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A hagyományhoz, mintákhoz sokszor alkalmi kölcsönzésekkel is együtt járó igazodás 
fiatal költőknél természetes, magátó l értetődő jelenség. Ugyanakkor mindig csak szükséges 
állomás a fejlődésben: a hagyomány valamely ágának ez a megismerő bekebelezése éppenséggel 
túlhaladásának is egyik feltétele. 

Ahhoz azonban, hogy a hagyományból kor és személyes alkotói karakter szerint 
választani t ud junk , mindenekelőtt ismerni kell azt a hagyományt. Egy valamirevaló költőnek 
ismernie kell — éspedig átlagon fölül — a magyar irodalom történetének egész fo lyamatá t , 
ezen belül a líra történetének benső mozgását. Ha valaki ma tollat fog — a nagy változások 
ellenére —, egyfa j ta szerves a lakulatnak válik se j t jévé: a maga helyének, szerepének pontos 
felismeréséhez szükséges ismernie az „organizmus" egészének működését, előtörténetét . 
Minden különösebb konzekvencia-levonási törekvés nélkül csak megemlítem, hogy pl. egy 
mai fiatal költőben, ha végigpillant irodalomtörténetünkben, rögtön fel kell merülnie a 
kérdésnek: mit jelent ma lírikusnak lenni — értve ezalatt a műfaj bizonyos mértékig meg-
változott helyzetét. Ismeretes ugyanis irodalmunk líra-központúsága, az, hogy irodalmunk 
hegyvonulatát a tar ta lmak s a művészi megvalósulás tekintetében elsősorban a Balassi, 
Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, Ady , József Att i la csúcsok karakter izál ják, s ha az elemző 
indoklással irodalomtörténetírásunk adós is — nagyjából e l fogadhat juk, hogy ez a magyar 
társadalom fejlődésének bizonyos sajátságaival függ össze. Csakhogy a felszabadulás, s még 
inkább az azóta eltelt 16 esztendő alat t társadalmunk s t ruktúrá ja alapvetően megváltozott , 
aminthogy megváltozott helyünk a világban, s mindez, legalábbis elvileg, éppen azokat 
a sajátosságokat küszöbölte ki, amelyek a líra e kétségtelen, a ta lán csak Móriczcal oldódó 
primátusának feltehetően okai vol tak. Gondolhatják, hogy nem a líra szocialista irodalmon 
belüli helyét akarom kikezdeni. Nem, csak épp utalok a klasszikus hagyomány egészétől 
sugallt helyzetkép megváltozására. Az ilyenfajta nagy módosulás figyelembevétele a klasszikus 
hagyomány felmérésén alapszik, s ha igen á t te t t formákban is, de elemét kell, hogy képezze 
egy mai lírai költő történeti helyzettudatának. 

Egyszóval, szükséges ismerni a hagyományt vagy mondjuk egyszerűbben, a magyar 
irodalom történetét . Éspedig az egészét. Egy költő nem elégedhet meg egy-egy nagy előd 
művének puszta ismeretével vagy akár tanulmányozásával — mer t a számára levonható 
tanulságok igen nagy részét éppen ennek a műnek a korhoz, a korabeli írói terméshez való 
viszonya rejti; nem elégedhet meg azzal a távlattalansággal, amivel egy-egy nagy egyéniség 
a köztudatban él. A múlt nagy egyéniségei a köz tuda tban óhatat lanul stilizálódnak, mert 
a hagyományokat továbbító középiskolai és egyetemi oktatás praktikus szempontoktól 
vezérelve már eleve válogatást ad , s minden törekvése ellenére természetszerűen szakí t ja 
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ki az életműveket eleven környezetükből. Olyasmit értek ezen: egészen más hatást kelt e g y 
Petőfi-vers olvasása egy kötetben — s mást , ha mondjuk az Athenaeumot vagy az Életképeket 
lapozva, a korabeli irodalmi atmoszférától körülölelten bukannunk rá. Annyira persze nem 
vagyok elfogult irodalomtörténész, hogy feltétlenül könyvtárban való üldögélésre vagy 
folyóirat böngészésre buzdítsak. De arra szeretnék figyelmeztetni, hogy a klasszikus örökség 
egyik legértékesebb s érzésem szerint elhanyagolt eleméhez: nevezetesen az írói magatartás 
példáihoz az irodalom történetének tüzetesebb tanulmányozása révén ju thatunk el. Az írói 
magatar tásnak a műből kiolvasható elemeit rendszerint igen lényegesen és szervesen egé-
szítik ki a művön kívüli mozzanatok, vagy éppen: a mű n y ú j t o t t a tanulságok meg-
értése sokszor nem is lehetséges ezeknek az elemeknek ismerete nélkül. A tüzetesebb 
tanulmányozás a műből és iskolás összefoglalásokból ismert ka rak te r t a mindennapi 
ember vonásaival egészíti ki; a korabeli még távlat ta lan vélekedések a hétközna-
piból naggyá növekedés, a kiválás folyamatát teszik érzékelhetővé, s értetik meg. 
azokat a külső és belső nehézségeket, amelyeknek áldozatos legyőzése árán — s 
korántsem magától — létrejöhetet t a mű. Az ilyen részletes tá jékozódás egyszersmind 
a kor érzelmi-gondolati a tmoszférájának közvetlen megismerését jelenti, melyben az a lkotó 
élt, amelynek erejéből táplálkozott , amelynek nemcsak történelmi akadályain, de napi kicsi-
nyességein is győzedelmeskedett. Az ún. nagyközönséget érthetően a mű vonzza — de azok, 
akik nemcsak olvasók, hanem maguk is alkotók, akik maguk is csak szüntelen belső és külső 
küszködések árán haladhatnak előbbre, s akik nyilván akarnak előrehaladni, akik maguk is 
— mert érdemes-e másképp egyáltalán hozzákezdeni — nagy költők akarnak lenni, azoknak 
a személyes, alkotói életforma, tanulságaira, a kor mindennapjaihoz való viszony t anu l -
ságaira feltétlenül szükségük van. 

Mindezek után néhány szót a költői magatartásról , előrebocsátva, hogy az örök-
ségnek ezek a morális elemei a hagyományhoz kapcsolódás vi tá iban mintha a rány-
talanul hát térbe szorulnának a temat ikus — stiláris módszerbeli őskeresés kérdéseivel szemben. 
A ket tő persze szorosan összefügg, de jó a ket tő t szétválasztani, már csak a sok félreértés 
elkerülése végett is. Analóg vagy éppen azonos alkotói magatartás kor szerint más-más t ema-
t ikában, stílusban, szemléletben jelentkezik. Sok félreértés — mint pl. a Petőfi—József Att i la 
kérdésben is — a hagyomány e viszonylagos állandóinak és változóinak összekeveréséből 
származik. 

Ami ezt a költői magatar tás t illeti, úgy érzem, klasszikus hagyományunknak épp. 
ez az a szférája, amely kissé kiaknázat lan, kevéssé vagy csak formálisan idézett. 

I t t van mindjár t klasszikus lírai hagyományunknak szinte egyöntetűen karakter izáló 
közéleti jellege. Példákat nem akarok, s fölösleges is idézni. Legfeljebb arra utalok: nem 
egyszerűen arról van szó, hogy líránk minden korban általában kifejezte a ' nagy közös-
eégi törekvéseket, a maga művészi erejével szolgálta, támogatta azokat — hanem, hogy 
ezen is nőtt naggyá. Klasszikusaink életművében is van művészi egyenetlenség, de kevés 
kivétellel éppen a közösségi ihlet t a l a ján alkották legnagyobb, legemlékezetesebb műveiket . 
Nem akarom szembeállítani — mert nem is lehet, s valahol mélyen úgyis összefügg — 
pl. Balassi szerelmi költészetét és vitézi énekeit, de a nemzeti közemlékezet inkább az 
utóbbiakat őrzi, s azt hiszem, megvan ennek a közfelfogásnak az esztétikai a lapja is. 
Berzsenyi költészetében a közösséggel szemben támasztot t — ugyan illúziós, de szub-
jektíve heroikus — igények emelték az óda műnemét a legmagasabbra; Kölcsey versei 
közül kétségkívül a nemzet sorsával viaskodók a legkülönbek; Vörösmarty l í rá jának 
csúcsait vita nélkül Szózaté ban, romantikus közösségi ódáiban, az emberi fejlődés nagy 
történelmi dilemmáin töprengő gondolati l í rá jában jelölhetjük meg; Petőfi költészetének 
egészét a néppel való, s eladdig legteljesebb, máig példamutató azonosulás emelte eszté-
tikailag merőben új magaslatokra, s mutat is mutandis ugyanezt éppen a forradalmi, 
hagyomány továbbvivőiről, Adyról és József Attiláról mondhat juk el. — Nem e nagy a lkotók 
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— legtöbbször éppen sokoldalúságuk m i a t t nagy — költészetének szűk szempontú szelek-
tálásáról van itt szó, úgynevezett privát l írájuk és közösségi l írájuk szembeállításáról. Hanem 
arról, hogy az azonosulás koruk nemzeti-népi törekvéseivel, felelősségérzetük, amely nem-
csak tudomásul vett , hanem állást foglalt, nemcsak megfogalmazott , hanem mozgósított — 
az nem egyszerűen nagyságuk velejárója, hanem oka, feltétele volt. És ez lírai örökségünk 
soha szem elől nem téveszthető, legnagyobb, egyben legaktuálisabb tanulsága, amit az egyes 
fiatal és helyesen nagyratörő költőknek szubjektíve is balgaság figyelmen kívül hagyni. 
A költői magatar tás kérdése a hagyományhoz való viszony szempontjából — úgy érzem — 
elsődlegesebb, döntőbb kérdés, mint az, hogy ki-ki milyen lírai szemléleti formákat érez 
magához közelebb esőnek. Pontosabban, egyes szemléleti formákhoz való kapcsolódás, csak 
akkor lehet tar talmas, ha kíséri, telíti az t a magatartás közelsége is. 

A helyzet — tiszletet persze a kivételnek — nagy általánosságban mégis az, közé-
leti líránk szegényes, sőt , szegényedik. Fia ta l költőinknél nemegyszer megesik, hogy első 
közösségi hangütésű köte tüke t olyan második követi, amely befelé fordulásról, szem-
léleti beszűkülésről, a közösségi érdeklődés megfogyatkozásáról, ama közösségi költői maga-
ta r tás megingásáról vall. Pál József Mézpergetésé ben a kr i t ika a korábbi Dúdolgató hoz képest 
joggal szemlélődő megtorpanásról, önmagába temetkező ernyedtségről beszél, Tornai József 
most készülő második kö te té t a közösségi tematika nagymérvű leapadása jellemzi, a közös-
ség szemével-látást egy individuálisabb és benső szemlélet vá l t j a fel; Kalász Márton Ünnep 
előttie első kötetéhez képest befelé fordulóbb, a kollektívumhoz közvetlenül forduló mozgó-
sító, meggyőző, ráható elem kevesebb benne stb. Félreértés ne essék: itt csak egy szempontról 
beszélek, a költői maga ta r tás alakulásának bizonyos tendenciájáról, nem is akarok különö-
sebb értékelő konzekvenciákat levonni. Annál kevésbé, mer t pl. a felsoroltak egyikénél sem 
mondhatom, hogy költői kifejezéskészletük, szemléletük, látásuk nem vál t gazdagabbá, 
árnyal tabbá — ellenkezőleg. S itt van a kri t ika problémája éppúgy, mint az egyes költőké. 
A kérdést — ha tetszik, a ba j t — úgy fogalmaznám meg: min tha volna egy olyanfaj ta tév-
hit , hogy a költői szemlélet gazdagításához, az eszközök finomításához, egyáltalán a fel-
tá r t lírai anyag terebélyesedéséhez valamiképp a lelki élet intimebb, mélyebb szféráinak 
felásásán, befelé forduláson keresztül vezetne az út. Azt hiszem, itt a polgári líra-
felfogás latens továbbéléséről van szó. Mert ne felejtsük el, nemcsak az a hagyomány, amit 
keresünk és rátalálva, megelevenítünk — de az az is, ami a maga tehetetlenségi nyomatékánál 
fogva a szubjektív akaratoktól szinte függetlenül hat. — A polgári líra a maga korszakos 
egészében nagy úttörést jelentett . Éppen az egyén és közösség mélyen megváltozott viszonya 
az egyén viszonylagos, m a j d egyre növekvő elszigeteltség-élménye az emberi kapcsolatokat 
eldologiasító kapitalista társadalomban —szükségképpen vezete t t épp az individuális belső 
élet lírai feltárásához. S ez egyfelől kétségtelen nagy előbbrelépést jelentett, fel tár t eladdig 
meg nem közelített szférákat s kialakított e sokszor nehezen megközelíthető ta r ta lmak meg-
ragadására alkalmas sajá tos és finom eszközöket. — És ezeket mint a történelmi fejlődés 
humánus eredményeit használjuk fel és ha lad juk meg. — Csakhogy az is történelmi és eszté-
tikai tanulság, hogy főleg az imperializmus korszakában ez az individuális elszigetelődés 
felettébb nagymérvűvé vál t . Ez volt az, ami immár dekadens maximumra fokozta a lírai 
önszemléletet, de ez volt ugyanakkor az, ami egyszersmind el is szegényítette ezt a belső 
világot. Mert amit nem felejthetünk el: az az, hogy a lélek benső — bensőnek tetsző gazdag-
sága végső soron csak a valóságból, a világból, a többi emberrel való kapcsolat gazdagságából 
táplálkozhat. Az egyén, az én, a személyes t uda t , társadalmi termék. A világtól való — bár-
milyen indokú — elszakadás, elszigetelődés óhatatlanul a belső szférák elszegényedéséhez 
vezet. A dekadens polgári lírára épp az volt jellemző, hogy ezzel a már igazi tartalmaitól 
megfosztott vagy inkább kifosztott belső világ kifejezésével viaskodva, épp a tar ta lmi elemek 
hí ján volt kénytelen a nyelvi konkretizálás lehetőségeibe fogódzni, volt kénytelen a forma 
jelentőségét ad absurdum felfokozni, a forma, a nyelvi bőség, az eszközök raff inál t hasz-
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nálatával fenntar tani magát ; a lírai önkifejezést áttolni a ta r ta lmi térről a formaira. — És 
ebből a gyakorlatból szűrődött le az a — azt hiszem, ma is kísértő — szemlélet, hogy az 
individuális magábaszállás pozitív, benső kapcsolatban van a forma, a kifejezési lehetőségek 
gazdagodásával. Nem vesszük figyelembe, hogy a költészetet nagyobb veszély nem fenye-
getheti, mint a tar talmi elszegényedés, sem azt , hogy — amin t épp a klasszikus örökség 
figyelmeztet — igazi nagy formai gazdagodás, nagy esztétikai értékek és újszerűségek szüle-
tése mindig csak a tar talmi gazdagodás kísérőiként jelentek meg. — Ez olyan törvényszerűség, 
ami alól nincs kivétel. És ezt a nézeteikben, szemléletükben, magatar tásukban alakuló fiata-
loknak sem lehet szem elől téveszteniök. Igaz, a személyes költői pálya alakulása, fejlődése 
folyamat. Időben zajlik le, valahonnan indul, valahová elér, s épp az indulás, a kezdés 
szakaszában a változás gyors ütemű, állomásai vannak, s ezek jellegét még sokszor egysze-
rűen személyes fejlődési igények szabják meg. Ezért, a fiataloknál másképp vetődnek fel 
a költői magatar tás alapvető igényei, s a kritika is másképp kell, hogy felvesse azokat. 
A kritika részéről inkább figyelmeztetésnek, a költők részéről a szemmeltartásnak van 
helye. Egy bizonyos ponton azonban—kiné l -k iné l mikor — eldől a dolog. Továbbhaladás 
vagy megrekedés kérdésévé lesz. S ja j annak, aki ekkor nem a nagy tanulságok irányába dönt. 

Persze, a pontosság kedvéért ehhez a költői közösségi magatartáshoz néhány meg-
jegyzést is kell fűznünk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni ugyanis, hogy a maitól nem egy 
vonatkozásban mélyen különbözik klasszikus irodalmunk, s ezenbelül a líra és a politika, a 
közélet egymáshoz való viszonya. 

Köztudot t , hogy a magyar irodalomnak a nemzeti élet egészében, ismét csak sajátos 
körülményeink folytán, más országokéhoz képest, megkülönböztetett szerepe volt. Éppen 
függő helyzetünk, a progresszív társadalmi erők gyengesége miat t a XVIII . sz. végén, a 
XIX. sz. elején a nyelv és irodalom lett a nemzeti közélet politikánál fontosabb, nagyobb 
szerepet betöltő fóruma. S később, nemzeti klasszikus irodalmunk kibontakozásának idején, 
a reformkorban, amikor már egy eleven politikai élet is kialakult , az irodalom akkor is meg-
tar to t t valamit — éppen az önálló nemzeti államiság hiánya miatt — ebből a felfokozott, 
megkülönböztetett , közéletirányító szerepből. Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, Deák nem-
csak erősen építettek és számítottak az irodalom hatására, de sokban tőle nyertek indítást, 
sokban szuggesztiója a la t t is álltak. S az írók nemcsak költészetükben, hanem személyükben 
is részt vettek a politikai életben: Kölcsey íróból szinte politikussá alakult á t a 20-as évek 
végétől, Vörösmarty akt ív szervezője, irányítója volt Kossuth pesti t áborának , nemzet-
gyűlési képviselő, a szabadságharc alat t inkább politikus, mint költő s tb . 

És ami a legjellemzőbb: ebben az időben a politikai maximumot — Petőf i és részben 
Arany költészetén keresztül — az irodalom, a költészet mond ta ki, mintegy i t t is megelőzve 
a politikát. A nemzeti-társadalmi fejlődés további során az irodalomnak s éppen a költészet-
nek ez a nemzeti élet egyetemében betöl töt t különleges funkciója megszűnt , megtartva 
természetesen azt a közéletet befolyásoló nagy és nélkülözhetetlen szerepet, amelyet az 
irodalom egy-egy társadalom életében ál ta lában betölt. Ez a korszak, egyben klasszikus 
lírai hagyományunk nagy korszaka, művével együtt há t rahagyot t azonban egy magatartás-
formát , a nemzeti-társadalmi programokat meghatározó, a politikai gyengeségeket és fele-
másságokat korrigáló, a továbblépés ü temét diktáló költő fe ladat tudatát . S ez az önszemlélet 
s az ebből adódó művészi síkon jelentkező magatar tásformák olyan eleme a klasszikus hagyo-
mánynak, amely a pár t vezetése alat t álló proletárdiktatúra viszonyai közt történelmileg 
időszerűtlen. 

1956-ban néhány író hiedelemszerű vezetői fe lada t tudata pl. kimondatlanul , de sok-
szor kimondva is, erre a történelmietlenül értelmezett hagyományra hivatkozot t . S mind-
ezzel szorosan összefügg még egy alapvető kérdés. Nevezetesen, hogy klasszikus költői hagyo-
mányunk a maga nagy értékeivel egyetemben, belső történelmi természete szerint 
ellenzéki jellegű. Éppen, mert mindig progresszív volt, mer t haladó nemzeti vagy népi törek-
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véseknek volt kifejezője — valamiképp vagy az elnyomó külső hatalommal, vagy az uralkodó 
osztály d ikta túrá jával szemben szólalt meg. Ami annyit jelent, hogy a kibontakozás, a fej-
lődés, a harc igenlése benne elválaszthatatlanul egészül ki a hatalommal szemben való fel-
lépés izgalmával, feszültségével — ez pedig költői karakterenként változóan, de megközelí-
tésben, tónusban, művészi eszközökben is megnyilatkozó jellemző magatar tásformát 
jelentett. 

És így tovább — lehetne sorolni ezeket az alapvető különbségeket, melyekkel azonban 
korántsem azt akarom mondani , hogy a mai fiatalok költészetében váteszi programadói 
magatartás és feladattudat vagy valami ellenzékiség a fő problémák, de azt mindenesetre, 
hogy klasszikus lírai hagyományunk egészének asszimilálása kapcsán ezek a megkülönböz-
tetések lényegesek, s szem elől tévesztésük sok elvi és művészi félreértéshez is vezethet. 

Hogy ma az irodalom nem lehet a hagyomány közvetlen értelmében „ellenzéki", 
az, ha nyíltan nem is, de amolyan ún. „őszintébb" beszélgetések során fel-felvetődik, s éppen 
a közösségi lírával kapcsolatban, egy kissé olyan értelemben, hogy mindez valamilyen 
módon kárára volna a közéleti lírának vagy legalábbis h á t r á n y t jelentene a ma költője 
számára. 

Azt hiszem, az ilyenféle gyanakvás vagy aggodalom mögöt t ismét csak egy polgári 
nézet, s ha jobban megnézzük, a l 'art pour l ' a r t keres „korszerű" megfogalmazást. Mert 
emögött az irodalom párt i rányftásának kétségbevonása vagy legalábbis a pártosságtól való 
húzódozás rejlik. A gazdasági, politikai és kulturális élet fejlődésének i rányá t , ütemét 
a párt szabja meg, éspedig a tudományos szocializmus a lapján. Úgy gondolom, az az öröm 
és lelkesedés, hogy alapvető teendőink történelmi végrehaj tásában erős és tudatos politikai 
hatalomra támaszkodhatunk — messze nagyobb, emelőbb és l írát telítőbb alaphelyzet —, 
mint az, hogy többé-kevésbé elszigetelt népi-nemzeti törekvéseinket ilyen vagy olyan hata-
lommal szemben kell költőileg képviselni. Abban , hogy egyesekben aggodalmat kel thet az, 
hogy a népi törekvésekkel való azonosulás m a szükségképpen egyet jelent a pártpoli t ika 
irányelveivel, csak valamiféle öntudatlan polgári előítélet, a pártosságtól való félsz nyilat-
kozik meg akkor is, ha ez a tartózkodás min t a sematizmustól való óvakodás van jelen. 
Csokonainál, Vörösmartynál, Petőfinél, Adynál, József Attilánál hány olyan vers van, amely 
a népi-nemzeti vagy egyetemes emberi előrehaladás korlát talan távlatait idézi — mégsem 
sematikus; hány olyan, amelye t nem a küszködés, hanem a győzelem, a megelégedés, a 
beteljesültség örömét és erejét hirdeti és nem sematikus; hány otyan, amely nem a kisebb-
ség, a gyengeség, hanem a fölényes erő pozíciójából szól — és nem sematikus. Meg aztán, 
nincs elég mód ma is „ellenzékiségre"? Nincsenek ma is az emberiség fejlődését korlátozó, 
veszélyeztető erők, amelyekkel szembe kell és lehet szállni — akár odatúl, akár a mi éle-
tünkben —, nincs még bűn, gyötrelem és boldogtalanság, amellyel szemben mindenkori 
költői feladat ellenzékinek lenni, s mindezekkel a lehetőségekkel — hogy nagyon kié-
lezzem — csak azért nem élni, mer t akkor uram bocsá' pár tos költő leszek? S nem látni, 
hogy épp fordí tva: mindezeknek a lehetőségeknek felismerésében, alkotó felhasználásában 
a párt szavának figyelmes tanulmányozása csak segít? Nagy klasszikusaink a társadalmi 
tudatosság ilyen vagy olyan, de — József At t i lá t kivéve — még nem tudományos fokán 
épp azáltal lettek naggyá, hogy eggyé tud tak válni a nagy népi-nemzeti törekvésekkel, 
figyelmeztetve mindig az egész emberi előhaladás tendenciáira. S ma az volna ba j , hogy 
ez a kapcsolódás, ez az eligazodás könnyebb? Nem a párt , a m a erő után igazodni, amely-
nek irányítása alat t egy mélységesen e lnyomot t , óriási ha ta lmak ellenében emelkedő 
mozgalom történelmileg hihetetlenül rövid idő, úgyszólván néhány évtized alat t alapvetően 
megvál toztat ta a világ arcula tá t , ú j alapokra fek te t te az emberiség eljövendő tör ténelmét? — 
csak azért nem, mert egy időszakban feltétlenül elítélendő és korrigálandó, de az egészhez 
viszonyítva mégiscsak elhanyagolható hibákat vé te t t ? Nem a leglényegesebbet érintő tör-
ténelmi tévedés volna ez akár egy irodalom, aká r egyes írók, költők részéről? 
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S nézzük a dolog másik o lda lá t ! A klasszikus hagyomány arra is sok példát idéz, 
milyen emberi és költői válságokhoz vezete t t nagy alkotók életében is az, ha csak egy időre, 
de elvesztették — akár személyes korlátaik folytán, akár a korhelyzet mia t t — kapcsolatukat 
az eleven élettel, vagy ha elapadt az a sodrás, amelyen költészetük nagyra nőt t . Berzsenyit 
elszigeteltsége a legnagyobb s szinte végzetes válságba sodorta, Kölcseynél önemésztő tépelő-
déshez, terméketlen esztendőkhöz, Vörösmartynál a húszas évek végén a romantika zsák-
utcájához, a forradalom utáni Aranynál meddő küszködéshez, hosszú hallgatáshoz vezetett . 
Őket a történelem nagyrészt felmenti — nem annyira maguk, mint inkább a világgal való 
konfliktusuk pillanatnyi feloldhatatlansága volt az ok, hogy meg kellett torpanniok. (Bár 
tagadhata t lan , hogy válságaik egyik komponense önnön világnézeti kor lá ta ikban keresendő.) 
De e válságok vagy torzulások, hallgatások konkrét jelentésüktől függetlenül segítik á té r -
teni azt az igazságot, hogy minden nagy mű, s főleg lírai mű mennyire függvénye a korral , 
a közösségi törekvésekkel, a nagy áramokkal való kapcsolatnak. 

S ha ezt a ma nyelvére fordítom, annyi t jelent: függvénye a pár thoz, a párt politiká-
jához való viszonynak. És ezt annál nagyobb nyomatékkal lehet és kell hangsúlyozni, mer t 
sem az általános, sem a kultúrpolitikai életben nem kompromit tál ják ezt ma már helytelen mód-
szerek. S affelől sem lehetnek kétségeink, hogy — s itt most a fiatalokról vagy még fiatalok-
ról beszélek — a mai elszigetelődés, visszavonulás, a mai elnémulásos vagy félig elnémulásos 
tartózkodás, amilyen volt vagy esetleg még mindig van Juhász Ferencnél vagy Nagy László-
nál, az is alá van vetve ezeknek a klasszikus hagyomány egészében oly t i sz tán felismerhető 
törvényszerűségeknek. Aminthogy egy egészen másfa j ta elszigetelődés — amilyet a kr i t ika 
Györe Imre lírájával kapcsolatban jelzett , s ami ugyancsak oldódóban van — az is ugyan-
ennek a koordinátának függvénye. 

S i t t vigyázni kell a kritikához, a reagáló közvéleményhez való viszonyra is. Klasszi-
kus hagyományunkban gyakori a nagy költők, sokszor épp a nagyot, ú j a t merők meg nem 
értettsége, kivetettsége. Ne csináljanak ebből a megbírált fiatal írók mítoszt, magukra 
vonatkoztató öntetszelgést. Az teljesen helyénvaló, hogy egy-egy leendő Csokonai, Petőfi , 
Ady vagy József Attila igényével lépnek fel önmagukkal szemben — de az már merő ön-
csalás a mi társadalmunk ízlés-atmoszféráját a Csokonait körülvevő nemesi udvarházak 
ízlésével, a Petőfit ócsárló arisztokrata-gusztussal, az Adyt kinevető népnemzeti epigon 
esztétikával állítani mutat is mutandis ugyan, de mégiscsak párhuzamba. Olyan kr i t ikai 
élet még nem volt, hogy tévedés ne eset t volna, s nyilván mai helyes kul túrpol i t ikánknak 
is vannak a szerkesztőségekben, a lektorátusokban fafejű képviselői. De az alapérzésnek 
annak kell lennie, hogy költőink i t thon vannak, szeretettel, megbecsüléssel és tisztelettel 
veszik körül őket — nem ellenséges hangoltságú értetlenség, ellenkezőleg, segítőkész támo-
gatás, nagy várakozás, népi olvasóközönség veszi körül őket. 

* 

Klasszikusaink egy szürke, mindennapokat élő irodalmi élet — hang jukra még nem 
talált — részesei voltak: úgy lettek, nő t tek naggyá. Minden időben volt egy olyan pillanat, 
amikor a korábbi nagyok éltek vagy emlékük élt, uralkodott , de még nem volt Vörösmarty, 
de még nem volt Petőfi, de még nem volt Ady Endre, holot t személyükben, sőt költő mivol-
tukban már voltak, léteztek, versekkel, tervekkel, barátokkal . S nyilván, hogy ezblól a mi 
korunk sem kivétel. Történelmi helyzetünknél fogva minden eddiginél nagyobb jogunk van 
a pillanatnyi állapotot is úgy felfogni, mint amikor egy József Attila, Illyés Gyula, Szabó 
Lőrinc árnyékában már jelen van valahol — akár kötet te l , akár csak a lapok hasábjain 
jelentkezők, vagy akár az asztalf iókjuknak írogatok közt — az, aki nemcsak nyomukba 
lép, de jelöltje s az időnek. 
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S i t t mindjár t a tanulság. Elképzelhetetlennek tar tom, hogy fiatal író ne a legmaga-
sabbra törés vágyával, indulatával legyen eltelve. Mert, amilyen bizonyos az, hogy a személyes 
eltökéltségek, maximumot-akarások döntő többségükben illúziósak, s nincs meg mögöt tük 
az objektív fedezet, ugyanolyan bizonyos, hogy nagy mű, klasszikus alkotás nem születhet 
a legteljesebb belső elszánás, a legteljesebb, legigényesebb áthatot tság, a legmagasabbra 
törő h iva tás tudat nélkül. S ez nemcsak a klasszikus szintnek feltétele, hanem mindenkor 
az egyéni lehetőségek teljes kihasználásának, a személyes képességek végső határainak eléré-
séhez is elengedhetetlen. Ezért nem hiszek én abban a fa j ta , s bizony nem ritka költői ál-
szerénységben, amely a maga köreit eleve lemondóan jelöli ki, amely az őt ért kr i t ikákba 
úgy nyugszik bele, hogy: hát igen, én „csak" ez vagyok, — s ambíciói bevallottan, sőt, prog-
ramszerűen megrekednek a k inyomat ta tás „szerény" igényénél, vágyai ott, hogy „részese 
legyen az irodalmi életnek", hiúsága abban, hogy néhány vers vagy egy éppen a kiadhatóság 
határát megütő kötet erejéig költőnek nevezhesse önmagát. Nem, a „tisztes középszer" is 
csak akkor igazán az, csak akkor eleven része az irodalomnak, ha a legheroikusabb küzde-
lem, a soha meg nem elégedés harcában érték el. Naggyá pedig soha, senki nem válhat , ha 
ez a f a j t a mértéktelen és maradéktalan hivatás tudat nem ha t j a át minden idegét. 

Nem arról van szó, hogy ne legyen gond a publikálás, a fogadtatás, hogy ne sandít-
son az ember a riválisokra, irigyelje a sikereseket, s a maga erejét ne mérje a nálánál gyen-
gébbekéhez is — vagy akár : hogy ne jusson eszébe a sordíj —, de abban a pillanatban be-
köszönt a legteljesebb sivárság, a művészet óhatat lan halála, minden eleven forrás kiszára-
dása, amint ezek a tényezők lényegesekké válnak, amint e másodlagos külső tekintetek 
akárcsak felerészben is képesek elnyomni a költészethez, az alkotáshoz való személyes benső 
viszony erejét . 

A legelső vizsga, amin minden valamirevaló költőnek á t kell esnie, hogy hogyan állja 
meg a h ivatás tudat próbájá t , mennyire él benne a műre összegező akarat , mennyire f u t j a 
kifejezési igénye, energiája: mennyire a mű, az alkotás fontos számára — s nem a nyom-
tatás, nem a hírnév, nem az összes másodlagos elem. Ér tsük meg: ez nem valami erkölcsi 
felkészültség kérdése, hanem magának a tehetségnek egyik kritériuma. 

Vagy i t t a műgond kérdése, az írói felelősség a művel szemben. Ha az ember fiatal 
költők olyan pongyolaságaival, képzavaraival, ritmusbotlásaival találkozik, amelyek nyilván 
nem szimpla tehetségtelenség, hanem egyszerű felületesség, nemtörődömség következményei, 
oly jószívvel, a tanulság biztos tudatában tudná nem egy klasszikusunk húzásokkal, javí-
tásokkal tele kéziratait tanulmányozásra ajánlani : mennyi felelősség, milyen harc a pontos 
kifejezésért, milyen igény és határozottság a törlésekben, s a sokszor át tekinthetet len kusza-
ságban a mondanivaló s az egyéni stílus kibontakozásának milyen izgalmas történetei. A klasz-
szikus hagyomány átvételéhez ott vannak a kézirat tárak, sőt, egyre gyarapodó, á t tekintés t 
biztosító krit ikai kiadásaink apparátusai, amelyek az alkotóműhelybe engednek bepillantást, 
nagyjaink önmagukkal szemben támasztot t igényeiről legközvetlenebbül vallanak, vagy 
ott az egész Kazinczy-levelezés, amely telve a műgondra intés sokformájú, de egy lényegű, 
máig helytálló tanácsaival. 

És így tovább lehetne sorolni mindazokat a feltételeket, vagy legalábbis jellemzőket, 
amelyeket ez a hagyomány a költői magatar tás tekintetében mintegy abszolút örökségként 
ránk s mindenekelőtt a nyilván nagyratörő, induló fiatal költők számára hagyott . Volt-e 
vajon műveletlen, idegen nyelvet nem ismerő, a világirodalom nagy tanulságait figyelmen 
kívül hagyó nagy költőnk? — Kinek-kinek számot kell vetnie önmagával. És a mesterséget 
illető elméleti felkészültség? Nagy lírikusaink irodalomnak, költészetnek legkitűnőbb elmélet-
írói is. Nemcsak a mesterség megkövetelte tájékozottsággal, hanem alkotó módon v i t a t t ak 
Csokonaitól kezdve, Berzsenyin, Kölcseyn, Arany Jánoson á t József Attiláig, a legkülön-
félébb poétikai, verstani, műfajelméleti, történeti és esztétikai kérdéseket. — Berzsenyi, 
Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi , Arany, Ady, József Attila koruk kitűnő tehetségeket, érté-
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keket felismerő kritikusai voltak — azaz, művészetükhöz tudatosan viszonyultak. Ami a 
mesterség kérdéseihez való tudatos viszonyt illeti, i t t a kérdés már rég eldőlt, a „spontán 
zseni" kultusz naiv képviselőinek már a XIX. sz. elején épp a zsenik olvasták a fejükre az 
„írói teóriát lanság" veszélyeit, s mégis, ahogy inkább hallom, mintsem tudom, ma is vannak, 
akik elméleti tájékozatlanságukkal dicsekedve, a tehetség spontán teremtő erejére hivatkoznak. 

De ez a tágabb, irodalomtörténeti értelemben felfogott klasszikus örökség sok tanul-
ságos eligazítást ad magának a hagyomány-felhasználásnak a kérdéséhez is. Az egyik: hogy 
induló költőnél, ha mégoly nagy jövő vár is rá, ha mégoly eredeti egyéniség, akkor is, minden-
képpen á t kell esnie az ún. „hatásokon" . Mindenképpen az adottból kell kiindulni, annak 
birtokbavétele természetes elkerülhetetlen állomása, bizonyos értelemben feltétele is a 
továbbjutásnak. Az induló Kölcseynél ott a példakép, Kazinczy inspirációja, a diák Vörös-
mar ty Berzsenyi-ódákat imitált, Petőfi zsengéin a szentimentális líra éppúgy nyomot hagyott , 
mint Vörösmarty költészete. Ady először egy érzelmes századvégi líra hangjá t ütöt te meg, 
József Attila is elődeitől tanul t . Csakhogy ugyanilyen törvényszerű volt minden nagy lírikus-
nál ezeknek az indításoknak — sokszor éppen teljes birtokbavételük alapján — a meghala-
dása is, nemegyszer olyan meghaladása, ami már szinte megtagadást vagy legalábbis szembe-
fordulást jelentett . A romantikus ízlésvilághoz közelítő Kölcsey szakított Kazinczyval, 
Vörösmarty ódái folytatásai is, de ellentétei is Berzsenyi ódáinak, Petőfi kigúnyolta a Vörös-
marty képviselte retorikus rendi epikát, József Atti la ars poeticája jegyében fordult élesen 
szembe Babitscsal, Kosztolányival. De ez talán épp József Attilánál fejeződik ki legreprezen-
tat ívabban: példát, tekintélyt túlhaladni szinte feltételszerűen, — nem művének „savanyú 
a szőlő" alapon való kikerülésével, hanem asszimiláló túlhaladásával lehetséges: József 
Attila Babitsot sa já t művészi eszközeinek — nyilván nem minden él nélküli és fölényes — 
használatával t ámadhat ta . Másfelől, ot t vannak az epigonizmus tragikomédiáinak példái, 
félreértelmezett formális követés egyéni — és mint főleg a Petőfi utánzóknál: kollektív 
zsákutcái — intelemként arra, hogy a nagy művek halhatat lanságában sosem osztozhat 
az, aki utánzásra alapít ja művét . 

A hagyomány példa arra is: az idősebb generáció mindig milyen szerető figyelemmel 
segítette az indulókat, t ámoga t ta a tehetségeket. Kazinczy hivatásának tekintet te ezt az 
útra bocsátó, serkentő, nevelő feladatot , olykor mellé is fogott, de hány később naggyá 
növőnek adot t lelkesítést, erkölcsi segítséget, alkotói tanácsot ! Vörösmarty, Bajza hogyan 
egyengették Petőfi ú t j á t publikálási lehetőséggel, egzisztenciális eligazítással, Juhász Gyula 
hogyan vet te szerető pártfogásba József Att i lát ! — S a kor szerinti fiatalok: Csokonai, 
Kölcsey Kazinczyhoz, Petőfi Vörösmartyhoz, József Attila Juhász Gyulához milyen tisz-
telettel, fiúi hálával — híján minden személyes értelmű rivalizálásnak — fordultak mes-
tereikhez, nagy „öregjeikhez", s őrizték szívükben, művükben emléküket. Nem tudom, 
a ma idősebb lírikus nemzedéke — s ezenbelül is főként a kommunista költők — megadja-e 
ezt a segítséget tanácsok, kri t ikák, bevezetések, beszélgetések formájában a f iataloknak, 
s a fiatalok fordulnak-e kellő tisztelettel és bizalommal hozzájuk? 

Másképp, sokkal bonyolultabban vetődik fel a kérdés, mikor az írói magatar tás viszony-
lag változatlan tanulságainak síkjáról á t térünk a közvetlenebb értelemben vet t költői szem-
lélet, ábrázolási forma vagy módszer problémáira. Mi az, ami korunknak leginkább megfelel, 
s ezen az alapon mi az, ami klasszikus hagyományunkból is elsősorban szól a mához, amit 
elsősorban kellene vagy lehetne követni az induló fiatalok figyelmébe ajánlani? Azt hiszem, 
nagyon sok fölösleges — legalábbis egyes momentumaiban fölösleges — vi tá t épp az okoz, 
hogy nem választjuk szét a klasszikus költői magatar tás t és a stiláris-módszerbeli problé-
mákat . Ezek természetesen összefüggnek, de mint a „Petőfi vagy József At t i la"-ví tában 
is, azt hiszem, az volt sok félreértés kiinduló pont ja , hogy bizonyos egymástól különböző 
lírai kifejezésmód hívei a maguk ízlésbeli vonzalmait összekötötték a nagy példaképek forra-
dalmi-költői magatartásának kérdésével. Petőfi a maga korában az egész magyar nép alap-
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vető törekvéseit eszmeileg, művészileg maximálisan fejezte ki és segítette — József Attila 
a maga korában ugyanezt te t te —, csakhogy ennek az a lapvető magatartás-analógiának 
kor szerint más- és más tar talmi- tematikai esztétikai stiláris velejárói vo l tak . Ma fiatal 
költőink ismét csak arra törekszenek, hogy korunk a lapvető népi érdekeit maximálisan 
fejezzék ki és segítsék, s ebben Petőfi és József Attila a költői magatartás tekintetében egy-
aránt példa. De ez a mai törekvés ismét csak új tematikai-esztétikai következményekkel 
jár s ezeknek a nagy hagyományokhoz való viszonya va lóban vitatható. 

Ami ilyen értelemben illeti a Petőfi—József Attila-út követését, én az t hiszem, nem 
úgy vetődik fel ma ez a hagyománykövetés, mint régebben, a „Lobogónk P e t ő f i " korsza-
kában. É n azt hiszem, annak idején nemcsak az irány kijelölésének egyoldalúságában, hanem 
az irányjelölés hangjában is hiba volt. Hogy a párt újabban figyelmeztetett az egyoldalúsággal 
szemben a József Attila-i ú t ra is, ebben — figyelembe véve egész kultúrpoli t ikánk tónusát — 
már nem rejlik benne az az imperativus — általában a hagyománykövetésbe való beleszólás 
olyan közvetlen igénye. 

Mert amennyire t iszta, világos, egyértelmű klasszikus hagyományunknak kulturális 
életünk egészéhez való viszonya, olyannyira összetett, szinte felmérhetetlenül bonyolult 
dolog az, hogy egy fiatal költő milyen ú ton , milyen orientáció révén bontakozhat ki. Az egy-
oldalúsággal szemben vegyük figyelembe a korrekciós figyelmeztetést — de nincs itt szó 
semmiféle előírásról és kötelezettségről, sem arról, hogy m á r most valahová tartozni kell, 
arról, hogy fiatal költő felléptének valami feltétele vagy kelléke, hogy a két ú t közül vala-
melyiket válassza. Márpedig, mintha benne volna a köz tuda tban , hogy nem á r t — s ez merő 
jószándéknak vagy alkalmi opportunizmusnak egyként lehet a velejárója — az, ha némi 
félreérthetetlen reminiszcenciákkal t u d t á r a adom a vi lágnak, hogy én pedig Petőfire — 
vagy, a mint gyakoribb, József Attilára — esküszöm. Ha szóvá is teszi a kr i t ika , ha meg 
is ró némi epigonizmusért, de legalább világos, hogy X-et vagy Y-t „köve tem" . S emögött 
mindig ot t van a nagy név tekintélyének egy kis segítségül hívása is — vagy ha nem a név-
nek, mindazoknak az elvi fejtegetéseknek, amelyek egyik vagy másik é le tmű halhatatlan 
érdemeit méltat ták. 

Egyszóval, ebben a hagyománykövetés-kérdésben, amelyben az ál talános útbaigazítás 
helyes és szükséges, érzek némi görcsösséget, név és leszűkítet t értelmű tendenciák u tán 
igazodást, illetve a feltétlenül szükséges, minden oldalú átértelemezés hiányát . Amíg ennyire 
— amint a fiatalok-vitából ki tűnt — igen sokszor ingerült indulatokkal te l í te t t csoportok 
esküsznek egyik vagy másik zászlóra, addig ebből sok jó nem derülhet ki, m e r t az irodalom-
történet tapasztalata szerint elszánt követésekből, egyes életművek légkörében való prog-
ramos alkalmazkodásokból nagy irodalom, nagy, új mű nem született. A magatar tás-analó-
giából kell kiindulni, azaz, általában s az egyes fiatalokban is a ma nagy népi törekvéseinek 
kell élni, a ma feladatainak, világnézetének maximális átélése az elsőrendűen kötelező — s 
ez az, amiben klasszikusainkat elsősorban utánozni kell. 

Ez a feltétele, a garanciája annak is, hogy alkalmasakká válhassunk a hagyomány 
termékeny felhasználására, korszerű asszimilálására. Ha nincs min megvetnünk a lábunkat , 
ha a spontán feltörő mondanivalót nem a ma diktálja, akkor nem átvesszük, felhasználjuk, 
nem meghaladjuk a hagyományt , hanem tar tás híján szuggesztiója alá kerülünk olyan 
elemeknek is, amelyek már szükségképp nem korszerűek, vagyis formális eszköz-kölcsön-
zőkké leszünk. Márpedig olykor szinte nagyobb súllyal kerül elő az, hogy egy-egy szerző 
kihez kapcsolódik, mint az, hogy mit mond. Ne legyen ebből mítosz — sem irodalmi éle-
tünkben, sem egyes fiatalok lelkében, szívében. Nagyszerű, a maga egészében progresszív 
forradalmi csúcsokkal magas lírai hagyomány áll mögöt tük: tanulmányozzák azt a leg-
szélesebb értelemben — természetesen elsősorban a hozzánk mindig legközelebb álló forra-
dalmi hagyományt, vonják le a költői maga ta r tás majd mindig egy irányba h a t ó tanulságait, 
és a stílusok, megközelítési módszerek közül részesítsék előnyben azt, ami szemléletükhöz, 
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adottságaikhoz, alkotói karakterükhöz legközelebb éreznek, vagy amelyeknek elsajátításától, ha 
tetszik, követésétől a nagyobb megtermékenyülést várják. El tudom képzelni, hogy az emberi, 
költői fejlődés különböző stádiumában változik ez az orientáció, vagy éppen — mint József 
Att i lánál is — szimultán a hatásbefogadás. A lényeg mindig az, hogy legyen eredendő sze-
mélyes és elválaszthatatlan kapcsolat a mával , annak nagy törekvéseivel, hogy a ma világ-
nézete, szocialista életérzése úgy hassa á t az embert, ahogyan a nagy elődök, Petőfi és 
mindenekelőtt József At t i l a átélték. 

Ami közvetlenül a Petőfi—József Attila-kérdést illeti, van — m i n t mondani 
szokás — a dolognak egy elvi része: lehet-e különbséget tenni , lehet-e rangsorolni e két klasz-
szikust a ma feladataihoz mérve, azaz, lehet-e értékbeli különbséget tenni a tekintetben, 
hogy az egyik jobban, a másik kevésbé segítheti alakuló költészetünket. A legbátrabban 
ennek Simor András vágo t t neki: nagyjából azzal érvelt, hogy Petőfi népszemlélete törté-
nelmi ta r ta lmát tekintve még polgári vol t — eszmeileg és esztétikailag is erősen épített a 
parasztira, míg József At t i l a nép- és nemzetszemlélete m á r munkásosztály-centrikus volt, 
szemlélete, hangütése, következésképp közelebb áll hozzánk. Bizonyítékként Nagy László, 
Juhász Ferenc megrekedését is stílusuk, tónusuk, szemléletük polgári-paraszti kötöttségeivel 
hozta kapcsolatba kimondva-kimondat lanul a Petőfi-hagyomány mai életképtelenségének 
bizonyítékaként. Végső konzekvenciái helytelenek, de a kérdés, amit megbolygatott , lényeges, 
s ta lán nem árt rá néhány szót vesztegetni. A XIX. század első felében kialakuló nagy nem-
zeti irodalmunknak, elsősorban líránknak egyik jellemzője, hogy igen erősen ép í te t t a parasz-
t ira , hogy nemzeti jellegét a paraszti érvényesítésének ú t j á n aka r t a biztosítani. Összefüggött 
ez azzal, hogy a polgári á talakulás vezető osztálya egy feudális kötöttségű osztály volt, amely 
a nyugat i polgárságtól eltérően nem önmaga termelte ki és hordozta a maga kifejezetten 
polgári nacionalizmusát, hanem amely -— nemzeti jellegének hangsúlyozása végett — a 
maga feudális osztálypárjához, a parasztsághoz fordult. Ez hoz ta létre az ún. irodalmi népies-
séget, m á r a XVIII. sz. végén, ez emelkedett magasabb szintre a reformkorban, s ezt az iro-
dalmi népiességet vetkőzte t te ki Petőfi patriarkális jellegéből. Ő már nem a rendit akarta 
a népivel megtermékenyíteni, s így avatni nemzetivé, — ő a népet uralkodóvá akar ta tenni, 
a népben nem a nemzethez való átmenetet , hanem — forradalmár létére — végcélt és tető-
zést lá to t t . És — bármennyire igaz az, hogy népen már nemcsak parasztságot ér te t t , hanem 
minden elnyomottat — az is kétségtelen, hogy elsősorban parasztságot ér te t t , s az is, hogy 
költészete végső soron a parasztit emelte nemzetileg reprezentatívvá. 

Csakhogy Petőfi t nem lehet egyszerűen amolyan — hogy úgy mond jam — közön-
séges polgári forradalmárként elkönyvelni, illetőleg: a következetes, a legkövetkezetesebb 
polgári forradalmárok közé tartozott , akinek ideológiájában, egész szemléletében, látásában 
szubjekt íve messze több re j le t t , több fejeződött ki, mint ami t a történelmi fejlődés objektíve 
lehetségessé tet t . A szocialista forradalom lehetőségei előtt minden igazi forradalmár szub-
jektíve mindig többet a k a r t , messzebbre l á to t t , mint amit a körülmények engedtek. S ez 
nem csupán Petőfi személyes kiválóságával kapcsolatos, hanem mindenekelőtt azzal, hogy 
egy, a magyar történelemben a belső erők szempontjából t a l án a legoptimálisabb forradalmi 
pil lanatnak volt kifejezője. Főleg innen, hogy a történelemformáló nép mindenkori opti-
mizmusával lírailag túl t u d o t t nézni—mutatni a körülmények korlátain, a végső emberi igé-
nyeket t u d t a kifejezni. S i t t nem egyszerűen és kizárólag politikai megfogalmazásokra, utó-
pista szocializmusára s tb . gondolok, hanem mindenekelőtt költői szemléletére. Az ő leg-
nagyobb alkotásai — legyenek azok táj leíró, szerelmes vagy politikai versek — az ösztönös 
népi ön tuda t erejéből és biztonságérzetéből, a népi szemlélet kiegyensúlyozottságából, lénye-
gében zavartalan élet-igenléséből táplálkoznak. Költői lá tásmódjának közvetlensége, tisz-
tasága, természetes magátólértetődősége nem egyszerűen paraszt i és XIX. századi, törté-
nelmi pillanat és zsenijének szerencsés találkozása révén egyén és közösség, egyén és világ 
valami nagy, mindig k íván t , mindig igényelt harmóniájáról is vallanak, kifejezésének, szem-
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îéletének alapformái, ha nagyon le akarnók egyszerűsíteni: a világban tökéletesen, végtelen 
határozottsággal eligazodó ember mentali tására jellemzó'ek. Mert erről van szó elsősorban 
— és nem arról, hogy költészete hogyan és milyen mértékben támaszkodott a népdalra, 
a parasztdalra, milyen a rányban használt hangsúlyos és mértékes formákat, hogy költészetének 
milyen hányada kötődik tematikusan a parasztsághoz, hogy hazafias lírája a progresszív, 
de lényegében polgári nacionalizmusnak milyen nyomait hordja magán. 

Ez a szemléleti t isztaság nála a legnagyobb költőiséggel és a legmagasabbrendű eszmei-
séggel forrt egybe — s a néppel való maradéktalan, mindenoldalú azonosulás volt a forrása. 
Ezért és ezen az alapon lehet nemcsak a kor szerinti költői magatartása, hanem stílusa, 
költői szemlélete is példa, ideál. Hogy ez az ú t egyáltalán nincs ellentétben a szocialista tar-
talommal, hogy ezen az úton nagyot lehet alkotni, azt sokban épp Nagy László, Juhász 
Ferenc költészete bizonyít ja , s megtorpanásukat nem úgy értelmezném, hogy Petőfihez 
való kötöttségük re j te t t magában retrográd világnézeti elemeket — inkább úgy, hogy a 
mával való, nemcsak önhibájukból származó meghasonlásuk zavarta meg azt a szemléleti 
harmóniát , amely oly jól illeszkedett a Petőfi-hagyományhoz. 

És különben is, hányan vannak, akik ezzel a lírai egyenes beszéddel szépet és szocialis-
t á t alkotnak (Simon Is tván, Váci Mihály, P a p p Lajos). És i t t már hadd ne beszéljek Petőfi-
hagyományról — inkább valami lírai egyenes beszédről, ha tetszik, a módszer értelmében 
vet t lírai realizmusról. Mert hiszen nyilvánvaló, hogy nem közvetlen kapcsolódásról van szó, 
sem a régebbi Nagy Lászlónál, sem a Sántha-csaldd vagy az Apám Juhász Ferencnél, sem 
Simon Istvánnál, sein a népdal vagy akár a regős mondókáig nyúló fiataloknál. Ha az összes 
korszerű elemeket lebontom, — épp a legtehetségesebbeknél alig hiszem, hogy több vagy 
más maradna, mint valami, amit egyfaj ta szemléleti-nyelvi kiegyensúlyozottságnak, egyenes 
tükrözésnek, ha tetszik, lírai realizmusnak nevezhetnénk. Az érzés, az élmény, a mondani-
való modern, társadalmi és individuális t a r ta lmukat tekintve is az. Semmi alapot nem látok 
ennek a költői szemléletnek bármily óvatos elvi kompromittálására. A gyakorlatban persze 
a dolog másként fest — a fiatal írók vi tá ja alapot ad arra, hogy az ember ne elvileg, inkább 
prakt ikusan közelítse meg a kérdést -—, nem Petőfivel van i t t baj , hanem arról van szó: 
ez az út módszer a szimplifikáláshoz, gügyögéshez, Szabolcska Mihályhoz vezet vagy vezet-
het, a „Nincsen benne semmi, ámde az legalább ér thető" költészethez. Hát ebben van igazság 
— ez a veszély fennáll. Csakhogy ezek a torzulások semmiképp nem elegendők az egész ten-
dencia kompromittálására, vagy közvetve a másik út kizárólagos igazolására. 

Ugyanúgy, József Att i lát megkülönböztetett közelbe hozza, hogy ő már a marxizmus— 
leninizmus szellemében érzett és látott , hogy költészete úgy volt, úgy lehetett szocialista 
realista fogantatású, hogy magába ölelte a líra fejlődésének azokat az elemeit is, amivel 
az időközben gazdagodott; ahogyan annakidején Petőfi, ő is az élet új szféráit, területeit 
emelte be a lírai ábrázolás körébe, ú j hasonlatvilágot te remte t t , példát adott arra , hogy a 
költői elemek, eszközök egyes elemein keresztül is milyen nagy lehetőségei vannak tartalmi-
világnézeti mozzanatok kifejezésének, — és így tovább. Másfelől azonban nem feledkez-
hetünk meg arról, hogy ő — bármennyire a proletariátus történelmi erejének tuda tában is, — 
de még egy elnyomott munkásosztály érzelmi, gondolati és fizikai tájai t ábrázolta, éspedig 
egy ellenforradalmi korszakban, s hogy ez szemléletét, költői eszközeit olyan konfliktusok 
nyomaival is terhelte, amelyek ma (ismét csak történelmi értelemben) nem aktuálisak. 

Minden összevetve, s ez nem valamiféle bölcs középút, hanem — úgy érzem — önként 
adódó, természetes konzekvencia, kövessük Petőfi t , kövessük József Attilát , de ne csinál-
junk ebből se kötelezettséget, se divatot. Az irodalomtörténet tanulságai azt mu ta t j ák , hogy 
különböző „ágak" egymás mellett fu tó stíl-tendenciák mögöt t legtöbbször osztály- vagy 
rétegmozgások és -igények húzódnak meg. S amikor ezek társadalmilag feloldódnak, bekövet-
kezik mindig egyfaj ta esztétikai szintézis is. Ügy érzem, a József Attila—Petőfi-kérdés mögött 
a fiataloknál két irányú tájékozódás húzódik meg — nagyon leredukálva: a lírai egyenes 
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beszéd és a szemléletileg, nyelvileg laz í to t tabb, az asszociáció kiváltására fokozottan építőd 
a nyelvi logikumot oldó irányzat. 

Igaz, hogy megvan a Szabolcska-veszély az egyik oldalon, s az érthetet len halandzsa 
veszélye a másikon, — de, hogy eleve egyik sem kompromittálható, azt az bizonyít ja, hogy 
mindkét nemben születtek esztétikailag értékes, szép, szocialista eszmeiségű versek; más-
felől az ember azt tapaszta l ja , hogy épp a legkiforrottabb és legtehetségesebb fiataloknál 
vagy még fiataloknál épp az ún. veszélyek elhárulásával, ilyen vagy olyan tónusban, de 
harmonikus líra születik. Váci Mihály szemlélete pl. inkább a realista hagyományéval rokon, 
— én mégsem veszem észre benne sem a narodnyikságot, igazán nem érzem, hogy nem volna 
tar ta lmaiban és formáiban elég változatos vagy, hogy nem lenne életérzésében kellően modern, 
beleértve ebbe a szocialista világnézetet éppúgy, mint a konfliktusokra való tematikus reagá-
lást vagy a legintimebb lelki folyamatok visszaadását. Garai Gábor költői vénájának forrás-
vidéke viszont inkább a József Attilával beoltott Babits Mihály-i, Szabó Lőrinc-i tájék — 
a zárt formák mellett magától értetődőbben tesz szabadverses kitérőket —, mégis, épp a 
szocialista tartalom, a költői sokoldalúság, változatosság, modernség-maiság tekintetében 
több és lényegesebb az, ami Vácival rokoní t ja , mint ami amazéval ellenkező indí t ta tásban, 
elütő szemléleti-stiláris jellegében elválasztja. Ezen a téren ne adjunk programokat , ne akar-
junk oktrojálni — ezeken a kereteken belül nyugodtan érvényesíthetjük, az t hiszem, a jó-
vers—rossz vers esztétikát . 

Ami viszont nem kell és rossz, azt utasítsuk el bizonyos tendenciák, stílusirányzatok 
elvi kompromittálása nélkül. Giccses egyszerűséget, üres, lapos verseket a Petőfire hivat-
kozás sáncai ne védelmezhessenek. Aminthogy el kell vetni másfelől az értelmetlenséget. 
Legyenek azok a nyelvi formák lazák, de keltsenek asszociációkat. Nem lehet a költő csak arra 
tekintet tel , hogy hite szerint valamit kifejez — a költés közösségi gesztus, az esztétikai értéknek 
egyik eleme a közérthetőség, értve ezala t t , hogy irodalmilag kulturált olvasó meg t u d j a 
mondani, mit olvas. Ne hivatkozzanak a r ra , hogy Petőfi t és Adyt se értet ték. Igaz, nagyot 
változott a világ, de a közönség is vál tozot t , pontosabban, az is vál toztat ja a világot. Nincs 
ma történelmi-elvi indoka az érthetetlenségnek. Arisztokratizmus, sznobizmus vagy éppen 
verselni nem tudás bújik mögötte — történelmi értéke pedig majd mindig valamilyen izmus-
epigonság. 

Ami az egyes stílusirányzatokon tú l a szűkebben értelmezett költői formák hagyo-
mányá t illeti — én azt hiszem, nagyobb formai változatosságra volna szükség —, itt, úgy 
gondolom, nem ár tana a szabadabb, nagyobb arányú átvétel , ha tetszik, a nagyobb konzer-
vatívizmus. A dal, az óda, az elégia stb. a mai lírában sokszor valóban nem jelentenek ak t ív , 
eleven kategóriákat , de csak akkor, ha ezeket a műnemeket a maguk irodalomtörténeti 
iskolás, poétikai értelmében vesszük. Ezek mögött a különböző rendszerezésekben túlságosan 
körülírt formák mögött tulajdonképpen ado t t tar ta lmakhoz illő megközelítési tendenciák 
rejlenek, a tárgy és a köl tő lehetséges viszonyának bizonyos alapformái, amelyek muta t i s 
mutandis ma is érvényesek. Ma is vannak megörökítésre váró futó, nem túlságosan mély, 
gondolati reflexióktól nem terhelt, t a r t a lmukban egynemű hangulatok — ezek adekvát 
kifejezése, ha akarom, ha nem, dalszerű, t ehá t az érzés természetének megfelelő terjedel-
mében rövid, zeneiségével kifejező, tárgyi elemektől majdnem ment dal kell legyen, s ugyan-
így a lelkesedés és lelkesítés állapota óhatat lanul ódai magatartáshoz is vezet, aminthogy 
az élménytől való egyfa j t a távolság ma is reflexiókkal telítődik — azaz, klasszikus örök-
ségünk remekműveink szigorúbb, z á r t abb kereteinek tanulmányozása sok tanulsággal 
járhat . Aminthogy a régebben honos strófaszerkezetek felújí tása, megkeresése is a változatos-
ság forrásává lehet. A szonett pl. a fiatal íróinknál, nyilván József Attila nyomán, mintegy 
jóváhagyásával, viszonylag gyakori. Éppen ezért, ha adot t és korszerű tar ta lomhoz igazítva, 
más képletek, s t rófaminták felhasználásával harmonikus vers születik, ne emlegessük rögtön 
az öncélú formaművészetet . Ugyanígy — s ennek több sikerült, néhány sikerületlen példá-

.392 



jávai is találkozhatunk a fiataloknál — van némi tere a kevésbé bonyolult klasszikus jöve-
vényformáknak is. — S bár, tudom, a modern líra verstana inkább az eltérések számba-
vételéből, mintsem az adott anyag jellemző törvényszerűségeinek összefoglalásából áll, 
annyira és oly szüntelenül oldódnak e téren a hagyományok, mégis meggyőződésem, hogy 
fiatal költő számára i t t is — akár az iskolában — az összes ismeretek birtokbavételén keresz-
tül vezethet csak az ú t a jelenig. Nem lehet elfelejtenünk, hogy a vers izgalma, feszültsége 
bizonyos értelemben mindig az amorf nyelvi anyag megformáltságából fog táplálkozni, a 
kö tö t t forma belső ellentmondásának dinamikája, a formával való viaskodás és a győzelem 
öröme mindig a versolvasó esztétikai élményének szerves része marad. A verstanról — annak 
összes tartalommal sokszor oly világos és mély kapcsolatáról és mesterségbeli fogásairól — 
nem is mondhatok mást , minthogy meg kell tanulni úgy, hogy a könyökön jöjjön ki. Horváth 
J ános , Hegedűs Géza könyvei ki tűnő, példagazdag eligazítók ebben a kérdésben. 

.393 


