
POMOGÁTS BÉLA 

A LÍRA TÁRGYIAS FORDULÓJA ÉS A NYUGAT MÁSODIK NEMZEDÉKE 

„A líra meghal [ . . . ] önző a világ:/ csak közös ínség, közös láz közös/ zavar dadog, — 
a többi csönd s magány" — hangzott Babits Mihály verse, a Régen elzengtek Sappho napjai 
1922-ben egy korszak beköszöntője gyanánt. Ez a korszak valóban nem biztatta visszhanggal 
a költészetet, mintha megtört volna az évezredes varázs. A világot nem érdekelte a vers, ná
lunk meg kivált képtelennek tetszett a költészet helyzete. Az elveszített háború, a történelmi 
ország felbomlása, a levert forradalom után egy ismeretlen világ rideg gazdasági és politikai 
kényszere fogadta a fiatalokat. A régi rend helyreállítását a válság új tünetei kísérték; erkölcsi 
züllés, hatalmi erőszak, nacionalista demagógia. A szétesett magyar társadalom süketnek 
mutatkozott a költők szava előtt, elemi gondok terhe alatt, a nyers erő bűvöletében élt. „Talán 
igaz — tűnődött 1923 márciusában Babits —, hogy a költők csoportokban jönnek, mint a 
madarak, s mint Arany után, úgy Ady után is csöndnek kell lenni, míg majd az új csapat föl
veri a magyar Parnasszust. Talán a priori hiábavaló évente várni az új tehetséget — s kivált 
ezekben az években, mikor a Cél hámba fogta az ifjak lelkét, a szabadságot mumusnak festik 
elébük, s kultúránk tornyát inkább azért mutogatják nekik, hogy lerombolják, mint hogy 
továbbépítsék. A »tekintélyek tisztelete« helyeselt jelszóvá lett ma, akár a középkorban, de 
sohasem nőtt még fel nemzedék, mely távolabb lett volna a Szellem tekintélyének tiszteleté
től, mint ez a mai magyar, ők nem a Szellem, hanem a nyers erő tiszteletében és fegyelmében 
nőttek."1 

Babits kiábrándult vélekedését igazolták a fiatal nemzedék kritikusai. „Űjból találkoztunk 
a valósággal — írta Komlós Aladár —, s ez kioperálta belőlünk az idegrendszerünkben támadt 
lírai daganatot. [. . . ] egészében semmivel sem határozhatjuk meg mélyebben a legújabb 
költőnemzedéket, mint azzal, hogy az idealizmus országában született és életét a cinizmus föld
jén kell tengetnie."2 Németh László hasonlóképpen ítélte meg a költészet helyzetét. „Az iro
dalom külső feltételei az utolsó évtizedben teljesen megváltoztak — hangoztatta. — Nemcsak 
az a jólét párolgott el, amelynek a művészet mégiscsak fényűzése volt, hanem elveszett a szel
lemi szabadságnak a reménye is, elfordult az érdeklődés, megapadt az olvasótábor, mely az írót 
társadalmi hatalommá tette. [ . . . ] Elképzelhető-e, hogy a mai ég alatt egy olyanféle parádés 
egyéniség, mint Ady, egyáltalán kibontakozhasson? Türelmetlenebb s ugyanakkor közönyö-
sebb világban élünk, a levegő élesebb, mostohább. Azzal a tüdővel, mellyel Ady és társai első 
légvételüket vették, ma csak megfulladni lehet."3 

Igen, a költészet feltételei, körülményei érezhetően romlottak a forradalom bukása után. 
A fiatalok magas eszmények vonzásában, a társadalmi átalakulás lázában töltötték ifjúságu
kat. Ady költészetétől kaptak hitet, a Nyugattól igényességet, a Huszadik Század haladó tár
sadalomtudományától közéleti célokat. A két forradalom nyitott előttük történelmi távlatot. 

1 BABITS Mihály: Egy új költő. Könyvről könyvre. Bp. 1973. 31. 
2 KOMLÓS Aladár: Az új magyar líra. Bp. é.n. [1928]. 234—235. 
3 NÉMETH László: Új nemzedék 1931. Két nemzedék. Bp. 1970. 348. 



Egy szabad és szociális Magyarország képe lebegett a szemük előtt. A forradalmi vállalkozás 
bukása után látniok kellett, hogy a valóság mint csúfolja meg terveiket és álmaikat. Túl fiata
lon és túl hirtelenül kényszerültek rádöbbenni valódi helyzetükre; arra, hogy nemcsak az 
ország jövendő sorsa csúszott ki kezük közül, hanem talán a személyes sorsuk is. Cselekvésre és 
szabadságra készültek, és napi gondok között kellett őrlődniök, magányosan és visszhang
talanul. A válságba merült magyar társadalom, a hatalom nyomása alá került szellemi élet 
nem kedvezett a költészetnek, különösen annak a független alkotó szellemnek, amelyet a 
Nyugat nagy nemzedéke képviselt. 

A magyar költészet szabad lendületét, amelyet az irodalmi forradalom hozott, béklyóba 
verte a kor. De nemcsak a külső körülmények okozták a líra válságát. A költészet belső fejlő
dése, történeti állapota is megnehezítette a vers és a társadalom találkozását. Az avantgárdé 
átütő erejű mozgalma, amely a forradalmak előtt és alatt a magyar szellemi élet erős tényezője 
volt, az új korszakban szinte teljesen elveszítette szerepét. Kassák és köre emigrációba vonult, 
a bécsi mozgalom egymással vitázó pártokra szakadt, az avantgárdé költők mind szélsősége
sebb kísérletekbe kezdtek, nyelvi kalandokba menekültek a száműzetés sivár valósága elől. 
A hazai avantgárdé próbálkozások túl erőtlenek voltak ahhoz, hogy újjászervezhessék a moz
galmat, betölthessék azt az űrt, amit az aktivisták távozása hagyott. Az avantgárdé költészet 
hazai gyengesége és szervezetlensége nem adott okot bizalomra. Babits, aki különben is gyanak
vással tekintett az izmusok újítóira,4 kezdetben magát az avantgarde-ot is a hanyatlás jelének 
ítélte. Az egymást követő izmusokat, a klasszikus forma lerombolását a vers válságának fogta 
fel, az általános vakság és zavar bizonyítékának látta. 

A költészet szociális szerepének csökkenését később is azzal magyarázta, hogy megszűnt az 
alakítás fegyelme, a vers és a zene hagyományos kapcsolata. „Az a folyamat — érvelt—, 
amelyben a Versírás megszűnt nagy, eleven, szociális művészet lenni s mindjobban elvesztette 
régi fontosságát az emberiség lelkiéletében, azonos avval a folyamattal, amelyben a Vers mind
jobban különvált a Zenétől: azaz a valódi Énekből, az énekelt versből lassanként skandált vers, 
recitált vers s végre már csak könyvből olvasott vers lett, a hangos versből néma. Ennek a fejlő
désnek pedig utolsó állomása a modern szabad vers, mely a Zenével már az utolsó kapcsolatot 
is felmondja. így észleljük itt azt a különös tünetet, hogy a Költészet mennél jobban leszáll 
szárnyaló magasságaiból, mennél inkább akar az Élet, a Nép, a Próza nyelvén szólni, árinál 
távolabb jut attól, amit szociális és eleven művészetnek nevezhetünk; annál inkább egy kis 
céhnek hatástalan játéka lesz."5 És a Régen elzengtek Sappho napjaiban megszólaltatott válság
hangulatot is részben az a gyanakvás és elutasítás indokolta, amelyet Babits érzett az avant
gárdé költészet iránt. „A líra meghal — írta. — [. . . ] Nincs ütem/jajában többé, nincs se 
szó, se tag: / az értő agy s zenés szív nem beszél,/ csak a tüdő liheg, csak a torok/ kiált, s a 
szédült gyomor álmodik. / A líra elhal, néma ez a kor." 

A líra mégsem némult el, ha hangjának erejét és tisztaságát időnként zavarta is a részvétlen 
külvilág és a fejlődés belső bizonytalansága. Minden esztendőben fellépett néhány tehetséges 
fiatal, versekkel, verseskönyvekkel cáfolva a líra halálát ígérő komor jóslatot. Csak éppen mások 
voltak ezek a versek, más volt bennük a szenvedély, a hang. Mindenki érezte, hogy egy nagy
szerű korszak végleg lezárult az ország és a művészet történetében. Mindenki tudta, hogy a 
háború előtt felvirágzó költészetet nem lehet folytatni úgy, mintha nem történt volna közben 
összeomlás, forradalom és restauráció. Legjobban maga Babits Mihály tudta, akire Ady halála 
után a nemzeti költő szerepe várt. 1924 februárjában a következőket állapította meg: „Bizo
nyos, hogy például a mai líra érzésében, attitűdjében nem lehet ugyanaz, mint a háború előtti. 

4 Erre vonatkozólag 1. a Babits Mihály—Kassák Lajos vitát: BABITS Mihály: Ma, holnap 
és irodalom. Nyűg 1916. II. 328—340., KASSÁK Lajos: A rettenetes nagy hamu alól Babits 
Mihályhoz. Nyűg 1916. II. 420-424., BABITS Mihály: Felelet. Nyűg 1916. II. 424-425. 

5 BABITS Mihály: A vers jövendője. Élet és Irodalom. Bp., é.n. 181. 
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A fiatalok közül sokan érzik ezt, mélyen átélve a nagy nemzeti és emberi katasztrófát."6 Ennek 
a másfajta, érzésben és attitűdben új lírának a megteremtését vállalták azok a költők, akiket 
általában a modern magyar költészet „második nemzedékének" nevez a kritikai irodalom. 

A „második nemzedék" indulását a forradalom leverését követő évekre szokás tenni. Az vi
szont egyre nyilvánvalóbb, hogy a Nyugat lírai forradalmát felváltó új költői látás és kifejezés 
nem 1919-ben, hanem még a háború idején keletkezett. A Nyugat nagy nemzedékének költői 
vívmánya a személyiség következetes érvényesítése volt, az a sodró erejű művészi forradalom, 
amely felszabadította az alkotó személyiséget a nép-nemzeti epigonizmus konzervatív eszté
tikai normái alól, és megnyitotta az utat a modern magyar líra nagy egyéniségei: Ady Endre, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula és Füst Milán előtt. Ennek a 
művészi forradalomnak a társadalmi hátterét a „második reformkorszak" belső erjedése te
remtette meg, amely végső következményeiben a két forradalomhoz vezetett. Eszmetörténeti 
hátterét pedig az a szubjektivista és vitalista filozófia, amely a századvégtől az első világ
háborúig szinte az egész európai művészetet vonzásában tartotta. Schopenhauer, Nietzsche 
és Bergson voltak sorra ennek a filozófiának és a filozófiából születő egyetemes életérzésnek 
az apostolai. Mellettük hatott a „neokantiánus" iskola, Windelband és Rickert ismeretelmé
lete, a szellemtörténeti irányzat, Dilthey, Spranger és Simmel művészetbölcselete és a Freud
féle pszichológia. Ezek a filozófiák határozták meg a Nyugat kezdeti törekvéseinek és eszté
tikájának individualista természetét. 

Erősen személyes, szubjektív művészet született, amely természetes módon öltötte magára 
a szimbolizmus és impresszionizmus stílusát. Ez a kifejezésmód visszatekintve egységes korstí
lusnak tetszett, talán utoljára a klasszikus stílusok egész művészettörténeti korszakokat meg
határozó egysége után és a modern stílusok egymással versengő, egymást átszövő áramlatai 
előtt. Szerb Antal, a stílusok születésén, küzdelmén és halálán merengve, nosztalgikus érzéssel 
gondolt erre a korszakra, amely még az egység színében tündökölt. „Ma már tudom — írta —, 
hogy ami akkor véget ért, csakugyan nagy és nevezetes stílusegység volt. Nietzsche és Rilke, 
Ady és Van Gogh, Rodin és Reinhardt csodálatos kora, a XIX. század emberének színjátszó, 
káprázatos alkonya."7 Vajon volt-e tárgyi igazsága ennek a nosztalgikus képnek, vagy pusztán a 
kegyetlen világ elől való menekülés adott neki személyes hitelt? Németh László éppen ellen
kező értelemben nyilatkozott, midőn azt hangoztatta, hogy „a korízlés összetartó ereje" 
nálunk kisebb volt, mint másutt, és hogy a látszólagos stílusegység mögött egymással ellen
tétes esztétikák küzdelme folyt. „Az írók nemcsak új műveket írnak — állapította meg —, 
mindenik új esztétikát hoz: felfogásuk irodalomról, az alkotás céljáról, értelméről mindmáig 
összebékíthetetlen maradt. Ady, Babits, Kosztolányi, Móricz (Kassákról, Szabó Dezsőről nem 
is szólva) nemcsak távoleső egyéniségek, de egymás számára lefordíthatatlan esztétikai rend
szerek is." Az egységet nem az ízlés vagy a stílus hozta létre közöttük, hanem az a félrevezető 
tény, hogy a liberális kritika nem volt képes meglátni a különbségeket, minthogy szerinte 
„minden alkotás fölött saját törvénye ítél". Németh élesen fordult szembe a Nyugat individua
lista művészetszemléletével. A harcban álló nemzedéki kritikus indulatos módján fogalmazott, 
úgy tetszik, túlságosan szigorú ítéletet: „Az eredetiség tombol, a szellem azonban agonizál."8 

Szerb Antal nosztalgiája és Németh László polémikus modora következtében valójában az 
az irodalomtörténeti fejlemény homályosodott el, ami a Nyugat nagy nemzedékének sorsában 
igazán problémát jelentett. Az ugyanis, hogy az individualista és szubjektív líra, amit ez a 
nemzedék hozott, mind erőteljesebben átadta helyét egy olyan költészetnek, amely már kö
zösségi élményekből, a valóság erősebb vonzásában született, következésképp tárgyiasabb 
stílust hozott. A Nyugat költészetét valóban nem hatotta át a stílusegység, amelyre Szerb Antal 
oly nosztalgikus érzéssel gondolt, de nem volt ez a költészet az esztétikáknak és a stílusoknak 

"BABITS Mihály: Fiatalok. Könyvről könyvre. 60. 
7 SZERB Antal: Könyvek és ifjúság elégiája. Gondolatok a könyvtárban. Bp. 1971. 658. 
8 NÉMETH László: i. m. 307-308. 
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az a harca sem, amelyre Németh László polémikus szenvedélye utalt. A Nyugat művészi for
radalmába és költői nyelvébe valóban sok minden belefért: Ady szimbolizmusa, a fiatal Babits 
tárgyias költészete, Kosztolányi vagy Tóth Árpád nosztalgikus impresszionizmusa, Juhász 
Gyula hagyományosabb költői realizmusa. Ám mindezt összekötötte az a valami, amit pon
tosabb fogalom híján „Nyugat-stílusnak" nevezhetünk, és ami a századforduló európai szim
bolizmusának és impresszionizmusának sajátos magyar változata volt. A Nyugat nagy nem
zedékének költészetét nem a személyes esztétikák küzdelme tagolta stílusirányzatokra, hanem 
egy időbeli folyamat, amely a tízes évek elején indult, az első világháború éveiben, 1915—1917 
körül vált észrevehetővé, és néhány év leforgása alatt létrehozta a maga irodalomtörténeti 
eredményeit. 

A modern magyar költészetben ezek az évek jelentik azt a korszakhatárt, amely elválasztja 
egymástól a két nagy líratörténeti korszakot.9 Előtte az alkotó személyiség feltétlen primátusa 
jellemezte a költészetet, szubjektivizmus, vitaiizmus, esetenként irracionalizmus hatotta át 
a művész gondolkodását, tudatát. Utána a művész maga kissé háttérbe került, és a műalkotás, 
a műben alakot öltő eszme és esztétikum lett az irányadó. Németh László szellemesen jegyezte 
fel, hogy az első korszak művészi normáit az „egyéniség-esztétika" határozta meg, a másodi
két a „műesztétika".10 Az erejének teljében alkotó Ady még „cifra szolgá"-nak tekintette a 
verset, a háborús kataklizmát megtapasztalt költők viszont maguk lesznek a mű szolgái, 
mérnökei, esetleg szerzetesei. Az első korszak költészete befelé forduló világban született, 
erősen személyes jellegű volt, érdeklődése az alanyra irányult, az érzés és a szenvedély húrjain 
játszott. A második korszaké kifelé fordult, a társadalom, az emberiség, a nemzet, a nép vagy 
a történelem kérdéseire akart válaszolni, érdeklődése tárgyias lett, a vizsgáló és ítélő értelmet 
képviselte. Már annak a kritikának a módszertani változása is a korszakfordulóról árulkodott, 
amely ezt a költészetet gondozásba vette. Az első korszak kritikája általában szubjektivista 
és liberális, az egyéniség jogára szavazott, mesterei Ignotus és Kosztolányi. A második kor
szak kritikája objektivista és normatív, törvényeket keresett és alkalmazott, mesterei az 
érett Babits, Komlós Aladár, Halász Gábor, Németh László, az „esszéíró nemzedék". 

A meghatározó fordulat a háború éveiben történt, 1915—1917 körül, midőn nyilvánvalóvá 
vált, hogy a háború nem hozta el a felgyülemlett nemzetközi és nemzeti kérdések megoldását, 
ellenkezőleg: minden addiginál mélyebb válságot, egyetemes szenvedést és pusztulást okozott, 
amely a kultúra és a civilizáció teljes lerombolásával fenyeget. És nyilvánvalóvá vált az is, hogy a 
háborúért nemcsak a tábornokokat és minisztereket terheli felelősség, hanem az eszméket is. 
A filozófiát, amely vitalizmusával, értelemellenességével történelmi kalandokba kergette az 
emberiséget, illetve nem figyelmeztette e kalandok kockázatára és veszélyeire. Babits 1917-ben 
A veszedelmes világnézetben számolt le ennek az életfilozófiának a következményeivel. „Magában 
a világnézetben kell itt valami oknak rejlenie — kutatta a világméretű pusztítás ideológiai 
hátterét —; ebben az egész mai hangulatban valami erőnek vagy gyengeségnek, ami lehetővé 
vagy kényszerűvé tette a mai világnak a minden borzasztóságokba való szótlan belenyugvást. 
Mégis beszélhetünk hát a »háború világnézeti alapjairól4. "És töprengésében a „veszedelmes 

9 Az 1919-es korszakhatár helyett javasolt 1915—1917-es korszakhatárnak ma már jelentő
sebb irodalma van. A magyar irodalom története c. kézikönyv VI. kötete (szerk. SZABOLCSI 
Miklós. Bp., 1966.) még 1919-ben látta a korszakfordulót. A kézikönyv vitája során Tamás 
Attila, Koczkás Sándor, Komlós Aladár és Nagy Péter is felvetette a korszakhatár pontosabb, 
illetve az irodalmi fejlődésnek megfelelő kijelölésének igényét: A Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság vitája a Kézikönyv ötödik és hatodik kötetéről. ItK 1966. 608—616. Azóta KOMLÓS 
Aladár: A „második nemzedék" útja (Vereckétől Dévényig. Bp. 1972.) c. tanulmánya 1917-re, 
KENYERES Zoltán: Korszakok és korszakfordulók (Gondolkodó irodalom. Bp., 1975.) c. 
tanulmánya 1915-re, BODNÁR György: A XX. századi magyar irodalom történeti rendszere
zésének problémái (Literatura 1974. 1. sz. 15—19.) c. tanulmánva 1916—1917-re teszi a kor
szakhatárt. 

"NÉMETH László: i. m. 350. 
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világnézet" felismeréséhez, megnevezéséhez is eljutott: „Az ellenség neve: antiintellektualiz-
mus. Vagy antinacionalizmus. Csakis ez lehet. Az értelmetlen iszonyokba való belenyugvás 
csak olyan korban képzelhető, mely elvesztette hitét az Ész, a Ráció erejében, mely gyógyít
hatatlanul vaknak és értelmetlennek látja a világot. Mikor az emberek hinni, kívánni nem 
merik már az ész szerint való életet."11 Az irracionális bölcseletek határozott elutasítása nyi
totta meg az utat az értelmes fegyelem, a tárgyszerű vizsgálat, általában a racionális gondol
kodás igénye előtt. 

A Nyugat irodalmi forradalmat keltve, a magyar társadalom átalakítására vállalkozva 
az életfilozófiák indításait és tanácsait követte, holott tulajdonképpen a közelében zajlott 
az a hatalmas tudományos átalakulás, amely lényegében mai világképünk eredendően racio
nalista jellegét szabta meg. A „második nemzedék", például Szabó Lőrinc gondolkodását 
már ez az átalakulás tájolta be. Elsősorban nem a természettudomány korszakalkotó felfede
zéseire, Planck kvantumelméletére és Einstein általános relativitáselméletére gondolok, hiszen 
ezek az elméletek, szélesebb körben terjedve, eredeti racionális töltésükkel ellentétes értel
mezést is nyerhettek. Hanem a kor polgári filozófiájának mind szigorúbb racionalizmussal és 
rendszerépítő fegyelemmel fellépő irányzataira, amelyek például Bertrand Russell mate
matikai logikájában, Edmund Husserl fenomenológiájában, Ernst Cassirer neokantiánus 
nyelvfilozófiájában, végül Ludwig Wittgenstein logikai pozitivizmusában öltöttek alakot (ez 
utóbbi hjres műve, az 1921-ben közreadott Tractaíus logico-philosophicus már lezárta a filo
zófiatörté neti folyamatot, egyszersmind további távlatokat nyitott). A racionalista és pozi
tivista fordulat a magyar filozófiai gondolkodásban is végbement. A fiatal Lukács György, 
Häuser Arnold, Zalai Béla és Mannheim Károly nézetei az európai fejlődéssel párhuzamosan, 
időnként azt megelőzve és előkészítve fordultak lassanként az irracionalizmusból a racionalista 
bölcselethez. Az 1910-ben megjelent Emlékkönyv Alexander Bernát hatvanadik születése napjára 
mintegy összefoglaló módon igazolta a hazai filozófiai gondolkodás korszerűségét, mutatta be 
ennek változatait. A Nyugat nagy nemzedékének köréből Babits Mihály állt közelebbi kap
csolatban a magyar bölcseleti gondolkodásnak eme megújítóival, különösen Zalai Bélával; 
sőt Babits esetében e nézeteknek kimutatható poétikai hatása is volt.12 

A modern magyar irodalom azonban még ennél is többet és gazdagabban meríthetett volna 
abból a nacionalizmusból, ha tetszik, rendszeralkotó fegyelemből, amit a század elején ki
bontakozó új társadalomtudomány képviselt. Ami szubjektivista és individualista korok szá
mára a pszichológia, az tárgyias és társadalmi érdeklődésű korok számára a szociológia. Nem 
véletlen, hogy a Nyugat nagy nemzedékét elsősorban a lélektan, illetve a vitalista filozófiák 
lélektani vonatkozása érdekelte, és általában (talán Ady kivételével) kevés érdeklődést muta
tott a kor szociológiája iránt. Ez az érdeklődés is egy már idejét múlt, XIX. századi társa
dalomtudománynak, Spencer ésComte pozitivizmusának szólt. Időközben viszont a színre lép
tek olyan korszerűbb szociológiai irányzatok, mint Émile Durkheim, Max Weber, Benjamin 
Kidd és Henry Giddingsneopozitivista irányzatai. E szociológiai iskolák néhány alapvető műve 
magyarul is megjelent,13 és a Huszadik Század, valamint a Társadalomtudományi Társaság köré
ben sem voltak ismeretlenek a neopozitivista szociológia eredményei. A korabeli magyar szo
ciológia azonban nem vált olyan elméleti tudománnyá, amely elérte volna a nyugat-európai 
és amerikai iskolák színvonalát. Vagy beérte a leíró módszer lehetőségeivel, megmaradt a té
nyek feltárásánál és csoportosításánál, mint a különben eredményes munkát végző Braun Ró
bert és Bosnyák Béla. Vagy elméleti munka helyett a politikai reformmozgalmak szolgálatába 

11 BABITS Mihály: A veszedelmes világnézet. Gondolat és írás. Bp. 1922. 233—235. 
12 Vö.: Zalai Béla levelei kortársaihoz. Közzéteszi BEÖTHY Ottó. Kritika 1975. 8. sz. 5—10. 

Zalai és Babits kapcsolatáról újabban: RÁBA György: Egy költői modell kifejtése, mint 
irodalomtörténeti módszer. (Kézirat.) 

13 Például B. KIDD: A társadalmi fejlődés. Bp. 1905., H. GIDDINGS: A szociológia elvei. 
Bp., 1908. E. DURKHEIM: A szociológia módszere. Bp. 1917. 
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állt, és publicisztikai, esetleg történetírói munkával foglalkozott, mint Jászi Oszkár és Szabó 
Ervin, a polgári radikalizmus vagy a szociáldemokrácia legtöbb teoretikusa.14 A fiatal marxis
ták: Lukács György és Varga Jenő már később, az emigrációban fejtették ki szociológiai mun
kásságukat. Ugyancsak később vált jelentős polgári szociológussá az általában német tudós
ként ismert Mannheim Károly is. 

A tárgyiasabb és fegyelmezettebb gondolkodás, sőt művészetszemlélet feltételei minden
esetre már adva voltak a háború előtt, a tizes évek első felében. És midőn -a háborús kiábrán
dulás hatására a művészeti életben végbement az az általános szemlélet- és ízlésváltozás, 
amely az alkotó személyiség királyi fölényét tárgyszerűbb és fegyelmezettebb esztétikai igény
nyel váltotta fel, a magyar költészet szinte készen kapta az új eszményeket és tájékozódási 
pontokat. Az 1915—1917-re tehető líratörténeti fordulat egyaránt áthatotta a nyugatosok 
költészetét. Ady költészetében már korábban: 1912 körül végbement a szemléleti változás. 
Verseinek személyes erejű szimbolizmusa egyszerűsödött és tárgyiasabbá vált; A magunk 
szerelme, a Ki látott engem és különösen A halottak élén költői mitológiája a felfokozott mű
vészi én helyett a történelmi kényszer hálójában vergődő nemzeti közösségre utalt.15 Babits 
háborús költészetében, a Béke és háború között, valamint a Nyugtalanság völgye verseiben 
az emberiség sorsa iránt érzett felelősség és a való élet nyomában járó érdeklődés nyert ki
fejezést. Kosztolányi nosztalgikus költői szemlélete a Mákban és a Kenyér és borban válto
zott meg a köznapi valóság igézete nyomán. Tóth Árpád a Lomha gályán költészetében for
dult, a debreceni hagyományok szellemében, a békés élet természetes örömeihez. Végül Juhász 
Gyula a Késő szüret utolsó verseiben igazolta, hogy mélyen és valóságosan élte át a háborús 
ország szenvedéseit. A történelmi valóság iránt támadt érdeklődés és érzékenység, valamint 
a külső világgal való közvetlenebb kapcsolat valamennyiük költészetét elhatározó módon 
fordította ahhoz a poétikához, amely a tárgyias és közösségi költészet feltétele volt. 

A Nyugat költőinek gondolkodásában és poétikájában végbement fordulat mellett új líra
történeti korszakot ígért a magyar avantgárdé színre lépése is. A magyar avantgárdé költészet, 
mint ismeretes, Kassák Lajos első, 1915-ben kiadott Eposz Wagner maszkjában című verses
kötetében született, a mozgalom pedig ugyancsak 1915-ben A Tett, majd 1916-ban a Ma 
indulásával jött létre. Az avantgárdé mozgalom fellépésében döntő szerepe volt a háború elleni 
tiltakozásnak, a szocializmus eszméinek. Az avantgárdé új eszmei tájékozódást és művészi 
igényt képviselt, midőn egyformán szembefordult a konzervatív nacionalizmussal és a Nyugat 
individualizmusával. Eszmei karakterét a lázadásban és kísérletezésben találta meg, amely 
egyaránt áthatotta a költészet világnézeti és szemléleti, formai és nyelvi aspektusait. A 
Nyugat költői fordulata tárgyszerűbb és fegyelmezettebb stílust hozott, az avantgárdé fel
lépése ellenkezőleg személyességet és lázadást. Az a stílusegység, amely az úgynevezett 
„Nyugat-stílusban", a nagy nemzedék szimbolista-impresszionista költői nyelvében egy 
korszak jellegét határozta meg (és amelyre, láttuk, Szerb Antal oly érzékeny nosztalgiával, 
Németh László oly erős kritikai indulattal gondolt vissza), valóban felbomlott a Nyugat költői 
fordulata és az avantgárdé megjelenése után. Ettől kezdve, egy jó évtizeden át, egymást vált
ják és egymást keresztezik a lázító és fegyelmező programok, a törvényromboló és törvény
kereső poétikák, az eruptív és konstruktív költői stílusok.16 Az 1915—1917 körül kibontako-

14 Vö. KULCSÁR Kálmán: A társadalom és a szociológia. Bp., 1972. 168—170. 
15 RÉVAI József egyenesen a következőket állapította meg: „a világ titokzatos kísérteties-

sége mind jobban kitisztul, a valóság egyre jobban elveszti elvarázsolt jellegét, és egyre jobban 
egyszerűen szörnyűvé, elviselhetetlenné lesz". Ady szimbolizmusa. Válogatott irodalmi tanul
mányok. Bp. 1968. 111. Ezt a minősítést vitatta SCHWEITZER Pál: Ember az embertelen
ségben. Bp. 1969. 183—184. Ady kései költészetének tárgyias és kollektív jellegéről: PÓR 
Péter: A szimbolista fordulat Ady költészetében. Valóság 1974. 12. sz. 42—55. 

18 Ezt a gondolatot BODNÁR György vetette fel: „Véleményem szerint ugyanis a század
fordulótól kezdve az egész világirodalomban két törekvés fut egymás mellett vagy váltogatja 
egymást: az eruptív erők mellett mindvégig megfigyelhető a konstruktív szándék, amely 
amazokhoz mérve klasszikusnak tetszik, vagy más szóval, egy új realizmust teremt." I. m. 19. 
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zott új magyar költészet ennek a két erőnek, irányzatnak és stílusnak a küzdelméből, sokszor 
egymást átható kölcsönösségéből született. 

A magyar avantgárdé lázadó erőt képviselt, a költészet hagyományos formáinak rombolására 
vállalkozott, fellépése mégsem mond szögesen ellent azoknak az eszmetörténeti fejlemények
nek, amelyeket az 1915—1917-es líratörténeti fordulat hátterében vázoltunk fel az előbb. A ma
gyar avantgárdé, legalábbis a forradalom leverése előtt, nem az értelem ellen lázadt, hanem 
éppen a józan ész nevében lépett fel a kihívó értelmetlenség: a háború ellen; és nem fordított 
hátat a valóságnak, hanem éppen a kialakult társadalmi valóság forradalmi megváltoztatá
sára törekedett. Az avantgarde-ot sokan úgy látták, úgy ítélték meg, mint a szubjektivista 
életfilozófia végső állomását és következményét, amely teljes mértékben le kívánta rombolni 
a költészet értelmes rendjét, kommunikatív szerepét.17 Holott a magyar aktivizmus, a hazai 
avantgárdé 1915 és 1919 között kifejlődött irányzata élénk érdeklődést mutatott a valóság és a 
társadalom iránt, a józan ész és a közösségi morál nevében hirdetett lázadást a háború és a pol
gári rend, a polgári kultúra ellen. Az individualizmus, a szubjektivizmus és az esztétizmus el
utasítása szinte valamennyi avantgárdé kiáltványban és programban megjelent. Az aktivis
ták kollektív, tárgyilagos és konstruktív művésznek, nem is művésznek: a társadalmi tudat 
munkásának tudták magukat.18 Az avantgárdé első szakaszának kollektív és konstruktív 
művészeti ideológiája valójában beillett az 1915—1917-es líratörténeti fordulat általánosabb 
eszmei keretei közé. A magyar avantgárdé szubjektivista és individualista irányzata majd 
csak később, a forradalom leverése után és az emigrációs szétszóródás idején bontakozott ki a 
különben sem hosszú életű dadaizmus és részben a szürrealizmus körülményei között. Ám 
ezzel az irányzattal párhuzamosan, illetve ezt felváltva ismét megjelent a kollektív és építő 
szándék, a valóság iránti érdeklődés Kassák és körének konstruktivista mozgalmaiban. 

A lírai fordulat, amely az első világháborús évek eszmei átrendeződése során végbement, 
lényegében meghatározta az induló fiatalok, a „második nemzedék" vonzalmait és törekvéseit. 
A nemzedék első csoportja, olyan költők, mint Nadányi Zoltán, Sinkó Ervin, Déry Tibor, 
Szentimrei Jenő, Komját Aladár, Márai Sándor, Reményik Sándor és Barta Sándor, még a 
forradalom előtt jelentkezett.19 A nemzedék zöme (ki megkésve, mint a háború lövészárkaiban 
sínylődő Erdélyi József és Fodor József, ki korán, mint a gimnazistaként feltűnt József Attila) 

17 Sok hasonló vélemény közül idézzük KOMLÓS Aladár 1928-ban megfogalmazott állás
pontját: „Mi az avantgárdé? Utolsó állomása a szubjektivizmus és az azzal járó egyéni eredeti 
ség termékenyítő felszabadulásának; de az az állomás, ahol már csak akkor elég a szubjekti" 
vizmus, ha a tébolyt utánozza, az eredetiség csak akkor, ha kiugrik a fejlődés folyamából, 
és fittyet hány az emberi lélek törvényeinek, amint azok a ránk hagyott alkotásokban meg
mutatkoznak; utolsó állomás — ahova a legtöbb ember nem jutott el, és nem is fog eljutni 
soha. Mit tagadunk meg, mikor elfordulunk az avantgarde-tól? A társadalomtól való leválást, 
a magunk örvényeibe süppedést." Az avantgárdé estéje. Vereckétől Dévényig. Bp. 1972. 327. 

18 Szabó Dezső például a Tett beköszöntőjében a következőket hirdette: „Meghalt a mű
vészeti és irodalmi esztétizmus, most nem először, de talán a leghosszabb időre. A szép túl
áradja a művészetet s az élet szélesebb szépség, mint a szép. Olyan égető jogok születtek, 
olyan nagy éhségek lettek szent tartozássá, hogy a Tart pour l'art boci-boci tarkája egy időre 
érdektelenné lesz. A jövőt alakító, forrongó, nagyszerű humánumoknak ebben az új, izzó káo
szában minden splendid isolation, tour d'ivoire, éneskedés, szópecérség hiábavaló mókává 
szegényül. A művész, az író megint munkás lesz a munkások, a harcos a harcosok közt." 
Keresztelőre. A Tett 1915. 1. sz. 2. — Kassák Lajos programja is a szubjektivizmust utasítja 
el: „Az irodalom nem elégedhetik meg többé dekadens magára dicsőüléssel: tudatos akarattal, 
mint a haladás legfanatikusabb szószólójának szerepet kell kierőszakolnia az alapozó és irá
nyító fórumokon . . . " Program. A Tett 1916. 10. sz. 153—154. — Hasonló individualizmus-
és szubjektivizmus-ellenes állásfoglalások olvashatók a következő írásukban is: KASSÁK Lajos: 
A plakát és az új festészet. Ma 1916. 1. sz. 2—4., KASSÁK Lajos: Szintetikus irodalom. Ma 
1916.2. sz. 18-21. , RÉVAI József: Ibsen és a monumentális irodalom. Ma 1917.8. sz. 126—129. 

19 Igaza van KOMLÓS Aladárnak abban, hogy a „második nemzedék" tagjainak azokat 
tekinti, akik általában 1895 és 1905 között születtek. A „második nemzedék" útja. Lm. 300. 
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viszont az ellenforradalmi restauráció után indult el pályáján. A háborús évektől a húszas 
évek második feléig, másfél évtized alatt, egész sor tehetséges ifjú költő lépett az irodalmi 
nyilvánosság elé.20 Természetesnek tetszett, hogy a költészet általánosabb megoszlását kö
vetve részben a Nyugat hagyományait, részben az avantgárdé forradalmát követik. Sőt a 
Nyugat tanítványai között is megoszlást hozott az, hogy Ady költői szimboliz musához vagy 
Babits tárgyiasabb költészetéhez vonzódik-e az induló fiatal költő. Ady követése nehezebb
nek bizonyult, már csak költői nyelvének erősen személyes karaktere következtében is; az ő 
követőit inkább fenyegette az epigonizmus csapdája, mint Babits tanítványait. S valóban, 
szinte a tehetség próbája lett, hogy valaki Ady költészetének hatalmas erőterében megtalálja-e 
a maga útját, a maga alkotó egyéniségét és stílusát. József Attila, Szabó Lőrinc és Fodor Jó
zsef sikerrel birkózott meg ezzel a próbával, a húszas években igen népszerű Rozványi Vilmos 
viszont belebukott. Ugyancsak Ady vonzásában kereste önmagát, egyelőre sikertelenül, 
Gulyás Pál is, és az Ady-utánzás hajlította többé vagy kevésbé epigonizmusba Mécs László 
vagy Győry Dezső költészetét, illetve a fiatal Kodolányi János lírai kísérleteit. 

Valójában Szabó Lőrinc volt az első fiatal költő, aki Ady örökségét megtagadva, kihívó 
módon Babitsra szavazott. „Babits — írta a Nyugtalanság völgyét üdvözölve — megterem
tette az új költői nyelvet. Ez az érdem már múltja érdeme, bár eredménye a jelené, mert 
mindenütt megérzik hatása. (Meggyőződésem, hogy a Babits-hatás a magyar irodalmat mé
lyebben és tartósabban fogja érinteni, mint az Adyé.) Üj kötete azonban már a jövőnek szól, 
talán nem is a mai, hanem a következő generáció fiataljainak."21 Szabó Lőrinc költészetét 
valóban mélyen és tartósan érintette Babits hatása, még akkor is, midőn fellázadt ellene és 
szándékosan tépte el a verseit hozzáfűző szálakat. Mellette Komjáthy Aladár, Sárközi György, 
Zsolt Béla, Török Sophie, részben a fiatal József Attila bizonyult többé-kevésbé Babits tanít
ványának. 

Az új költői nemzedék hatalmas formai és nyelvi kultúrát örökölt a Nyugat nagyjaiból, 
nemcsak Adytól és Babitstól, hanem Kosztolányitól, Tóth Árpádtól és Juhász Gyulától is, 
akiknek szintén volt hatásuk, szintén voltak tanítványaik. (József Attila például Juhász 
Gyulától, Sárközi György Tóth Árpádtól is tanult.) Maga Babits utalt arra, hogy ennek az 
örökségnek milyen nagy szerep jutott abban, hogy felszabadítsa, illetve lenyűgözze a fiatalo
kat tehetségük és önállóságuk mértéke szerint. „Könnyű nekik teljes fegyverzetben jelentkez
niük — hangoztatta —: hisz készen kaptak egy nagyszerűen megújított nyelvet, örökölték 
egy kiművelt modern irodalom pompás és rafinált eszközeit: nem kellett nekik mindent újra 
teremteni a semmiből vagy a régiből, mint nekünk. A gazdagság csak a gyengének gyengítő: 

20 A korszak (Magyarországon, emigrációban, Romániában, Csehszlovákiában és Jugoszlá
viában) induló költői a következő rendben léptek első verseskötetükkel a nyilvánosság elé: 
1914-ben Nadányi Zoltán, Raith Tivadar, Salamon László, 1915-ben Zsolt Béla, 1916-ban 
Sinkó Ervin, Szentimrei Jenő, 1917-ben Komját Aladár, 1918-ban Márai Sándor, Reményik 
Sándor, 1919-ben Barta Sándor, 1920-ban Bányai Kornél, Csuka Zoltán, Marconnay Tibor, 
Nagy Emma, Rozványi Vilmos, 1921-ben Áprily Lajos, Győry Dezső, Hernádi (Hercz) György, 
Kodolányi János, Komlós Aladár, Mihályi Ödön, Simon Andor, Tamkó Sirató Károly, Tompa 
László, 1922-ben Déry Tibor, Endre Károly, Erdélyi József, Fenyő László, Forbáth Imre, 
Földes Sándor, Gál László, József Attila, Szabó Lőrinc, Vozári Dezső, 1923-ban Becsky Andor, 
Gulyás Pál, Juhász Géza, Komor András, Lengyel József, Mécs László, Nádass József, Olosz 
Lajos, Tamás Aladár, 1924-ben Bárd Oszkár, Palasovszky Ödön, Szenes Erzsi, 1925-ben Deb-
reczeni József, Gereblyés László, Hidas Antal, Kádár Imre, Komjáthy Aladár, 1926-ban 
Bárdosi Németh János, Bartalis János, Berezeli A. Károly, Fekete Lajos, Sárközi György, 
1927-ben Féja Géza, Fodor József, Maksay Albert, Pákozdy Ferenc, Sipos Domokos, 1928-ban 
Berda József, Hollós Korvin Lajos, Illyés Gyula, 1929-ben Berde Mária, Török Sophie. Ugyan
csak ebben a korszakban lépett fel Németh Andor és Lakatos Péter Pál, nekik azonban nem 
jelent meg önálló verseskötetük, csupán folyóiratokban közölték költeményeiket. 

21 SZABÓ Lőrinc: Nyugtalanság völgye. Nyűg 1921. 47—51. 
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az erősnek erő. S ha tudjuk is méltányolni helyzetük nehézségét, ha érezzük is, mily csüggesztő 
feladat lehet kitűnni, újat hozni még az Ady hatalmas korszaka után: számba kell venni elő
nyét és erejét is annak, akinek ily eszközök állnak rendelkezésére, hogy új mondanivalóját, 
ha van neki, mennél tökéletesebben elmondhassa."22 

A „második nemzedék" ifjú költőinek valóban meg kellett küzdenie ezzel a művészi örök
séggel, s ha nem akartak egyszerűen epigonokká válni, meg kellett keresniök a saját útjukat és 
költői stílusukat. Nem érhették be azzal, hogy pusztán a felhalmozott formai és nyelvi érté
kekkel gazdálkodjanak. Részben el kellett szakadniok a Nyugat örökségétől, s valóban a nem
zedék legjobbjai: József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Sárközi György vagy Erdélyi 
József meg is vívták a maguk szabadságharcát. (Még akkor is, ha ez a szabadságharc a mes
terekben csalódást okozott, mint például Szabó Lőrinc művészi lázadása Babitsban.23 ) El 
kellett szakadniok a Nyugat örökségétől, ám ezt az elszakadást úgy kellett végrehajtaniuk, 
hogy ne rekesszék ki magukat a hagyományból, fel tudják használni a hagyomány megkötő 
erejét és vívmányait. A feladat nem a teljes szakítás kellett hogy legyen, hanem a „megszün
tetve megőrzés", az, hogy egyszerre tudják vállalni és átalakítani, illetve elutasítani a közvet
len hagyományokat. A „megszüntetve-megőrzes", mint időszerű líratörténeti feladat, vezetett 
oda, hogy a „második nemzedék" egyik része (majd később az egész generáció) a Nyugat nagy 
nemzedékének azt a kezdeményezését folytassa és teljesítse ki, amely különben is a soron kö
vetkező költői korszakot készítette elő. Vagyis a háború folyamán bekövetkezett lírai forduló 
tájékozódását és születő eredményeit: a személyességgel szemben a tárgyiasságot, az indula
tos szabadsággal szemben az értelmi fegyelmet, az individualizmussal szemben a közösségi 
érzületet. 

A szabadverses forma vagy a saját törvényét kereső, látszólag kötetlen verselés nem szá
mított teljes szakításnak a Nyugat örökségével, mint ahogy nem számított az avantgárdé ki
zárólagos tulajdonának sem. A nagy elődök nyomába lépő fiatal nemzedék — mint Komlós 
Aladár rámutatott — „szívesen használta a szabad verset, mely ekkor nemcsak versforma volt 
a szemünkben, hanem a hagyományok zsarnoki uralmától való megszabadulás jelképe is (a 
reakció szemében pedig bolsevizmusra gyanús). De nem sokáig tetszett merésznek és kötelező
nek, s akkor felváltva használtuk a kötött formával. Tovább azonban nem mentünk a lazí
tásban: a versszerűségről [. . . ] nem mondtunk le."24 Valóban, a Nyugat hagyományait „meg-
szüntetve-megőrző" fiatal költők, mint Szabó Lőrinc, Illyés Gyula (már az avantgárdé el
hagyása után), Berda József, Komlós Aladár és Török Sophie, illetve néhány erdélyi költő: 
Bartalis János, Szentimrei Jenő és Olosz Lajos általánosan éltek a szabadvers, sőt az expresz-
szív hangolás lehetőségeivel. Sőt, maguk a nagy nemzedék tagjai is; Füst Milán, aki mindvégig 
a maga alkotta kötetlenebb formában (voltaképpen nem igazi szabadversben) alkotott, vagy 
pályája egy-egy szakaszán, Kaffka Margit az Utolszor a lírán, illetve Kosztolányi Dezső a 
Meztelenül verseiben. 

Az induló fiatalok egy másik csoportja az avantgárdé felé tájékozódott, Kassák és a Ma 
vonzásába került. Elsősorban azok, akiket az 1919—1920-as emigrációs hullám magával sodort, 
és Bécsben, a magyar avantgárdé mozgalom választott székhelyén, esetleg Pozsonyban, Prá
gában, Kolozsvárott, Újvidéken, Párizsban és Berlinben kerestek maguknak otthont, ideig
lenes (vagy végleges) hazát. Németh Andor, Nádass József, Lengyel József, Sinkó Ervin és 

22 BABITS Mihály: Fiatalok. Könyvről könyvre. 60. A formai örökség szerepére utal BÓKA 
László is: A magyar irodalom története a két világháború között. Válogatott tanulmányok. 
Bp. 1966. 1119. 

23 Lásd a Babits és Szabó Lőrinc közötti 1924-es vitát. BASCH Lóránt: Mester és tanítvány. 
Kortárs 1966. 293—304., KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Bp. 1970. 182— 
194. 

24 KOMLÓS Aladár: A „második nemzedék" útja. I. m. 308. 



Hernádi György Bécsben, Illyés Gyula Párizsban, Déry Tibor Bécsben, Párizsban és Itáliá
ban, örökös vándorlásban, Márai Sándor a weimári Németországban, Forbáth Imre Prágában, 
Hidas Antal Kassán, Kádár Imre és Becsky Andor Kolozsvárott, Csuka Zoltán Újvidéken 
lett avantgárdé költő, általában a Ma, illetve a Kassák-kör kommunista ellenzékét jelentő 
emigráns folyóiratok (Akasztott Ember, Ék, Egység) munkatársa. Rajtuk kívül itthon is indult 
néhány avantgárdé hajlamú költő, általában Raith Tivadar Magyar írás című folyóirata körül, 
mint Fenyő László, Komor András, Tamás Aladár és Lakatos Péter Pál. Fenyő hamarosan a 
Nyugat körében talált végleges otthonra, és a költői realizmus, a hagyományos forma kép
viselője lett, Komor pedig prózára cserélte az expresszionista verseket. Szerepet kapott Hevesy 
Iván és Palasovszky Ödön néhány avantgárdé kísérlete is, noha a kortársak inkább kihívó 
tréfának vagy ártalmatlan tébolynak tekintették őket, mint igazi költészetnek.25 Tamkó 
Sirató Károly magányban szövegezte meg 1928-ban kiadott „glogoista" manifesztumát, 
amely voltaképpen a „képvers" elméletének avantgárdé hangszerelésű változata volt. Bányai 
Kornél expresszív erejű, látomásos szabadversei pedig egyenesen a Nyugatban találták meg 
fórumukat. 

A Nyugat követői és az avantgárdé neveltjei gyakran kerültek vitába egymással, ezek a 
viták azonban jobbára megmaradtak a szellemi élet méltó keretei között, és nem fajultak el 
úgy, mint a későbbi „népi-urbánus" vita.26 Paraszti és polgári származású írók ekkor még 
művészi hajlamaik és ízlésük szerint csatlakoztak egyik vagy másik csoportosuláshoz; Sárközi 
György és Erdélyi József például a nyugatosokhoz, Déry Tibor és Illyés Gyula az avantgarde-
istákhoz. Az irodalmi viták különben is mindennaposak voltak, és a viták frontja sem volt 
egyértelmű és egyszerű. A Nyugat mesterei és tanítványai éppúgy harcban álltak a hivatalos 
irodalommal, mint az avantgárdé, és az avantgárdé hívei egyszerre támadták a Nyugat mind
két nemzedékét. Emellett a Nyugat idősebb és fiatalabb írói között is fellángolt időnként a 
nemzedéki polémia, mint 1924-ben Babits és Sárközi György között, vagy 1926-ban a Pan-
dora alapítása körül. És persze általánosak voltak a viták az avantgárdé mozgalmon belül, 
amely erősen megoszlott, egymással harcban álló csoportokra, szektaszerű képződményekre 
esett szét az emigráns lét bomlasztó viszonyai között. 

Az irodalomtörténet mérlegén a Nyugat és az avantgárdé mozgalmai, esztétikái között ki
alakult vitának kell a legtöbbet nyomnia. A két mozgalomnak, különösen fiataljaik vonat
kozásában, voltak egyezései; leginkább abban, hogy mindkét áramlat elítélte az ellenforra
dalmi restaurációt és lázadást hirdetett ellene. Művészetszemlélettiket azonban meglehetősen 
nagy ellentétek választották el, és ennek révén gyanakvással tekintettek egymás világnézetére, 
sőt politikai szerepére. Két egymással ellentétes esztétika, írói magatartás és mozgalom ver
sengett, mindkettőnek voltak bizonyos esélyei. Habár a nyugatos irányzatnak egyre több 
esélye volt, minthogy a magyar avantgárdé valódi fejlődése elé eleve korlátot szabott az, hogy 
emigrációban dolgozott, s így nem vállalhatta az irodalmi élet motorjának szerepét. Vitájukat 
és versengésüket mindenesetre az oldotta meg, hogy a magyar avantgárdé lassan kifulladt egy 
másik versenyben, amelyet a változó történelemmel és a kérlelhetetlen hatalommal folytatott. 
A magyar avantgárdé, költői teljesítményeit tekintve, szinte felvirágzott az emigrációban, 
mozgalmi ereje azonban csökkent. Különösen 1925 után, midőn a Bethlen-kormány lehetővé 
tette az emigrációs írók hazatérését, és Kassák, Déry, Illyés, Németh Andor, Nádass József 
sorra hazaérkezett. Az 1926-os Dokumentum című folyóirat, a magyar szürrealisták bizonyára 
legfontosabb mozgalmi teljesítménye, már visszhangtalan maradt. 

25 Az avantgárdé hazai szerepéről 1919 után SZABOLCSI Miklós ad jó összefoglalást: 
Fiatal életek indulója. Bp. 1963. 552—560. 

26 KOMLÓS Aladár úgy látja, hogy e vitákat a kulturális ellentét, a későbbieket a politikai 
határozta meg. I. m. 319. 
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A magyar avantgárdé hanyatlását azonban már jóval előbb észrevették a kritikusok, Hevesy 
Iván, noha maga is az avantgárdé teoretikusai és propagandistái közé tartozott, az új művé
szetek bomlását állapította meg, és szinte Spengler bűvöletében rajzolt képet az európai civi
lizáció alkonyáról.27 Mások az értelem vagy a társadalmi szükséglet nevében vetették el az iz
musokat. Lukács György, Gaál Gábor, Halász Gábor és Komlós Aladár különböző oldalról, 
különböző érveléssel egyaránt arra hívták fel a figyelmet, hogy az avantgárdé felett eljárt az 
idő és új, korszerű realizmusnak kell következnie.28 Az avantgárdé kritikusai éppen azokat a 
törekvéseket kérték számon az izmusok eredményein, amelyekkel az új művészet indult egy jó 
évtizede: a közösségi gondolkodást és a cselekvő morált. „Mit állítunk? — búcsúztatta az 
avantgarde-ot Komlós Aladár. — Azt, hogy a valóság több, mint hallucináció; s hogy nem 
lehet kiugranunk a szemléletnek, a gondolkodásnak és a művészi formáknak abból a vonalából, 
amelyet a hagyományból ismerünk. Mint minden nagy stílusváltozáskor, voltaképpen most is 
a valóságfogalomban megy végbe a változás: az a valóság, amelyet, mint élni érdemest, ki
választunk, nem a magányos ember élménye lesz ezentúl, hanem újból a közösség garantálta 
valóság.29 Maga Kassák Lajos fenntartotta és őrizte az avantgárdé eredményeit, azt azonban 
ő is érezte, hogy új művészi korszak közeleg. „Ma már túl vagyunk az avantgardizmuson — 
jelentette ki —, aki hozni akar valamit, annak nem meglepően érdekeset, hanem erőben és 
tisztaságban jelentőset kell hoznia."30 A Nyugat vitájában (Vita az izmusokról és az új művésze
tekről) ő is védelmébe vette a lezárult irodalmi korszakot: „Általánosságban igaz, hogy az 
izmusok megbuktak és nem tudtak továbbfejlődni, de az izmusokból az új művészet sokat 
profitált."31 Egyszersmind arra figyelmeztetett, hogy az izmusok poétikai és technikai vív
mányait a realista művészetnek is meg kell őriznie: „az izmusok — mondotta — átváltoztak 
eszközzé, illetve a nagy egész részletévé". Kassák újabb költői fordulatának, amely a harmin
cas években következett be, ez a felismerés volt az alapja és feltétele. 

A magyar avantgárdé felbomlása 1927: a Dokumentum megszűnése és 1932: a Nyugat vitája 
között ment végbe. A felbomlásnak ez a folyamata megelőzte az avantgárdé mozgalmak nyu
gat- s kelet-közép-európai hanyatlását, amely csak a harmincas évek közepén következett 
be, a terjeszkedő fasizmus hatására, az európai költészet általánosabb realista fordulatának 
jeleként. A magyar avantgárdé nem futhatta ki lehetőségét annyira, mint társai, akár a szom
szédos irodalmakban szerepet kapott újító mozgalmak. A hatalom nyomása és a társadalom 
értetlensége következtében korábban kellett elnémulnia. Az izmusok eltűntek a magyar szel
lemi életből, és mozgalmi körülmények között csak a felszabadulás után éledtek fel ismét 
egy rövid időre. 

De nemcsak az avantgárdé bomlása jelezte, hogy az irodalmi fejlődés változóban van, és 
hogy az 1915—1917-es korforduló után újabb fordulat következik. A fordulat társadalmi hát
terében a Bethlen-féle konszolidáció megingása, ábrándjainak szertef oszlása szabta meg az 
események menetét. A konszolidációs politikával nem sikerült orvosolni az ország égető gond
jait. A dolgozó osztályok helyzete nem javult számottevően, a gazdasági élet beharangozott 
fejlődése elmaradt, a revíziós külpolitika semmiféle eredményt sem hozott azon kívül, hogy 
fokozta az ország elszigeteltségét szomszédai között és felszította a kisantant államok ellen
séges gyanakvását. Ilyen körülmények között a politikai válság továbbra is fennmaradt, s az 
évtized fordulóján kibontakozó gazdasági krízis erejét nem lehetett átgondolt politikával 

27 HEVESY Iván: A művészet agóniája. Nyűg 1921. II. 1513-1520. 
28 LUKÁCS György: Az expresszionizmus nagysága és bukása (1934). Német realisták. 

Bp. 1955., GAÁL Gábor: Az új magyar líra arcvonaláról. Korunk 1928. 476—477., NÉMETH 
Andor—HALÁSZ Gábor: Üj irányok a világirodalomban. Nyűg 1932. II. 524—528., KOMLÓS 
Aladár: Az avantgárdé estéje. I.m. 

29 KOMLÓS Aladár i. m. 328. 
30 KASSÁK Lajos: Két fiatal festő. Nyugat 1928. I. 397—398. 
31 Nyűg 1932. II. 551. 
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csökkenteni. A szellemi életnek szembe kellett néznie a valósággal, a gazdasági és társadalmi 
válság tényeivel. Az avantgárdé erre már nem volt alkalmas, minthogy mozgalmilag felbom
lott, kísérleteiben, például a hazai szürrealizmusban, nem volt elég hatékonyság, szervező 
és cselekvő erő. A soron következő újabb líratörténeti fordulat a költői realizmus helyzetét 
erősítette, általános igénnyé emelte a tárgyias poétikát és a közösségi elhelyezkedést. A költő 
valamely közösség, társadalmi osztály, kulturális réteg nevében lépett fel és a valóságról be
szélt. 

Az újabb fordulatot általában 1928—1931-re teszi az irodalomtörténetírás, a „második 
nemzedék" tájékozódásának és világképének végleges kialakulása nyomán.32 A fordulat előz
ményei vagy jelzői között tartják számon a Nyugat szerkesztésében bekövetkezett személyi és 
irodalompolitikai változásokat, valamint az 1929-es Ady-vitát. Amelynek értelme nem pusztán 
abban rejlett, hogy fellázadva Ady uralkodó tekintélye ellen, le kívánt számolni költészetének 
forradalmi örökségével, hanem abban is, hogy az általánosabb ízlésváltozás nyert kifejezést 
általa. A felfokozott személyesség után a tárgyiasabb költői szemlélet és a mitologikus szim
bolizmustól elszakadó stílus, amely a „második nemzedék" egyöntetű igénye volt.33 A fordulat 
előkészítése azonban már korábban megtörtént, valószínűleg 1926—1927 körül. „1926—27-től 
— mondja Németh László — lassan megindul a zűrzavar tisztulása. [. . . ] Aki ír, nem állítja, 
hogy vele kezdődik a világirodalom, s társai elképesztésénél többre becsül egy épkézláb mon
datot, írók lépnek fel, akiket a literátori iparkodásnál mélyebb erők nyomnak az irodalomba. 
Életérdekük a kifejezés s öntisztulásukkal maguk körül is tisztáznak és tisztítanak."34 

1926 körül találnak hangjukra a „második nemzedék" legjelentősebb költői. 1926-ban jele
nik meg Szabó Lőrinc verseskötete. A Sátán műremekei, 1932-ben a Te meg a világ, 1929-ben 
József Attiláé, a Nincsen apám se anyám, 1931-ben a Döntsd a tőkét, ne siránkozz, 1932-ben a 
Külvárosi éj, 1928-ben Illyés Gyula adja ki a Nehéz földet, 1930-ban a Sarjúrendeket, 1931-ben 
a Három öreget. Valamennyien a költői realizmus poétikáját választják az avantgárdé kísér
letek, a lázadás szenvedélye után. És mellettük Sárközi György Váltott lélekkel (1927), Fodor 
József Lihegő erdők (1927), Fenyő László Elvesztett ének (1926), Bányai Kornél Közelebb a föld
höz (1930) című kötetei, valamint Erdélyi József nagyobb figyelmet keltő válogatása, Az utolsó 
királysas (1928) is azt igazolták, hogy a nemzedék elhatározóbb realista fordulata valóban be
következett a húszas évek közepén. Az avantgárdé neveltjei a Nyugat köréhez csatlakoztak, 
mint Illyés vagy Fenyő László, illetve prózára cserélték a szertelen költői ihletet, mint Déry 
vagy Komor András. Nemcsak a tárgyias és közösségi költészet átütő győzelmét hozta meg a 
költői ízlés és látás átalakulása, hanem a magyar líra újabb stílusegységét is, amely szinte egy 
évtizeden át tartott. Egészen a harmincas évek második feléig, midőn a „harmadik nemzedék" 
mitologikus költői fordulata, a tárgyias szemlélettel szakító filozofikus tájékozódása ismét át
alakította a költészetet, és megbontotta azt a stílusegységet, amely 1926—1931 között meg
született. 

Az 1932-ben megjelent Új anthológia már a „második nemzedék" seregszemléjét végezhette 
el. Babits Mihály előszava a líratörténeti fordulat eredményét rögzítette, midőn rámutatott 
azokra a különbségekre, amelyek mintegy eszmetörténetileg választották el az idősebbektől 
a fiatalokat. „Semmi sincs messzebb ezektől az új költőktől — hangoztatta —, mint az előző 

32 Vö. A magyar irodalom története c. kézikönyv VI. kötete 1929-re, BÓKA László 1928 
és 1932 közé teszi a fordulatot: A magyar irodalom története a két világháború között. Lm. 
1113. 

33 Vö. NÉMETH László: Üj nemzedék 1931. Lm. 352., KOMLÓS Aladár: Ady-revízió? 
(1929). Táguló irodalom. Bp. 1967. 366—373. 

34 NÉMETH László: Visszatekintés. Két nemzedék. Bp. 1970. 517. Hasonlóan vélekedik 
KOMLÓS Aladár: A „második nemzedék" útja. Lm. 303., RÁBA György: Szabó Lőrinc. Bp. 
1972. 64. 
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nemzedék egyéniség-kultusza, a komplikált és túlfinomult egyéni élet kergetése."35 A fiatal 
költők heves lázadással kezdték pályájukat még a forradalom leverése után, szertelen tilta
kozással, amely a kifosztott és szabadságában korlátozott alkotó személyiség közvetlen válasza 
volt az ellenforradalmi berendezkedés kihívásaira. Azután, anélkül, persze, hogy megbékültek 
volna az adott társadalmi valósággal, hiszen a húszas évek végén még nem történtek kiegyezési 
kísérletek, nem születtek „különbékék", a tiltakozást az elemző vizsgálat váltotta fel. Szem
ügyre vették azt a társadalmat, amelyben élniök kellett, s amelynek törvényei bilincsbe ver
ték vágyaikat és törekvéseiket. Komlós Aladár, aki a húszas években a nemzedék általánosan 
elismert kritikusa volt, jól látta a korszak irodalmának meghatározó élményét: „A háború 
utáni művészet a Társadalmi Valósággal való találkozásból született."36 A társadalmi valóság 
elkerülhetetlen hatása, nyomasztó terhe szabta meg az új költészet vállalkozásait és indulatait. 
Ha panaszkodott, ha tiltakozott, egyaránt ennek a valóságnak a kihívásaira válaszolt. A ma
gyar társadalom állapota és nyomorúsága kényszerítette a lírát, hogy a valóságot figyelje, 
kutassa és értelmezze, s felvesse a valóság átalakításának történelmi igényét, megtervezze 
vagy megálmodja az átalakulás módozatait, távlatait. 

A társadalmi valóság kényszerítő ereje növelte meg a költők közösségi tudatát. A Nyugat 
nagy nemzedéke, éppen világképének individuális természete következtében, kevésbé élte át 
ezt a tudatot. Ha szóltak, az autonóm és szuverén emberi személyiség nevében tették, amely 
külön és teljes világot alkot, önálló entitás módjára létezik. „Vagyok, mint minden ember: 
fenség / Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, messze fény" — vallotta Ady (Szeretném ha 
szeretnének); „Csak én bírok versemnek hőse lenni,/első s utolsó mindenik dalomban:/ a 
mindenséget vágyom versbe venni,/ de magamnál tovább nem jutottam" — írta Babits (A lí
rikus epilógja). És csak a háború idején, már a líra fordulója után, nőtt meg a közösségi kép
viselet, a magyarság vagy az emberiség nevében felhangzó költői beszéd szerepe. A „második 
nemzedék" költői egy közösség szószólójának, egy társadalmi osztály követének tudták magu
kat. József Attila a munkásságot, Illyés és Erdélyi a parasztságot érezte a háta mögött, hang
juknak ez adott biztonságot, különös erőt. Illyés Dózsa György vértanúságára hivatkozott, 
erőt keresve lázadó indulatához: „A kémény füstjében Dózsa György sercegő bőrére emlékezik 
orrom, / Mintha haraptam volna belőle, gyomrom felkavarog. / Köpésem vitriol, ha isten segít, 
megláthatjátok még fekete marását" (Énekelj, költő). Erdélyi József a parasztságban látta 
táborát, és ez a tábor adott biztonságot szavainak: „Érzem őket mindig, lépten-nyomon;/ ők 
az én igém súlya, ereje; / segítenek, ha olykor csüggedek" (Rokonok). József Attila pedig az 
osztályharcban adott szerepet költeményeinek: „Vers, eredj, légy osztályharcos! a tömeggel 
együtt majd felszállsz! . . . " (Szocialisták). A költő eleven közösséget látott maga körül, 
hozzá fordult szavaival, az ő megbízásából szólt és cselekedett.37 

A valóság iránt megnyilvánult érdeklődés és a közösségi elkötelezettség egyszersmind stílus
formáló erőnek bizonyult. Az individualista költészet feltétlen szabadsága, az avantgárdé 
formaromboló és formaépítő kísérletei után a költői hagyományok nyertek szerepet. A ritka 
és váratlan invenciók után a tisztán alakított arányos képek, a természetes metaforák és ha
sonlatok, a grammatikailag szabályos versmondatok. És a kötött forma, amely persze nem hívja 
fel magára különösebben a figyelmet azzal a virtuozitással, amelyről a Nyugat nagy nemze
dékének klasszikus formái tanúskodtak. A ritmus kötött, de nem zenél, általában az időmérté
kes és a hangsúlyos verselésnek azt a közös alakját követi, amelyet Ady verselése újított fel. 

35 BABITS Mihály: Előszó. Új anthológia. Bp. 1932. 7. 
36 KOMLÓS Aladár: Az új magyar líra. 233. 
37 Azt, hogy a „második nemzedék" költőivel a „proletár külvárosok zaja" került az iro

dalomba, Babits is felismerte, sőt üdvözölte. Ilyen értelemben nyilatkozott a fiatal írók 1928. 
december 14-én tartott előadóestjének bevezetőjében is. Bevezető. Nyűg 1929. I. 67—68. 
Az Új anthológia előszavában hasonló módon nyilatkozott. 
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Esetleg az ősi, egyszersmind modern, mert a szabadvers által is használt, tagoló ütemezéssel 
él. A műves tiszta rímek helyett hanyagabb rímek, gyakrabban asszonáncok fűzik össze a 
sorokat. „A szabadvers és a különböző izmusok harcai lezajlottak — olvassuk Babits idézett 
előszavát. — [ . . . ] Az új nemzedék inkább kezd visszatérni már a kötöttebb és konzervatív, 
sőt egészen ősi formákhoz." 

A kötött forma, a hagyományos versszerűség visszatérése, sőt diadala és a költészet valóság 
iránti érdeklődése, közösségi elhelyezkedése között természetes összefüggésnek kell lennie. 
A húszas években végbement és az évtized közepén általánossá vált folyamat a versszerűség 
hagyományát újította fel. Ismét érvényesek lettek a megtagadott ősi konvenciók, a világos, 
áttekinthető versalak, a hagyományos strófa- és sorszerkezetek, az arányosság, amely meg
szabta a költői képek alakítását, az egész verskompozíciót. Használatba jöttek a korábban 
felszámolt vagy fellazított műfajok is; a lírai dal, az életkép, sőt az elbeszélő költemény. Első
sorban Erdélyi József és Illyés Gyula műhelyében, akik minden feszélyezettség nélkül nyúltak 
a XIX. század költői realizmusának hagyatékához, és öntöttek friss vért azokba a poétikai 
fogalmakba, amelyeket a Nyugat költői forradalma és még inkább az avantgárdé meg
tagadott. 

A húszas évek második felétől, midőn a versszerűség elve hosszú időre ismét érvényre jutott, 
a költők szervezett rendre és fegyelmezett kifejezésre törekedtek. Az eredetiséget, amely a 
szubjektivista korszak vezető esztétikai elve volt, a józan fegyelem, a klasszikus minták alkotó 
felhasználása, továbbfejlesztése váltotta fel. A modern magyar költészet a személyes vallomá
sok látványos tűzijátékában született, most a tárgyszerűbb kifejezés és a hagyományosabb 
ízlés vezérelte az alkotást. Az 1915—1917-es líratörténeti fordulóban megindult fejlődés 
egy évtized alatt, miután vonzásába került az egész fiatal költőnemzedék, általánosan átala
kította a magyar költészet poétikai normáit és alkotó módszereit. Németh László már, a nem
zedék kritikusaként, öntudatos fogalmazásban jelenthette be a magyar líra új korszakát: 
„A régi kor embere, aki, mint ifjan, ma is az eredetiségre esküszik, megütközhetik egy ilyen 
ars poetica ígéretén. Mi szüksége az irodalomnak írott vagy íratlan ízléskódexekre, a tehetség 
úgyis átlép a törvényeken ! Csakhogy nem mindig lép át. Vannak korok, mint a Malherbe, 
Kazinczy, Gyulai kora, amikor kiváló írók fognak össze, hogy a bizonytalan ízlést megszorít
sák. A tehetség nem föltétlenül lázadó, lehet fegyelmező is. Választani: van annyira a szellem 
emberéhez méltó, mint korlátokat dönteni. Egy ízlésrobbantó irodalmi kor fényesebb egyéni
ségekkel parádézhat, de a nemzedék, amely megvetésen és lemondáson edzette magát s nem 
több, de napról napra kevesebb akar lenni, kevesebb szelleme kiolvadt salakjával, nemcsak 
műveket ír, de szorosabb szellemi közösséget: egy-hangolású kultúrát készít elő."39 Az „egy-
hangolású kultúra" előkészítésében vett részt Erdélyi József és Illyés Gyula költészete is, 
amely a fiatal költőnemzedék teljesítményei közül elsőnek fordult, még a húszas évek elején, 
a tárgyias stílusi a versszerűség és a közösségi irodalom eszményeihez. 

Béla Pomogáts 

LE TOURNANT DE LA POÉSIE LYRIQUE VERS LA RÉALITÉ ET LA DEUXIÉME 
GENERATION DE LA REVUE „NYUGAT" (OCCIDENT) 

La poésie hongroise moderne a débuté par la révolution lyrique de la premiere génération 
de la revue „Nyugat" (Occidenf) (Endre Ady, Mihály Babits, Dezső Kosztolányi, Árpád Tóth, 
Gyula Juhász et Milán Füst) qui proclamait, en face de la littérature conservatrice, la libé-
ration de l'individu et qui amenait la création des esthétiques et des poétiques personnelles. 

38 NÉMETH László: Üj nemzedék 1931. I. m. 310" 
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Les „philosophies vitales", celle de Schopenhauer, de Nietzsche, de Dilthey, de Bergson et de 
Croce ont exercé une influence considérable sur cetté révolution lyrique. Mais, durant la premi-
áre guerre mondiale, vers 1915—1916, une nouvelle orientation poétique apparait qui, décue 
par Pindividualisme et les „philosophies vitales" s'efforce de créer une poésie lyrique plus 
reelle et ayant un caractére commun. Cetté tendance nouvelle s'est fait chemin en deux di-
rections: vers le mouvement de l'avant-garde hongroise d'une part, qui proclamait, dans la 
poésie de Kassák et de ses adhérents, une transformation compléte de la société et de la culture, 
et de l'autre vers les disciples de Nyugat qui cherchaient dans le ravivement des traditions clas-
siques la possibilité de la rencontre du poete et de la société. Le mouvement de l'avant-garde 
s'est dissout au milieu des années vingt et par 1 le camp des jeunes poetes s'est unifié. Le tour-
nant nouveau de l'histoire de la poésie lyrique est arrivé vers 1926—1929, quand les membres 
de la deuxieme génération de la poésie hongroise moderne (Attila József, Lőrinc Szabó, Gyula 
Illyés, József Erdélyi, György Sárközi et d'autres) se sönt tournés d'une maniére décisive vers 
la poésie réaliste et de caractére commun, et vers les traditions de la prosodie classique. 


