelgés nélkül mondhatjuk. Teljesít
ménye pedig, melyet e nagy kötetében mér
hettünk fel, az 1945 óta megújult magyar 
irodalomtörténetírásnak csak egy nagy mo
nografikus vállalkozása, Waldapfel J. szin
tézise mellé és egy nagy szövegkiadás, a 
Bende-féle jakobinus-iratok mellé állítható. 
Sőt, ez utóbbihoz képest is mintha egy új 
műfajt alakítana ki : marxista igénnyel és 
alapossággal támasztva fel, az irodalom-
történetírás számára, a régi Történelmi Tár
sulat Fontes-sorozatának klasszikus mód-

József Farkas művéről eddig általában 
elismerő hangon szólt a kritika s ítélete jogos 
volt. Irodalomtörténetírásunk sokszor fel
panaszolt egyoldalúsága , hogy az egyre nö
vekvő számú értékes életrajzok, fejlődésraj
zok és más monografikus művek mellett 

szerét, a kismonográfiának beillő bevezető 
értekezés, szövegközlés és tudományos hitelű 
s részletességű jegyzetapparátus három részé
ből szervesen épült kikerekülő tudós kompo
zíciót. Szekfü Gyula nagyszerű könyvére, 
az 1926-ban megjelent Iratok a magyar 
államnyelv kérdésének történetéhez címűre gon
dolunk most, s még nagyobb örömmel arra, 
hogy e típusnak első, szinte klasszikus értékű 
új irodalomtörténeti, marxista irodalomtörté
neti változatát Jancsó Elemér adta a magyar 
irodalomtörténészek kezébe. 

S nemcsak az ő kezükbe! A románokéba 
is, minden más nemzetbéli tudós kezébe is, 
akik — mint a Román Tudományos Aka
démia e könyvet magáénak valló, magas 
döntése máris bizonyítja — a múlt minden 
nacionalista mérge ellenében is tudnak 
együttműködni a közös történelem doku
mentumainak feltárása és marxista értékelé
sének céljából. Pozsonyban Mossóczi, Insti-
toris 5000-nél több darabra rugó levelezése ; 
Magyarországon Kazinczynak a 6000-es szám 
fölé emelkedő korrespondenciája ; Erdély
ben Aranka Társaságának másfélezernyi le
vele és tízezernyi kézirata a feldolgozásnak 
oly közös és hatalmas feladatát tűzik ki a 
Román, Csehszlovák és Magyar Népköztár
saság felvilágosodást kutató magyar és nem 
magyar tudósai elé, hogy — ha eddig nem 
látott mértékben akarják emelni tudományu
kat — a különben is meglevő baráti együtt
működést sokkalta szorosabbra kell venniök. 
Úgy hisszük, hogy a magyar nemzeti mozga
lom ez elsőrendű dokumentumainak román 
akadémiai kiadása egyik, nem is szerény 
előjele a felvirágzó együttműködésnek, egy
más kölcsönös, mélyebb megismerése kezde
tének. 

Az eredeti Nyelvmívelő Társaság doku
mentumainak kiadása azonban e kitűnő 
kötettel csak elkezdődött. Várjuk és kérjük 
folytatását : s igaz köszönetünk mellett, 
melyet ismételten el kell mondanunk Jancsó 
Elemérnek és a Román Tudományos Akadé
miának, a mi segítségünk megadásával is ki 
fogjuk fejezni hálánkat s örömünket a nagy 
távlatokba mutató vállalkozás felett. 

Szauder József 

kevés hely jut benne a szintézis jellegű mun
káknak. A „fiatalok" sorából József Farkas 
az első, aki hadat üzent e gyakorlatnak, s 
asztalra tette irodalmunk egy rövid, de ra
gyogó írói egyéniségeket felmutató periódu
sának — az első világháború éveinek — át-

JOZSEF FARKAS : ROHANUNK A FORRADALOMBA 
Bibliotheca Könyvkiadó, 1957. 
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tekintését. Művében többnyire a maga lábán 
kellett járnia : a felszabadulás előtti hiva
talos és ellenzéki irodalomtörténetírásunk 
nemcsak világnézeti torzításai miatt nyújt
hatott kevés segítséget számára, hanem azért 
is, mert az akkori adatfeltáró munka egészen 
minimális volt. A Nyugat jelentősebb alko
tóiról írt esszék, disszertációk, pályaképek 
csak a legnagyobb általánosságban szóltak 
Babits, Kosztolányi, Karinthy stb. háború 
alatti gondolatvilágáról és műveiről. Ennek 
részben az is volt az oka, hogy az akkori 
irodalomtörténészek általában idegenkedtek 
az írói publicisztika feldolgozásától, márpedig 
a háborúellenes írások számottevő része ide 
sorolható. 

A marxista felfogású írások sorát Gábor 
Andor 1938-ban írt cikke „Magyar költészet 
az első világháború esztendeiben" nyitja 
meg, rajta kívül csak Pándi Pál tanulmánya 
,,A szociáldemokrata irodalom magatartása 
az 1914—18-as világháborúban" mondható 
összefoglaló jellegűnek. De ezt a szegényes 
képet jelentősen kiegészítik az újabban meg
jelent monográfiák megfelelő részei (Nagy 
Péter : Móricz Zsigmond, Kardos László : 
Tóth Árpád, Kispéter András : Juhász 
Gyula), amelyek közül különösen Kardos 
Lászlóé^ ad sok, jó szemre valló kitekintést 
Tóth Árpád kortársaira. A későbbiekből 
kitűnik majd, hogy József Farkas az újabb 
feldolgozásokkal szemben is meg tudta őrizni 
önállóságát, sőt Pándi eredményeit több 
helyen korrigálta is, ami teljesen helyesnek 
és szükségesnek bizonyult. Nem volt könnyű 
feladat azonban mindenfajta tudományos 
életrajz nélkül nekivágni Babits, Kaffka, 
Karinthy, Kassák, Kosztolányi stb. fel
mérésének, mégis azt kell mondanunk, hogy 
ezen a területen végezte talán a legjobb mun
kát a szerző. Könyve megírásakor (a törzs
szöveget adó disszertáció 1955-ben és 1956 
elején készült el) sok kérdésben megnehezí
tette a tisztánlátást, a dogmatizmus, egy 
s más — pl. a Tett és Ma szerepe — pedig 
egyenesen megbolygathatatlan tabunak lát
szott. A „Rohanunk a forradalomba" mégis 
inkább a művek szuggesztiójának engedel
meskedett, mint az előítéleteknek! 

Emellett a szerző jól rajzolja meg az alap
vető csoportokat (a modern polgári irodalom, 
a hivatalos szociáldemokrata poézis, a Tett 
és a Ma köre, ill. az ebből kiválók) helyesen 
húzva meg a fejlődésvonalat, s az 1916 végén 
elhelyezkedő periódushatárt is. Elemzéseiből 
jól kirajzolódik a két orosz forradalom nagy 
erjesztő hatása irodalmunkra, sőt, az is ki
tűnik, mennyire megváltozott az orosz népről 
alkotott kép a világháború folyamán : kultúr-
fölényről, Világosért való visszavágásról har
sognak kezdetben még a folyóiratok is, de 
a hadifoglyokkal való találkozás, majd a 
frontbarátkozás kövtekeztében egyre jobban 

terjed az oroszok nemzeti és emberi értékei
nek megbecsülése. 

József Farkas könyvének tartalmi erényei
vel a megfogalmazás nem egészen tart lépést : 
egyénibb, érzelmi hangváltásokban gazda
gabb lehetne, egyik-másik lapon a feleslegesen 
ismétlődő jelzőkre is ráfért volna a gyomlálás» 
Panaszra azonban itt csak abszolút mérce 
nevében van jogunk ; stílusa mindenesetre 
ment az újság-zsargontól, általában a csú
nyább szeplőktől, s ezt bizony több fiatal 
irodalomtörténészünk zsengéjéről nem lehet 
elmondani. 

Ha alapjában egyet is értünk a monográfiá
val, egy-két ariyaggyűjtésbeli és mószertani 
fogyatékosságát részletesen meg kell vilá
gítanunk. Nemcsak azért tesszük ezt, mert 
a történelmi valóság elszegényedése, sőt 
— bizonyos tokú — félszeg értelmezése 
származott belőlük, hanem azért is, mert 
e hibákat gyakorta ismétlődőnek véljük. 

Már Hegedűs Géza a Kortársban megjelent 
bírálata (1957. november) is hangsúlyozta, 
hogy a mű „a haladó magyar irodalmat 
az egész politikai összképbe állítja be, de nem 
állítja be az egész akkori irodalmi összképbe... 
Az egész könyvből nagymértékben hiányzik 
az ellentétes oldal képe és kritikája". A to
vábbiakban aztán is tisztázódik, hogy nem
csak a konzervatív-reakciós irodalmat hiá
nyolja Hegedűs, hanem egyes régebbi haladó 
írók mellőzését (Bródy, Gárdonyi) is hely
teleníti. És ezen a ponton szeretne kapcsolódni 
fejtegetéséhez ez a recenzió is : az még némi
leg érthető — ha magasabb szempontból 
kifogásolható is—, hogy a háborút tele torok
kal éljenző Rákosi Viktornak, Rákosi Jenő
nek, Herczeg Ferecnek nem jutott hely 
ebben a könyvben, amely célkitűzései szerint 
„a forradalomba torkolló utat" „a haladó 
irodalom mozgásának egészét" kívánja meg
rajzolni. De vajon kihagyható-e a haladó 
magyar irodalomból Bródy Sándor, Gárdonyi 
Géza, Kiss József, Tömörkény István — 
láthatjuk, itt már a magaszabta irányelvekbe 
is beleütközik a szerző ! 

Igaz ,a deresedő fejű tollforgatók közül 
csak Tömörkény alkotott igazán szépet és 
igazán aktuálisat a nagy világégés alatt 
— A népek az ország használatában c. novel
láskötetet —• Kiss József hanyatlott és hall
gatott, Gárdonyi másról írt s nem egyszer 
engedett a soviniszta sugallatoknak, Bródy 
szemhatára is beszűkült, annyira, hogy pub
licisztikai írásaiban a háború igrice lett. 
Nem voltak „a forradalomba torkolló út", s 
Tömörkény, aki a legtisztább szemmel állta 
közülük a vártát, már 1917-ben befejezte 
pályáját. Botladozásaik, sőt tartós úttévesz-
tésük ellenére is helyet kellett volna kapniok 
a monográfiában, mert az ő példájukból vi
láglik ki igazán, milyen tűzpróbája volt ez 
az idő gondolatnak és emberségnek, hozzá-
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juk mérve látjuk csak a háború következetes 
ellenzőinek nagyságát. Magatartásuk részle
tesebb magyarázata még a jövő feladata, de 
néhány mozzanatot már ma is tisztán lát
hatunk. Mindenekelőtt: a vérontás elutasí
tása mindegyikük művészetében megjelenik. 
Gárdonyi a legkeményebb (nem hiába nevel
kedett Tolsztojon), de teheti is, hisz csak az 
íróasztalfiókja számára jegyzi fel: „Az V. 
parancsolat nem bűn mától fogva . . . Krisz
tus elf jrdítja fejét a földtől... A háborúnak 
akkor lesz vége, ha majd az utolsó puskával 
az utolsó királyt lövik agyon." A hetvenhez 
közeledő Kiss József gyermeteg rigmust 
közöl a „vörös ördöggé" vált érsekújvári 
cigányokról, (Érsek újvár a elfogyott. ..) ám 
1916-ra már belőle is kihal a harci kedv : 
„Nem láttatok még békegalambokat?" kérdi 
reménykedve „Esőben" c. megkapó költe
ményében. Gárdonyit nacionalizmusba át
csapó hazaszeretete vitte olykor gyűlölkö-
dően korlátolt lapok megírására (Kapitány 
c. regénye), Bródy Sándor Heinrich Mann 
„Alattvaló"-jához hasonló ájult hódolattal 
adózott a központi hatalmak cézárjainak. 
Az 1915-i fehér könyv végeszakadhatatlan, 
émelyítő dicsőítése a Habsburgoknak, Hin-
denburgnak, de mindenekelőtt II. Vilmosnak, 
akitől még a „Jézus tanítványa" jelzőt sem 
tagadhatja meg. Nem sok vigasztalóra bukka
nunk az 1916-1 Fehér könyvben sem. Tiszá
ról írt karc latából ugyan kihallik, hogy in
kább Andrássy, sőt egy kicsit Károlyi Mihály 
híve, a béke után valamiféle választójogi 
reformot vár, dolgozó képviselőket a föld
birtokosok helyett, akiknek „az erkölcse 
más". De ha továbblapozunk a Weiss Manf
rédról írt cikkéből (Beszélgetés a Nagy 
Keresővel) már kiolvashatjuk azt : számára 
ez a milliomos is dolgozó ember, sőt jó hazafi, 
s ekkor már demokratikus szóhasználatát 
sem becsülhetjük túl soha. Mi vitte ezt az 
ösztönös lázadót, a Dada íróját ilyen csap
dába? A nagy monarchák iránti tiszteletén 
kívül (nem új vonás, már az első Fehér könyv
ben is kimutatható) kibontakozó „hitközségi 
zsidó" szemléletét is kiemelhetjük. Az orosz 
elleni háborút a galíciai zsidók felszabadításá
nak érzi, Weiss Manfrédnak is szemmellátha-
tólag azért bocsát meg sok mindent, mert 
hithű zsidó, részt vett a hosszúnapi szer
tartásokon ! 

Bródy, Gárdonyi, Tömörkény, sőt Ignotus, 
Herczeg Ferenc és Rákosi Viktor egyazon 
generációnak— ha nem is egyazon írói irány
zatnak tagjai. Ha ennek a hatvanas években 
született nemzedéknek munkásságát az első 
világháború alatt túlságosan sötét színben 
látnók, gondoljunk arra, hogy volt a Hét 
csoportjának még egy, eddig említetlenül 
hagyott tagja : Ambrus Zoltán. 

ő t már megemlíti a „Rohanunk a forra
dalomba", de olyan röviden végez vele, hogy 

szinte kételkednünk kell a szerző anyag
gyűjtésének alaposságában. Természetes : egy 
ilyen sok írót bemutató monográfia előteré
ben a legnagyobbak és a legjellegzetesebbek 
állnak, s Ambrus jó lélekkel egyiknek sem 
címezhető. „Háborús jegyzeteinek", melyet 
1915 elejétől 1917 közepéig rendszeresen kö
zölt a Nyugatban, megvolt az a jelentősége, 
hogy küzdött a hadviselők kulturális téren 
is fellépő soviniszta tendenciája ellen : tol
lára vette a poroszimádatba eső Thomas 
Mann-t és a revanche-ot szomjazó Anatole 
France-ot egyaránt. Nem titkolta elégedetlen
ségét a háború okozta mizériákkal szemben : 
bekezdéseket szentelt a rossz közellátásnak, 
vasúti szerencsétlenségeknek, az erdélyi me
nekültekről való szánalmas hatósági gondos
kodásnak, s amint rosszabbodott a helyzet, 
szavain egyre több háborúellenes indulat 
ütött áfr. Utolsó cikkeinek egyike határozott 
hangú tiltakozás a polgári lakosság légibom
bázása ellen. Publicisztikájában mindig gon
dosan alkalmazkodott a legalitás megszabta 
korlátokhoz, a központi hatalmak béke
szándékaiba vetett illúziók nyilván hosszabb 
ideig nem lehettek idegenek tőle, de hasonlóan 
gondolkozott a Nyugat számos, később a 
forradalmakat támogató munkatársa, pl. 
Gellért Oszkár is. Ambrus polgári humaniz
musától erősen, szinte megmagyarázhatat
lanul elüt egy 1916 elején megjelent kis 
miniatűrje, amelyben egy öreg berlini szedő 
kijelenti: inkább ne helyezzük el a tőkéin
ket újabb piacokon, de érjen már véget a 
háború. Egy dúsgazdag zsírspekuláns felesé
gének feljelentése alapján törvényszék elé 
kerül, s noha enyhítő körülmény egyik fiának 
hősi halála, izgatásért néhány hétre lecsuk
ják. Az író semmit sem tesz hozzá a tények
hez, ám a háborúnak fiait áldozó szocialista 
gondolkozású proletár, s a vérszomjas hadi
gazdag szembeállítása önmagában is lázító. 

A szegény ember háborús szenvedésének 
motívuma megtalálható ez idő tájt írt szép 
novellájában, a „Kém"-ben is, amely eredeti
leg „Háború" címmel látott napvilágot az 
1915-ös Nyugat-ban. Erre az alkotásra ok
vetlenül fel kellett volna figyelnie József 
Farkasnak. A morális kérdések iránt oly 
érzékeny Ambrus itt sem tagadja meg magát, 
a probléma, amelyet megragad, húsbavágóan 
időszerű. Az elbeszélés hőse egy szegény, 
öreg elzászi parasztasszony, akit a francia 
katonai törvényszék kivégeztet azért, mert 
együgyűségében megmutatta az utat a né
meteknek. Az 1870—71-iki háborúban le
pergő tragikus történetet M. Lambert tör
ténelemtanár adja elő, ő szólaltatja meg a 
szerző mélyről fakadó életfilozófiáját is : 
„ . . . a háborúban sok olyan igazságtalanság 
és szörnyűség történik, mely még rettene
tesebb, mint a vele szükségképpen együtt
járó vérontás . . . a háború a legborzalma-
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sabb valami a világon, mert felszabadítja 
azokat a démonokat is, amelyek békében le 
vannak láncolva . . . a háború nem ártatlan 
abban, ha időnként nagyon elszaporodnak 
azok, akik fütyölnek minden erkölcsre !" 
Abban, hogy ilyen keserű igazságokat át
engedett a cenzúra, nagy része lehetett a 
minden gyanút elterelő keretnek. Hiszen 
M. Lambert mindezt egy bolondos párizsi 
szilveszter kellős közepén beszéli el, amellett 
a „justizmordot" több mint négy évtizeddel 
ezelőtt követték el a központi hatalmak 
ellenségei, a franciák. 

Az első világháborút másként fogadta ná
lunk a társadalom, mint a másodikat. Nem
csak az elején volt széleskörű a lelkesedés 
az értelmiségi és kispolgári rétegek között, 
kiábrándulásukhoz is jóval több idő kellett, 
mint 1940 táján. Mindennek láttán még a 
történelmet felületesen szemlélő emberben 
is elemi erővel támadt fel a kérdés : miért 
volt ez így? A „Rohanunk a forradalomba" 
az ilyesfajta kíváncsiság kielégítésére nem 
fordít különösebb gondot, megelégszik a köz
ismert, nagyrészt a gimnáziumi tankönyvekbe 
is felvett tényekkel. Holott ezekkel meg lehet 
magyarázni a „középosztálybeli" átlagembe
rek viselkedését, de nem a nagyműveltségű, 
javarészükben mélyen emberszerető és er
kölcsös írókét. József Farkasnak sokkal töb
bet kellett volna beszélni a XX. század első 
évtizedének eszmevilágáról, különösképpen 
a népszerű politikai elgondolásokról ahhoz, 
hogy minden historikus legszebb hivatását 
teljesítve : élményszerűen átélhetővé tegye 
a múltat. (Más kérdés, hogy mai történet
írásunk — tisztelet a kivételnek — alig 
törekszik a közelebbi múlt ideológiájának 
tüzetes ismertetésére. Ebben főbűnös a dog-
matizmus elve lehetett : nem adni fórumot 
még kritikai tárgyalás keretében sem a 
marxizmustól idegen burzsoá nézeteknek.) 
Jelen kritika a teljesség minimális igénye 
nélkül akar néhány olyan szempontra utalni, 
amely a tárgyalást ilyen vonatkozásban 
termékenyebbé tehette volna. 

Mindenekelőtt nem szabad arról meg
feledkezni, hogy a századforduló minden 
eddiginél kizárólagosabban a nacionalizmus, 
sőt a nagyhatalmi illúziók kora hazánkban. 
Növelni a monarchia befolyását a Balkánon 
és Lengyelországban, hogy azután a biro
dalom súlypontja a hadviselésben hozott 
nagy áldozatok alapján is Magyarországra 
tevődjék át : sokakban éltek akkor ilyen 
elképzelések. E gyakorlati politikai törekvé
seknek széles elméleti alapot adott az impe
rializmus jog-, állam- és hadtudománya, 
amelynek „standard workjei" közül külö
nösen a porosz militarizmus ideológusai vol
tak ismertek nálunk. A levegőben lebegtek 
háborúk szükségességéről, erkölcsi nevelő
erejéről, a kis nemzetek önálló életének jogo

sulatlanságáról, a nagy államok különleges 
„ciyilizátori" jogáról stb. szóló tanítások. 

Értelmiségünk az élénk és hagyományos 
francia-szimpátia ellenére sem tudta kivonni 
magát a vilmosi Németország iránt terjesz
tett odaadó hódolat légköréből. Illés Béla 
a Kárpáti rapszódia elején leírja az apai 
házat, ahol Garibaldi mellett Vilmos császár 
arcképe függött a falon. Sok-sok ilyen ma
gyar ház volt akkoriban ! Számba kell 
vennünk azt, hogy a korabeli magyar 
átlagpolgár szemében a németek kitűnő 
katonai erények birtokosainak látszottak, 
nem pedig a militarizmus képviselőinek. 
Emellett Németország ellenfelei erkölcsi 
szempontból egyáltalán nem voltak maga-
sabbrendűek, és a központi hatalmak háborús 
propagandája bőven talált anyagot, hogy 
rámutasson az entente országok különféle 
ellenszenves vonásaira : a cári zsarnokságra 
és az orosz elmaradottságra, a francia és 
angol gyarmatbirodalomban uralkodó nyílt 
elnyomásra, a franciák kegyetlen bánásmód
jára az internált ellenséges állampolgárokkal 
stb. 

Lukács György többhelyt hangsúlyozza, 
hogy a polgári demokrácia éles, de romanti
kus bírálata többnyire visszafelé vezetett, 
különösen Németországban. E felfogás vallói 
— akárcsak legszélsőségesebb képviselőjük 
Nietzsche — az antidemokratizmusig, a 
tekintélyi-monarchista államforma hirdeté
séig jutnak, mert ebben valami modernet, 
a beteg parlamenti rendszer túlhaladását 
látják. Ily szemüvegen át nézve a vilmosi 
Németország a legkorszerűbb állam, a jövő 
záloga, ennek küzdelme a nyugati demok
ráciákkal : „hősök harca a kalmárokkal". 
És, hogy ez a felfogás nálunk sem volt isme
retlen, azt bizonyítja Ignotus egyik cikke 
(Nyugat, 1914. II. 344. 1.): „ . . . a francia 
szociálrepublikánizmus és parlamentiminden
hatóság álarcában egy csekély tőkés kisebb
ség zsarnokoskodik a dicsőség népén: a 
német feudál-abszolutizmus a porosz junker
monopólium formájában a népakarat ural
kodik a kötelesség nemzetén . . . a német nép 
urai azért tudnak uralkodni, mert egyek a 
német néppel. S a német militarizmus azért 
mindenható, mert egy a német népnek 
maga felett való hatalmával." 

Németországban kiáltó ellentét mutat
kozott a legkiválóbb írók tehetsége, másfelől 
politikai tájékozatlansága, a külvilág iránti 
érzéketlensége között. Ennek következménye 
csak a reakciós demagógiának való tragikus 
kiszolgáltatottság lehetett. (L. Lukács : Az 
újabb német irodalom rövid története. 1946. 
129. 1. skk.) Mindez nálunk sokkal kevésbé 
volt meg, de párhuzamos jelenségeket azért 
bőven lehetne felsorolni. Ugyancsak meg-
gondolkoztatóak Lukács könyvében a követ
kező mondatok is : „A háború új élménye, 
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a nemzeti, népi közösségbe való alámerülés 
kivezető útnak kínálkozott a háború előtti 
kor megoldhatatlan konfliktusaiból... ez 
az érzés különben okos és finom érzésű em
bereknél is a háborúért való lelkesedés egyik 
alapja volt". (Uo.) Mily sok fiatal művészünk 
első érzéshullámait, harctérre való önkéntes 
jelentkezését érteti meg mindez ! 

Miként a háborús pszichózis magávalsodró 
erejét, azonképpen a sodrással való szembe
szegülést sem vizsgálja meg eléggé árnyal
tan és összetetten József Farkas. Hazug el
méletek, mámorító illúziók hullottak szét 
a valóság ökölcsapásai alatt. A kényszerből, 
vérengzésből, nyomorból, testi-lelki szenve
désből nem fakadt új erkölcs, csak erkölcsi 
hanyatlás. „A népi közösségbe való alámerü
lés" hozott ugyan új élményt, de ez az él
mény éppen a háborúellenesség, sőt később 
a forradalmiság lett. Mindezt azonban sokan 
még hosszabb ideig el tudták volna viselni, 
a terrcrnak és valami különös fásultságnak 
engedve, ha nem erősödik meg bennük az az 
érzés, hogy a játszma elveszett. Elveszett, 
nemcsak a vereség, de még a győzelem 
esetén is. Németország hatalmi súlya a szö
vetségi rendszeren belül egyre nagyobb lett 
a Monarchia hadvezetésének tehetetlensége 
folytán, s ez a növekvő fölény nem sok jót 
ígért a magyarság számára. A német vezetésű 
Mitteleuropa koncenpciónak 1916-ban még 
kevés határozott ellenfele akadt, de 1918-ra 
megsokasodtak a terv ellenzői. Károlyi Mi
hály 1918. május 15-én nagyhatású képviselő
házi beszédben tiltakozott ellene, két hó
nappal később a kiskunfélegyházi népgyűlé
sen is elutasította. Még a haladó eszmékkel 
semmiképpen sem rokonszenvező Pethő Sán
dor is kijelenti: „Magyarország . . . az elé 
a válaszút elé jutott, hogy vagy német szolga 
lesz, vagy feldaraboltatok." (Asztalos—Pethő: 
A magyar nemzet története. Bp. 1933. 518.1.) 
Ezrek és ezrek mondhatták most már el Ady 
1915.-i versével 

„Nekem pajtás úgyis mindegy, 
Farkas esz meg, ördög .esz meg, 
De megesznek bennünket." 

(Kurucok így beszélnek) 

A további fegyveres harc tehát nemcsak 
a szocializmussal vagy pacifizmussal rokon-
szenvezó'k, de a függetlenségi párti hazafiak 
számára is gyűlöletes lett 1918-ban. Ezek 
után elég különös, hogy a szerző a háború 
folytatása elleni fellépés nemzeti rugóiról tel
jesen megfeledkezett ! Itt aztán az a kérdés 
is fölmerül: hogyan hatott a nemzetiségek 
magatartása íróink gondolkodására 1914— 
18-ban? A „Rohanunk a forradalomba" 
ennek vizsgálatáról teljesen lemond, ami nagy 
kár. Sok jel mutat ugyanis arra, hogy az 
entente-től diktált imperialista békétől a 

nemzetiségi politikusok nyugati befolyása 
láttán sokan rettegtek már 1915-től fogva, s 
éppen félelmük kergette Őket a német szövet
ség kitartó támogatásába. Elképzelhető azon
ban az ellenkező fulyamat is : a békekötés 
óhajtása nemzeti elgondolásokból, amint
hogy a Tanácsköztársaságot különösen a fel
vidéki hadjárat megindulásától kezdve sokan 
támogatták azért, mert a magyar érdekek 
védelmezőjét látták benne. 

Rontja a monográfia hitelét az, hogy Jó
zsef Farkas igen keveset ír a többi európai 
irodalom háborúellenes jelenségeiről. Még 
a közvetlenül kimutatható filológiai kapcso
lat is többszálú, de ettől eltekintve a szem
határ tágítása kedvéért is szükség lett volna 
ilyen részek beiktatása. Amellett a háború
ellenes tiltakozás nemzetközi áramában nem
csak hatások rádiójeleit kapták költőink, 
hanem ó'k is sugároztak ilyet szerte a világba. 
Hiba, hogy a szerző megfeledkezett Dobossy 
Lászlónak „A zimmerwaldisták francia nyelvű 
folyóirata a háborúellenes magyar költészetről, 
7976-ban" (ItK. 1955. 458—61. 1.) című 
közleményéről, amelyből kitetszik, hogy a 
svájci emigrációnak módjában volt meg
ismerkedni Ady, Dutka Ákos, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Szép Ernő stb. néhány 
reprezentatív haladó és antimilitarista versé
vel. (Mellékesen : Dobossy cikkéből kitűnik, 
hogy Lovag Ádám több tudósítást közölt 
1915—16-ban svájci élményeiről, Verhaeren-
ről stb. a Hétben. De a Hét, mint valamiféle 
háborúellenes tiltakozás fóruma József Far
kas bibliográfiájából teljességgel hiányzik, 
ami egyáltalán nem megnyugtató.) 

Egyébként is a provincializmus veszélye 
fenyegeti a könyvet, hiszen szó sem esik 
benne a magyar szellemi élet többi ágáról, 
holott képzőművészetünk és muzsikánk 
ugyancsak átérzi a háborús káoszt és a meg
újhodás vágyát. Vitathatatlan: az össze
függések itt sokkal közvetettebbek, mint az 
irodalom területén, az is kétségtelen, hogy 
ezek feltárására még elenyészően kevés tör
tént, s fiatal irodalomtörténészeink nem vé
gezhetik el más tudományszakok művelői
nek megoldatlan feladatait. Ám itt nem is 
végleges igényű tisztázásról, hanem csupán 
a távlatokat éreztető kitekintésről van szó, 
amihez a legfőbb alkotások ismerete is ele
gendő anyagot adhat. Mednyánszky vásznai 
a hadifoglyokról, tántorgó sebesültekről, 
Rudnay képei, amelyeken a menekülők űzött 
vadként néznek a szemünkbe, nem keltenek 
egy Móricz-novellával, Ady-verssel rokon, 
mindent felkavaró érzést bennünk? Az a 
tény is sokat mond, hogy Bartók körül a 
háború alatt kezd eloszladczni az értetlenség. 
Több mint négy évig várt a bemutatóra 
„A kékszakállú herceg vára", míg 1918-ban 
végre sikert aratott, de ekkor már egy év 
telt el a „Fából faragott királyfi" premierje 
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óta/amelynek kattogó, félelmetesen gépszerű 
táncdallamaiban, mélyről feltörő zokogó me
lódiáiban lehetetlen fel nem ismerni a gigászi 
harcok ihletését. Bartók magatartását nagy
szerű fényben mutatják akkori levelei. 
A Busit̂ ia Jánoshoz címzettekből kitűnik, 
hogy még a legtragikusabb magyar—román 
összecsapások idején sem aludt ki benne a 
két nép közti barátság lángja, amivel íróink 
között is egyedül állott. 

Már korábban említettük, hogy az egyes 
költők háború alatti gondolatvilágának jel
lemzése látszik a mű legsikerültebb részének. 
Ezek megírásában József Farkas olykor az 
újabb monográfiáktól elütő véleményt nyil
vánít, új hangokra figyel fel, s vitáiban a 
mérleg többnyire az ő javára billen. így 
Nagy Pétertől függetlenül jegyzi meg, hogy 
Móricz „Piszmovedomec" című karcolatá
ban egy új, néphez szóló irodalom igénye 
jelentkezik, s ugyanezt bizonyítja Juhász 
Gyula csaknem az előbbivel egy időben meg
jelent Irodalompolitika c. cikkéről, amelyre 
Kispéter András nem figyelt fel. Kispéterrel 
szemben felhívja a figyelmet az Idegen 
zsoldos ének-ének csüggedt hangú befejezé
sére, Kardos Lászlóval meggyőzően vitat
kozik az „Óda egy ifjú Cézárhoz" jelentő
ségéről, tőle eltérően hangoztatja az „Őszi 
szántás" mérföldkő jellegét Tóth Árpád 
útján. Van olyan pont is azonban, ahol nem 
tudja továbbfejleszteni, általánosítani for
rása helyes kezdeményezéseit. A bevezetés
ben azt ígéri, hogy a tanulmány vázlatosan 
rámutat „miként töri át irodalmunk a külön
böző dekadens áramlatok béklyóit". Ebből 
azonban elég kevés valósul meg a továbbiak
ban, holott Kardos László könyvében kitűnő 
példát találhatott arra, hogyan lehet nyomon 
követni egy nagytehetségű lírikus lassú át
alakulását a műalkotás különféle hatóerői
ben és rétegeiben, a témakörtől kezdve egé
szen a versszerkezetig és a sorképletig. 

A Nyugat lírikusai közül a Rohanunk a 
forradalomba örvendetesen sok helyet szentel 
Babitsnak, jól választja ki reprezentatív köl
teményeit, helyes irányhan kísérli meg eszme
világa felfejtését, amikor pacifista háború
ellenességének jól átgondolt elméleti alap
vetésére utal az impresszionista tömeghangu
latokra rezdülő Kosztolányival, napi politiká
tól való távolságára Ignotusék polgárvédő 
németbarátságával szemben. József Farkas 
ugyan az utóbbi években kánonná rögződött 
módon két csoportra osztja a nyugat főbb 
alkotói.t (Ady, Móricz, Kaffka, Karinthy, 
Tóth Árpád egyfelől — Babits, Kosztolányi 
másfelől) könyve második felében, de azt 
is ábrázolja, hogy Adyt és Móriczot kivéve 
a többiek kezdetben kevésbé mélyen és el
tökélten tiltakoztak a háború ellen, mint 
Babits. Tárgyilagos ismertetéseiből az is ki
tűnik, hogy az eszmei szakadék még 1916— 

18-ban sem túlságosan mély pl. Tóth Árpád, 
meg Kaffka, illetőleg Babits között. A forra
dalmi, nagyarányú társadalomátalakulással 
szemben Kaffkában is megvan az aggódás, 
nemcsak Kant fordítójában, s Tóth Árpád 
1917-ben ugyanúgy hisz a béke gondolat 
általános fegyvertelen diadalában, mint Ba
bits egy évvel ezelőtt (vö. Tóth Árpád : 
„S a vérvesztéstó'l bágyadt nemzetek | Zo
kogva egymás keblére dőlnek (Arany János 
ünnepére). Sőt — tegyük hozzá — a későbbi 
Egy régi ház előtt-ben is fölcsendül e motí
vum : az „új Ember . . . forró, nagy szivé
ről" szóló dal hallatára a „dúvad is . . . 
szelíd szemmel mereng el.") 

A formai analízis hiánya miatt nem derül 
fény arra, hogy Babitsnál jelenik meg talán 
a legtöbb húron a központi téma : még a 
Nyugat kisebbjeinél (pl. Szép Ernő) s általá
ban a kisebbeknél, pl. a szociáldemokraták
nál túl sok a pillanatnyi élményhez tapadás, 
leírás, addig Tóth Árpád, de különösen Ady 
háborús lírája erősen időtlen, híján van a 
külvilág, az emberi miliő megjelenítésének. 
Babits közismert „nagy versei" ez időből 
szintén prófétai ítélkezések és jóslások (Hús
vét előtt, Fortisszimo, Háborús antológiák), de 
helyet kapnak nála a pillanatképek, futó 
vázlatok is. Hol az „Éji út" vasúti kupéba 
zárt, bizonytalan érzések közt várakozó 
utasaira villant egy fénysugarat, majd a 
templom előtt „propagandát csináló" nők 
csapatára, (Strófák egy templom'wz) vagy 
a csárda falára akasztott, a történelem vál-
tozandóságát példázó olajnyomatra téved te
kintete (Kép eiy falusi csárdában). 

Babits vitája Kassákkal nagyon tudatosan 
következik költői gyakorlatából. Sokféle 
észrevételt tehetünk Babits válaszára, csak 
József Farkas summázása tűnik teljességgel 
megalapozatlannak : „bírálóhangjábanmégis 
a forradalmi fellépéstől való idegenkedés is 
érződik." Babits Kassák f orradalmiságától 
való viszolygása ekkor nem társadalmi vonat
kozású ; a művészi hagyományokkal való 
gyökeres szakításukat szemléli elégedetlenül ! 
Érdekes megfigyelni, hogy az a Babits, aki 
helyteleníti Kassák programszerű, állandó 
szabadvers-használatát, de tud témákról, 
amelyeknek legmegfelelőbb köntöse a szabad
vers, mennyire kitart később is elvei mellett. 
A háború végétől fogva szép számmal ír 
rímes és rímtelen szabadverseket, de ugyan
akkor nem dobja el a kötöttebb formákat 
sem. 

A Tett és a Ma, illetőleg a szociáldemokrata 
költészet tárgyalása általában meggyőző, de 
Kassákék technikai újításait sokkal jobban 
meg kellett volna világítani; különösen az 
ellenük felhangzó „kompozíciótlanság" 
vádja tekintetében lett volna szükség állás
foglalásra. A Népszava költőinek megítélésé
ben József Farkas sokkal árnyaltabb és igaz-
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ságosabb Pándinál. Míg Pándi elfogultan csak 
a kezdeti szociálsovinizmus s a későbbi paci-
fizmus hangjait hallja ki e poéták kórusából, 
addig itt szó van az útkeresést tükröző, vagy 
a februári forradalmat üdvözlő, aktív háború
ellenességet kifejező költeményekről is. 

Monográfiája végén a szerző „kipillantás"-t 
közöl a polgári demokratikus forradalom és a 
Tanácsköztársaság irodalmára. Minthogy e 
fejezeteknek részletes kidolgozására valóban 
ő a leghivatottabb, nem árt már most fel
hívni a figyelmét arra, hogy jövendő munkája 
megírásában semmiképpen sem nélkülözheti 
az alapos életrajzi kutatásokat. Jelen esetben 
sem ártott volna többet tudni az egyes baráti 
körök létrejöttéről, a személyes kapcsolatok
ról, amelyek az írókat valamely politikai
művészi irányzat táborába vitték (pl. Szabó 
Ervin és az írók kapcsolata). De a világháború 

négy éve még „makroszkopikus tér", ahol 
esetleg elhanyagolhatók/voltak az efféle spe
ciális vonatkozások, nem így a két forradalom 
időszaka ! E rövid 9—10 hónap valóságos 
mikroszkopikus világ, amelyben az egyéni 
magatartás ritkán ad önmagukért beszélő 
műveknek életet, annál több a kisebb 
lélegzetű írás, töredék vagy éppen csak 
memoárokból ismert szóbeli megnyilatkozás, 
amelyet az életrajzi háttér nélkül merőben 
rosszul foghatunk fel, félremagyarázhatunk. 
Ugyanez áll az olvasottságnak, az író és 
közönség viszonyának vizsgálatára. Ily emi
nensen politikai irodalomnak, mint az 1919-es, 
lételeme, levegője a széleskörű elterjedés. 
Mennyiben sikerült ezt elérni 1918—19-ben 
íróinknak és kiadóinknak — egyike a leg-
centrálisabb problémáknak. 

Nagy Miklós 
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(Móra Ferenc Összegyűjtött Művei) Magvető Könyvkiadó Budapest, 1958. Sajtó alá ren
dezte : Madácsi László. A magyarázó szótárt összeállította : Vajda László és Madácsi László. 
A jegyzetet í r ta: Vajda László. 486 1. 

Szegedi irodalomtörténészek szerkesztésé
ben és gondozásában megjelent a Móra 
Ferenc Összegyűjtött Müvei című sorozat első 
kötete. Az új kötetben a sorozat szerkesztője, 
Vajda László tájékoztatja az olvasót a 
gyűjteményes kiadás szerkesztési alapelvei
ről. A Móra műveit kedvelő olvasó és a ma
gyar irodalomtörténet kutatója egyaránt 
örömmel értesül ebből a tájékoztatóból, hogy 
a sorozat köteteiben a közismert műveken 
kívül számos olyan írás is napvilágot 
lát majd, amelyek eddig az egykorú napi
lapok hasábjain szétszórtan hevertek és a 
régi újságpéldányokkal együtt már régen 
feledésbe merültek. Egy kötetnyi elfeledett 
karcolatot, könyvben még eddig meg nem 
jelent Móra-verseket, valamint három kötet
nyi vezércikket igér Vajda László a sorozat
ban, megjegyezvén, hogy e vezércikkeknek 
csupán mintegy tizede jelent meg eddig 
Móra egyik publicisztikai írásait tartalmazó, 
az Ezek az évek című kötetben. A gyűjte
ményes kiadás elsősorban az olvasó igényeit 
akarja kielégíteni, a legmegragadóbb erejű 
írásokat kívánják feltámasztani a szerkesz
tők, de egyben ezzel a sorozattal Móra 
összes műveinek majdani kritikai kiadását is 
elő akarják készíteni. „Mellékesen az iro
dalomtudomány ügyét is szeretnénk szol
gálni ezzel a munkánkkal" —- írja Vajda 
László. — „Általában szerettünk volna az 
olvasó igényein kívül —• már amennyiben 
egy ilyen természetű kiadásnál az lehetséges 
— a tudomány igényeinek is megfelelni." 
A tájékoztatóból azt is megtudjuk, hogy 

Vajda László több mint egy évi bibliográfiai 
kutatásainak eredményeként csekély kivé
tellel már össze van állítva Móra összes prózai 
és verses publikációinak kronológiája. A kö
tet elbeszéléseihez terjedelmes magyarázó 
jegyzet járul a könyv végén. 

A sorozat szerkesztőinek tájékoztatójában 
hangsúlyozott tudományos igény, a kötetben 
található jegyzetanyag és az egész sorozat 
jelentősége feljogosít arra, hogy kritikai 
vizsgálat tárgyává tegyük a Véreim. Paraszt
jaim c. új Móra-kötetet. 

Külön kívánok szólni a szövegkiadás köz
lési rendjéről, a sorozat szerkezetéről; más
részt a kötet jegyzeteiről. 

Az elmúlt években kialakult az ilyenfajta 
gyűjteményes kiadások szerkesztési, szöveg
közlési gyakorlata és ez elfogadhatónak 
mondható. (Vö. Móricz Zsigmond össze
gyűjtött Művei, Mikszáth Kálmán Váloga
tott Művei, Jókai Mór Válogatott Művei, 
Nagy Lajos Művei, a Tömörkény-sorozat 
köteteivel.) Ezek a sorozatok műfaj szerint 
rendezik az anyagot, külön kötetekben jelen
nek meg a regények (egy-egy regény külön, 
vagy két regény egy kötetbe párosítva), majd 
külön kötetekben, a megjelenés időrendjében 
az elbeszélések, novellák és külön kötetben 
szintén kronológia szerint rendezve a publi
cisztikai művek. így az olvasó az író kisepikai 
műveinek köteteiben minden külön kom
mentár nélkül készen kapja — legalábbis 
egy műfajon belül —• az író egész fejló'dés-
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