
pedig talán a perspektivikus megoldása miatt 
sikerült; Az őhidyak igazsága fekvő alakjai, 
mellettük a kezükből kiesett kaszával hűen 
mutatják a levert népet; a Répakapálás két 
szép lány alakja a szorongást korsóval 
hűen adja vissza a történetet. Nagyszerűnek 
tartjuk A Jóba a kőtörő nagyra növesztett, 
félelmében menekülő parasztját; A Szárcsa 
és Feri remekbe sikerült lórajzát, háttérben a 
gyászoló alakokkal; a Vérhalom és Barbarossa 
démonira növesztett agarát; a Gyermek a 
Mária-hajón pontosan rajzolt figuráit a ten
geri viharban imbolygó hajón; a Testőr Ella 
illusztrációját, amely olyan hűen hat, mintha 
egy századvégi lapban látnánk; a Szelezsán 
Rákhel kísértetének félelmetes asszociációkat 
keltő rajzát: gyászkocsi hátsó két kereke, 
rajta koporsóvég, két kísérő komor alak, vihar
felhők az Égen.. . ; s Mihályi Rozália csókja 
nagyszerű rajzos elképzelését: a régi nők 
és férfiak sora, akik a mérgezett csókot egy
másnak adták, — előtérben a költővel, amint 
számba veszi őket Az asszony meghal előteret 
betöltő ökrei szintén a mondanivalót adják 

pontosan vissza: a munka a legszemélyesebb 
ügyet is háttérbe szorítja ebben az életben; 
a Judit és Holofernesz ódon hangulatot, 
történelmi levegőt árasztó rajzát; A csárda 
elégiája sikerült elképzelését, A Vér városa 
hű századeleji nagyváradi atmoszféráját; Az 
érzékeny Rubek találó figuráját'; A gazdag 
ember házai pontos tónusát: rideg bérházak 
között kocsizik a gazdag úr (a kötet legkie
melkedőbb illusztrációi között van a helye); s 
a Lomby Máriskó Kolozsvárott daloló-mulatozó 
szépasszonyát. . . ; A címlap kiegyenesített 
kaszájú forradalmas népét (Túri Sándor). 

Ekkora gazdagság láttán ugyan nem 
nagyon illik, mégis leírjuk: szívesen láttuk 
volna még néhány novella illusztrációját 
(Vig Avay Ábris, A Zenóbia faluja, Az öreg 
Borkonyi, Régi tavaszi háború, Egy lóhősnő, 
Mikor Bodrit legyőzték, Abd el Kader). Bor
sos Miklós illusztrációira pedig — a köszönet 
szavain túl — nem tudunk nagyobb dicsére
tet mondani, mint hogy azok közül néhány 
vetekszik az ihlető Ady-verssel, avagy novel
lával. Varga József 

HORVÁTH ZOLTÁN: MAGYAR SZÁZADFORDULÓ 
A második reformnemzedék története. (1896-1914). Bp. 1961. Gondolat K- 647 1. 10 t. 

Horváth Zoltán könyve egy sokat emle
getett és — most kezdjük csak látni igazán — 
kevéssé ismert világba visz: a politikai és 
művészeti izgalmaknak, a társadalmi és gon
dolati erjedésnek abba a légkörébe, amely a 
magyar társadalmat — vagy legalábbis a 
a magyar értelmiséget — a századforduló 
táján eltöltötte. Ebből az időből mindnyá
junk előtt van a Nyugat nagy nemzedékének, 
az új magyar zene és festészet nagy alkotóinak 
hatalmas vonulata, s Ady, Bartók, Rippl-
Rónai valamennyiük fölé magasló orma. 
Horváth Zoltánnak eléggé nem becsülhető 
érdeme, hogy — természetesen, nem elődök 
nélkül — mindent átfogó igénnyel tudja be
mutatni ezt a kort, feleleveníteni, érthető, sőt 
érzékelhető közelbe hozni azt az atmoszférát, 
amelyben e nagy alkotók s környezetük, a 
kisebbek, de nem érdektelenek és még kevésbé 
érdemtelenek éltek, küzdöttek. 

A kötet alcíme: A második reformnem
zedék története. Ez a meghatározás váratlansá
gában is pontosabb, mint a főcímnek válasz
tott; mert bár Horváth Zoltán újítása — s 
véleményem szerint maradandó újítása — 
„a második magyar reformnemzedék" elne
vezés arra az író-publicista-jogbölcselő-szocio
lógus csoportra, mely a millennium után kezd 
fellépni s új eszméivel egyre szélesebb 
értelmiségi körre kiterjedő erjesztő munkát 
végezni az elmaradott ideológiai állapotba 
szorult, áporodott társadalmi struktúrájú 

dualista Magyarországon, mégis ez a megha
tározás a pontos és helyes: ha ki is tekint a 
politika és társadalom általános jelenségeinek 
vidékére, Horváthot valójában ez a réteg 
érdekli, ennek életrajzi drámáját írja a harc
ban fogant kezdetektől az első világháború 
előtti széthullásig. 

Az elnevezés tudatosan és szándékosan 
az első reformnemzedékre utal, mely nem 
egész egy századdal korábban a polgári 
demokratikus forradalom, illetve szabadság
harc előkészítőjeként élt, harcolt és pusztult; 
tagjai jelentős részének tragédiája lett, hogy 
munkássága egy olyan mozgalom előkészíté
sét szolgálta, melyet már végig követni, azzal 
együtt haladni nem tudott, sorsa és neve 
mégis elválaszthatatlanul hozzákötődött. Hor
váth bevezetésében gondosan és szépen kidol
gozza a párhuzamokat, a hasonlóságot a két 
reformnemzedék között, s ezáltal valóban elfo
gadtatja az új meghatározást, mely mostantól 
előreláthatólag magától értetődő természe
tességgel fog bevonulni tudományos irodal
munkba, publicisztikánkba. De elfogadva, 
sőt magamévá téve a terminust, s látva a 
történelmi párhuzamot, melyet Horváth 
Zoltán kimutat, szükséges hangsúlyoznom a 
különbségeket is, mely e két nemzedék helyze
tében, s ennek következtében sorsában is 
megmutatkozott. 

A legdöntőbb különbség kétségtelenül 
az, hogy míg az első reformnemzedék mögött 
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tömeg áll, a meglehetősen homogén közép
nemesség, a felvilágosultabb kisnemesség és a 
honoráciorok tömege, ennek képviseletében 
beszélnek, erre támaszkodnak, addig a máso
dik tragédiája éppen az - s erről történetük 
ismertetése közben Horváth is leplezetlenül 
és valósághűen szól - , hogy nem tud és érez 
maga mögött valóban tömeget; sorsa a pol
gári intellektuel nagyvárosi elszigeteltsége a 
huszadik század elején, amely hiába keresi 
az utat a munkásság felé. Minden fontos és 
tiszteletre méltó gesztusa ellenére sem talál-
kozhatik vele, részben saját paternalista ma
gatartása, részben a szociáldemokrata párt 
vezetőinek féltékeny gyanakvása és helytelen 
politikája . folytán. Az értelmiségnek pedig 
csak kis része hajlandó befogadni eszméiket, 
elfogadni irányításukat: a nagy, lomha töme
get életfeltételei és szellemi renyhesége egya
ránt hozzáláncolják a kormánykörök és a 
klérus „gutgesinnt" ideológiájához és szirupos 
irodalmához. 

S a másik fontos különbség — amelyet 
Horváth párhuzamában már nem dolgoz ki, 
bár a maga által tárgyalt nemzedékre s 
periódusra árnyaltan ábrázol — az, hogy az 
első reformnemzedék a maga korának a mi 
viszonyaink között leghaladóbb eszméjét, 
a nemzeti gondolatot töretlenül és fenntar
tás nélkül hirdette és segítette diadalra; a 
második viszont, bár a demokráciáért vívott 
és szemben állt a sovinizmussal, de nemcsak 
hogy nem tudott a szocializmus gondolatához 
(amely a maga kora leghaladottabb eszméje 
volt s melynek szükségessége, mint a történe
lem további menetéből kitűnt, benne rejlett 
már a magyar társadalomban is) fenntartás 
nélkül csatlakozni, de még a nacionalizmus
sal sem tudott határozottan szembefordulni. 
Az uralkodó „nemzeteszmétől" egy-két leg-
jobbjukon kívül (s itt megint Ady és Bartók 
jelentősége világlik ki) általában nem tudtak 
elszakadni, s ez nemcsak a nemzetiségekre 
gyakorolt vagy gyakorolható hatásukat csök
kentette, vagy semmisítette meg, de akarat
lanul hozzájárult törekvéseik bukásához is. 

E különbségek ellenére az elnevezés jogos 
és indokolt; mindenekelőtt és legelsősorban 
azért, mert ez a nemzedék is, akárcsak az 
első, lényegében a fennálló rend reformok 
útján való jobbítására törekedett, s legtöbb
jük a forradalmat, amikor elkövetkezett, mint 
nem kivánt, de vállalt szükségszerűséget 
fogadta. 

A könyv olvasása közben az ember nem 
tudja, mit becsüljön jobban: a szerző anyag
gazdagságát vagy azt a biztonságot, amellyel 
rendkívül szerteágazó anyagán uralkodik. 
Horváth Zoltán módszere inkább a tudomá
nyos publicisztikáé, mint a szorosan vett 
tudományé; de ez a meghatározás cseppet 
sem kíván értékkorlátozó lenni. A publicista 
lendülete, szenvedélye és élvezetes olvasmá-

nyossága lelkesíti át minden sorát, a debatter 
fölényével kezeli rendkívül gazdag idézet
anyagát. Elméleti munkák és folyóiratok, 
napilapok és vicclapok, apróhirdetések és 
filozófiai traktátusok egyaránt magukra von
ják figyelmét, s mindegyiket a kortárs érzé
kenységével és az utókor ítélkező biztonságá
val tudja a maga helyére tenni. Jogelmélet és 
irodalom, napisajtó és zene, szociológia és 
festészet állapota, harcai, fejlődése vagy 
megtorpanása egyaránt árnyalt ábrázolást 
kapnak könyvében, s különös érdeme, hogy 
a haladás és maradás, a progresszió és reakció 
erőit, állapotát, eszközeit egyenlő objektivi
tással, a valósághoz hűen tudja ábrázolni. 
S ebből a hiteles, a fény- és árnyoldalakat 
egyaránt érvényre juttató ábrázolásból emel
kedik ki természetesen Ady és Bartók alakja. 
Ady középponti jelentősége e korszak irodal
mában eddig sem volt kétséges; Horváth 
különösen a publicista jelentőségének felmu
tatásához járul hozzá. 

Űttörő jelentőségű mindaz, amit a magyar 
sajtó állapotáról, helyzetéről, változásáról 
elmond. A szerzőt nyilván saját újságírói 
múltja s tapasztalata is hozzásegítette, hogy 
a sajtóról szóló fejezeteit ilyen plasztikusan 
és minden változásra, árnyalati különbségekre 
érzékenyen írhassa meg; ezzel a munkájával 
a magyar sajtótörténetnek egyik legizgalma
sabb és mind ez ideig sajnálatos módon elha
nyagolt korszaka vizsgálatának nemcsak 
alapjait vetette meg, de a feladat megoldásá
hoz is nagymértékben hozzájárult. 

Amit az irodalomról elmond, nyilvánvalóan 
nem ennyire úttörő; hiszen e korszak irodal
mának, irodalmunk egyik legragyogóbb idő
szakának felmérésére, nagy alakjainak ábrá
zolására már eddig is történt egy és más, s az 
előzményeket Horváth Zoltán ismeri és fel
használja. Ezekre támaszkodva alkotja meg 
egyéni színezetű kerekded íróportréit, s tudja 
megmutatni az azonosságokat és fáziseltoló
dásokat, amelyek irodalom, zene, festészet 
világán belül jelentkeztek. Ezekről szóló 
részei arról győznek meg, hogy ha Horváth 
Zoltán egyiknek sem szaktudósa, de mind
egyiknek értő és tájékozott ismerője. Saj
nálatos, hogy vizsgálatába nem vonta be 
az egykorú építészet és színházművészet 
mozgalmait: így is gazdag és sokoldalú 
kultúrtörténeti körképe csak ezekkel együtt 
lenne teljesnek nevezhető. Egyébként, ha 
az építészetnek több figyelmet szentel, szembe 
kellett volna néznie azzal a jelenséggel is, 
amely e korszak irodalmában és zenéjében 
is nyomon követhető, de a legfurcsább vadhaj
tásokat éppen az építészetben hozta: a mo
dernség és keletiség összefonódásával, együt
tes igényével, melyre évekkel ezelőtt Komlós 
Aladár már felhívta a figyelmet. S bár iroda
lomtörténeti részletkérdésnek tetszik, de nin
csen általános jelentőség nélkül Horváth 
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Zoltánnak az a határozott állásfoglalása, 
amellyel elválasztja a Hét c. folyóiratot a 
Nyugattól. Ebben véleménye egy másik 
kortárséval, Gyergyai Albertével egyezik. Iro-
dalomoktatásunk, irodalomtörténeti közvéle
ményünk e folyóiratok között folyamatos 
kapcsolatról tud; itt lenne az ideje, hogy e 
nyomatékos figyelmeztetések után e kérdést 
valaki alapos és részletekbe menő vizsgálat 
tárgyává tegye. 

A részleteket illetően még számos kérdés
ben lenne szakmai vitánk Horváth Zoltánnal, 
mint ahogy minden bizonnyal a többi szakte
rületeken is lehetne találni nem egy vitatni 
való kérdést. De a szakbírálatra is tiszteletet 
parancsol a szerző átfogó anyagismerete és 
egységes, összefüggő látomása erről a korszak
ról. Ez a kép és ítélet nagy vonalaiban abban 
foglalható össze, hogy akkor, amikor a dualista 
Magyarország sorsa kívül és belül már meg
pecsételődött, amikor válsága csúcsponthoz 
közeledik, 1906-ban „az új írástudó, a máso
dik reformnemzedék ekkor indult végső har
cára, hogy megkísérelje a lehetetlent: meg
menteni szellemi és társadalmi pusztulástól 
az országot, megmenteni a magyar kultúrát 
gyilkos és öngyilkos urainak karmai közül". 
A millennium óta készülődő nemzedék ekkor 
lép fel, Adyval az élén, hogy 1912-13-ra 
egyre növekvÓ harcokon át eljusson a vere
ségig, mert ekkorra a reakció, a hatalom 
Tisza körül és Tisza vezetésével szintén meg
szervezkedett, és terrorral, kivételes intézke
désekkel megtörte a munkásosztály harci 
lendületét, amelyet a megalkuvó szociálde
mokrata pártvezetőség nem mert döntő harc
ba vinni. 

Ez a koncepció igaz és igaztalan egyszerre, 
véleményem szerint. Pusztán a második 
magyar reformnemzedék szempontjából nézve 
talán igaz: hiszen a nemzedék egysége ekkor 
valóban szétzúzódik a hatalom csendőrfalán, 
sokan közülük kedvükszegetten átmenetileg 
elhallgatnak, s a frontok szétzilálásához nagy
mértékben hozzájárul a hamarosan kitörő vi
lágháború s az annak nyomán az országon és 
veié együtt az értelmiségen is végigsöprő sovi
niszta hullám. A polgári radikálisok szemszö
géből, belülről nézve ez a kép hiteles, s Horváth 
Zoltán könyvének egyik nagy erénye és gyön
géje egyszerre, hogy innen nézi az egész moz
galmat és annak porba hullását. Ez teszi 
egyfelől lehetővé a számára, hogy olyan 

árnyalt képet fessen; hogy az események és 
mozgalmak szereplőiről olyan eleven portré
kat rajzolhasson; hogy olyan higgadtan és 
ugyanakkor együttérzéssel ítélkezhessek felet
tük és eszméik felett. Ugyanakkor ez a belül
ről való látás fogja le idő előtt a tollát. 

Mert igaz ugyan, hogy 1906 és 1913 között 
volt az a történelmi pillanat, amelyben a 
magyar radikalizmus komolyan megpróbál
kozott a polgári demokrácia megteremtésével 
Magyarországon, s ez a kísérlete zúzódott 
szét egyfelől az uralkodó osztályok elszántsá
gán (s itt megint igen fontos és történetisme
retünk számára hasznos észrevétele Horváth 
Zoltánnak, hogy mindazok az elvek és mód
szerek, amelyeket majd a Horthy-korszak 
hirde t és érvényre juttat,, már ekkor kiépül
nek és kipróbálást nyernek), másfelől a szociál
demokrata párt megalkuvásán, elgyávulásán. 
De ezzel a magvetők e tiszta és eszmegazdag 
csoportjának a szerepe sem személyesen, 
sem eszméik hatásában nem fejeződött be. 
A sovinizmus pillanatnyi hullámán túljutva, 
a világháború nagy csalódásában az értel
miségnek nem vártan széles rétegei tér
tek meg hozzájuk s eszméikhez. Ha a Tár
sadalomtudományi Társaság fénykora a há
ború előtt volt is, ennek gyermeke, a 
Galilei Kör nagy korszaka a háború alatt, 
a forradalom előkészítésében volt. S ha a 
radikálisok közül egyesek riadtan látták is, 
mi lett eszméik logikus kifejlete 1918-ban 
és főként 1919-ben, ez nem takarhatja el azt 
a tényt, hogy valóban ez volt a logikus kifej
let: a háború időgyorsítójában a magyar 
társadalom túljutott az 1906 — 1913 közötti 
fázison, egy klasszikus értelemben vett radi
kális polgári demokrácia már nem felelhetett 
meg szükségleteinek, túl kellett lépnie a 
szocializmus felé, vagy vissza kellett hullania 
a brutális fasizmus csapásai alatt. 

Sajnálatos, hogy Horváth Zoltán nem 
ment végig a megkezdett gondolatsoron, s 
nem vitte el a művében kifejtett eszmék, 
mozgalmak és egyéniségek történetét addig, 
amíg az eszmék a tömegekben anyagi erővé 
válnak: a forradalmakig. Horváth Zoltán 
hatalmas és eredményes munkájának méltó 
dicséretét nem a kritika fogja megadni, hanem 
az, ha a tudomány az általa feltárt csapást 
mind jobban kiszélesíti, az általa áttekintett 
terület minden parcelláját megmunkálja. 

Nagy Péter 

: 

SZALATNAI REZSŐ: JUHÁSZ GYULA HATSZÁZ NAPJA 

Bp. 1962. Magvető K- 280 1. 

Juhász Gyula életművének egy rövid sza
kaszát roppant filológiai apparátussal, gondos 
és lelkiismeretes kutatómunkával tárja elénk 

ez a mű. Szalatnai Rezső egy régebbi köny
vecskéjét (Juhász Qyula Szakolcán. Szlovákiai 
Magyarok Kincsestára, Kiadja a Toldy Kör, 
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