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A válasz természetesen jóval temperáltabb hangú, mint az inter-
pelláció, de ez a „kivonás" elszomorító tényén m i t sem változtat. 
Maga a miniszter a mérsékeltebb, j o b b érzésű, műve l t ebb fasisztoidok 
közé tartozott , de íme ez idő tájt már kénytelen vol t a szélsőjobboldali 
túlzó követelés előtt meghajolni . 

• 
Bevezetőmben szerény adalék-gyűjtésemet akként jelöltem meg, 

mint Szerb Antal i rodalomtörténete utóéletének „uto lsó előtti fejeze-
tét". Mer t a felszabadulás révén szerencsére bekövetkezet t az örven-
detes „utolsó fejezet" is: a rehabilitálás, a tárgyilagos értékelés s ennek 
következtében a méltó nagyrabecsülés korszaka. Ö r ö m ü n k e t azon-
ban befelhősíti az az elszomorító tudat, hogy a szerző — mint a fasiszta 
„vandalok bölcseségé"-nek áldozata — ezt a kor t m á r nem érhette 
meg. 

K U N S Z E R Y G Y U L A 

B Á L I N T G Y Ö R G Y I S M E R E T L E N Í R Á S A I 

„Pályájának, életművének feldolgozása éppen csak megindult : 
életrajzának, munkásságának számos részlete még csak felületesen 
ismert vagy egészen felderítetlen" — írja Bálint Györgyrő l a pálya-
kép legutóbbi rajzában Koczkás Sándor.1 Tisztázatlan többek között 
a magyar munkásmozgalommal és a marxizmussal való találkozása, 
illetve kapcsolata. A saj tókiadványok tanúsága szerint már alkotói 
indulásakor o t t volt — Barta Lajos, Déry Tibor, Illyés Gyula, Justus 
Pál, Nagy Lajos és Kassák Lajos társaságában — az első népfrontos 
vagy inkább munkásegység-frontos irodalmi lap, az Együtt munka-
társai közöt t . 1930-ban a „munkásmozgalmi és marxista írókra 
támaszkodó" Színház és Film c ímű lap szerzői közö t t szerepelt. Ez 
idő tájt kerülhetett kapcsolatba az egyetemisták kommunis ta mozgal-
mával, amint erről a lapjaikban megjelent Bálint-írások tanúskodnak. 
A M ó d Aladár és társai szerkesztésében megje lent Szabadonban, 
majd annak örökösében, József Attila Valóság c ímű lapjában közölt 
cikkek — melyeket alább 1. és 2. szám alatt közlünk — Bálint György 
világnézeti fejlődésének is érdekes dokumentumai ; s mindezekről 
a Bálint b io - és bibliográfiák n e m tesznek említést.2 A Szabadon 

1 KOCZKÁS S.: Bálint György. — ,,Jöjj el, szabadsági'* (Tanulmányok a magyar 
szocialista irodalom történetéből II.) 1967. 

1 A Szabadon és Valóság ismertetését lásd: József Attila folyóirata, a Valóság — Tisza-
t á j 1967 . d e c . Г Г 5 2 — 5 8 . 
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1932 elején megjelent számában3 Bálint György aláírással szerepelt a 
Pedagógiai jegyzetek, mely a történelmi materializmus alapjairól tájékoz-
tatta olvasóit, az egyetemi hallgatókat, majd kritikáját adta a polgári 
és ausztromarxista pedagógiának, végül pedig A Tőké bői vett idézetek-
kel a „politechnizmus", ,,a szocialista nevelés alapelveit" ismertette. 

A Valóság egyetlen, 1932 júniusában megjelent számában három 
magyar színdarabról írt kritikát Bálint György.4 Maga a György 
Valentin álnév, mely etimológiai őse a szerző vezetéknevének5 , 
utal Bálintra, de róla árulkodik a leleplező bírálói hang is. Bálint 
György viszonylag kevés : zínibírálatának6 közös jellemzője a m ű és a 
társadalmi valóság szembesítése; ezen belül a magyar darabok kriti-
kájában gúnyos hangon ostorozta a szerzőket elvtelenségükért,a polgá-
ri és dzsentri ízlés kiszolgálásáért. A Bús Fekete László, Bónyi Adorján 
és Halász Ernő darabjairól írt Valóságban! kritika e sajátosságaival tárja 
fel rokonságát a Nyugatban! 1930-as és a Magyarországbani 1936-os 
Bálint-kritikákkal. A különbség közöt tük annyi, hogy József Attila 
lapjában nemcsak a gondolat, hanem a kifejezés is marxista lehetett. 

1933 júliusában újra egy baloldali lap hasábjain szólalt meg Bálint 
György. A Gárda „irodalmi és kritikai szemle" két szerkesztője, 
Bánáti Oszkár és Keleti Jenő a Pesti Napló szerkesztőségében keresték 
fel, hogy megkérdezzék véleményét a Holnap lírájától.'' Keleti Jenő 
emlékezete szerint Bálint György kritikai írásai, azoknak szelleme 
bátorította fel őket arra, hogy tőle kérjenek nyilatkozatot a líráról, s 
azt mint az induló lap véleményével megegyezőt publikálják. A fel-
tett kérdésekre a választ 1—2 hét múlva írásban kapták meg, s azt 
Radnót i Miklós r iport ja és Hárs László novellája társaságában közöl-
ték. (Alább 3. szám alatt közöljük.) 

' Szabadon — a haladó értelmiség lapja. A kollektív szerkesztés vezetője Lakatos 
Péter Pál. II. évf. 2. sz. 1932. A lap e harmadik s egyben utolsó száma József Attila 
Munkások c. versét első helyen közölte. BÁLINT GYÖRGY írása a 10. lapon szerepelt. 
A cikkben megadott forráscímek valószínűleg az esetleges ügyészi vádemelésre való 
felkészülést jelentik; így csak közlő- és nem szerzőként vonhatták volna felelősségre. 

4 GYÖRGY VALENTIN: Három magyar darab — Valóság I. évf. 1. sz. 46—47. 
• A Bálnt név a Valentin latin szóból alakult ki. Kálmán Béla: A nevek világa, 

1967. 27. 
" E cikk előtt magyar darabról a Nyugat 1930. okt. I . számában í r t : Egy leány, aki 

mer. FARAGÓ SÁNDOR és LASZLÓ ALADÁR v í g j á t é k a a B e l v á r o s i S z í n h á z b a n ; — u t á n a A 
Magyarország 1935. márc. 24-i számában: Lovagias ügy. HuNYADY-bemutató a Pesti 
Színházban, majd ugyanott az 1936. jan. 25-i számban: Kilencágú korona. HATVANY 
LILI és HÜNYADY SÁNDOR színműve a Pesti Színházban. (Az adatokat A toronyőr vissza-
pillant függelékében megjelent bibliográfiából vettem.) 

7 Intervju Bálint Györggyel a „Pesti Napló" szerkesztőségében a„H о 1n a p l í r ái á"-
ról. Gárda I. évf. 1. sz. 4. BÁNÁTI OSZKÁR, aki a szegedi egyetem magyar - f r anc ia 
szakán szerzett tanári oklevelet, a fasizmus áldozataként pusztult el. 1931-ben Fiatal 
ritmusok címmel verseskötete jelent meg. KELETI JENŐ nyugdíjas, több lap kiadását kez-
deményezte, a 30-as években verseskötetei jelentek meg. BÁLINT GYÖRGY a Pesti Napló-
ban (1933. okt . 22.) állapította meg róla, hogy „kétségkívül kö l tő" . 
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I. PEDAGÓGIAI JEGYZETEK 

I. A faj fenntartási ösztön működése gondoskodik arról, hogy 
az emberi faj folytonossága meg ne szakadjon. A társadalom 
történetének folytonosságát egy másik társadalmi funkcióra 
nevelés biztosítja. Nevelés nélkül nincs történelem, nincs hala-
dás. Minden nemzedéknek élőiről kellene kezdeni a harcét a 
létfönntartásért. A biológiában is van folytonosság. Az orga-
nizmus minden átalakulása átöröklődik. A gyermek testi al-
kata hasonló elődeihez. D e szükséges a „lelki alkat" — azaz a 
viselkedési formák átöröklése is s az erre vonatkozó törekvés 
épp olyan ösztönös, mint a fajfenntartás törekvése. A társada-
lom (s így a társadalmat alkotó egyének) életében döntő fon-
tosságú tényező a lét fenntartása és biztosítása, azaz a termelés. 
A primitív népeknél a nevelésnek a termeléssel való szoros 
összefüggése azonnal szembeötlik. Ezeknél a nevelés a társa-
dalmilag szükséges munka kombinálásából állott; kunyhó-
építés, házimunka, úszás, fegyverhasználat, vadászat a primi-
tív „iskoláztatás" tárgyai. 

A nevelés anyagát tehát a termelési viszonyok határozzák 
meg. Ha a termelési viszony megváltozik, megváltozik a ne-
velés anyaga is. A lőfegyver használatával megváltozott a ka-
tonaság szervezete, tehát a fiatalság katonai nevelése is. A neve-
lésnek az „anyagin" kívül van egy formális mozzanata is, 
amellyel az egyén viselkedését szabályozza. A fiatalság nem-
csak elődeinek termelési módját, hanem azzal együtt vallási, 
erkölcsi, jogi berendezkedését is elsajátítja. Ez a formális rész 
is a termelési viszonyok függvénye. A lőfegyver feltalálása 
nemcsak a katonai nevelés anyagát, hanem a katonai fegyel-
met is megváltoztatta. A nevelés célja tehát a termelési viszo-
nyok és a termelési viszonyokon alapuló, azokat tükröző poli-
tikai, vallási, tudományos stb. felépítmények átszármaztatása 
az új nemzedékre. „Erziehung ist Fortpflanzung der Gesell-
schaft." Barth. : Geschichte der Erz. in soziolog. u. geistesgesch. 
Betrachtung. 3. Aufl. Leipzig, 1920. 
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II. A polgári nevelés célja a polgári, azaz tőkés termelési vi-
szonyok és az ezeket tükröző felépítmények átszármaztatása. 
(„Fortpflanzung der Klassengesellschaft".) A tőkés termelés 
lényege a termelési feltételek (eszközök és nyers anyagok ma-
gántulajdona és a nincstelenek bérmunkája). A termelés célja 
a haszon, melynek forrása a munkaerő kizsákmányolása. A pol-
gári nevelés arra törekszik, hogy ezeknek a viszonyoknak foly-
tonosságát és zavartalanságát biztosítsa. A népiskola végső 
célja az, hogy lojális alattvalókat, bérmunkásokat és katonákat 
képezzen. A közép- és főiskola szolgáltatta a hivatalnok gár-
dát. Mikor a termelés differenciálódása képzettebb munkáso-
kat tett szükségessé, polgári iskolákat állítottak fel. A polgári 
és gimnázium kettőssége mindenütt osztályviszonyoknak fe-
lel meg. Gimnáziumtól és főiskolától a tandíj és egyéb költsé-
gek tartják vissza a tömegeket. A tudás hatalom, és így maga-
sabb szempontból nem való a „nép" kezébe. Az uralkodó 
osztály tudatosan használja föl a nevelést saját céljai érdekében. 
Jellemző II. Frigyes Vilmos egy levele, melyet 1803-ban köz-
oktatásügyi miniszteréhez intézett: „aki a munkásosztály gyer-
mekeit ,többre' akarja tanítani, mint az .szükséges', az a 
megelégedett emberek igaz és nagy érdekei ellen, lelki nyugal-
muk, szorgalmuk és az állam jóléte ellen küzd". A polgári neve-
lés szükségszerűen hazug nevelés. Osztályszempontok szerint 
meghamisítja a történelmet, tartalmatlanná vált frázisokat 
darál és feudális maradványokkal békül. A polgárságnak szük-
sége van vallásoktatásra. О tudja, miért. 

III. Austromarxista iskolai eform. 
A világháború után Ausztria pohtikai formát változtatott s 
ezzel kapcsolatosan megváltozott a nevelésügy is. Az iskola-
reform hordozója a szociáldemokrata párt ideológiája, mely-
nek középpontjában a „természetes", ugrásnélküli fejlődés 
áll. (L. Hans Fischl: Sieben Jahre Schulreform in Österreich 
1926.) „A demokrácia biztosítása és tökéletesítése volt az oszt-
rák iskolareform vezércsillaga." Ez a „demokrácia" elsősorban 
a feudális maradványok eltakarítását akarta jelenteni. De ez 

11 Irodalomtörténet 
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sem sikerülhetett neki teljes mértékben: a tanítóképzők nagy-
része a papság kezében maradt.(!) A modern pedagógiának 
néhány vívmányát — (öntevékenység, össztanítás) bevezették 
az elemi iskolába. Lépéseket tettek a szülők képviseltetése felé 
is. De — a lényeget itt is „elfelejtették". A gyermekek társa-
dalmától a politikát távoltartják. „Minek érjék az ártatlan fi-
atal lelkeket a hétköznapok szennyes h u l l á m a i . . . A reform 
a pártkorlátokon túl az egész népesség, a demokratikus állam 
számára fontos." Úgy látszik, Ausztria osztálynélküli állam. 
Vagy — másutt rejlik a hiba. A politika távoltartása már önma-
gában is politikum. Másféle politikum távoltartását jelenti. 
A polgári nevelés ellentmondásait ez a nevelési rendszer csak 
még erősebben kiélezte. A szociáldemokraták a proletárság 
érdekeit a nevelés területén is elárulták. Az eredmény, melyre 
annyira büszkék, az, hogy a nevelésügy már nem a feudális 
dinasztiának, hanem közvetlenül a „demokratikus" tőkének 
érdekeit szolgálja. 

IV. A szocialista nevelés alapelve a politechnizmus. A poli-
technikus nevelés gondolata Marxtól és Engelstől származik. 
Ok e fogalom alatt a szellemi iskoláztatás és a fizikai, főleg 
ipari munka kapcsolatát értették. A gondolatot a gyermek-
munka vizsgálata érlelte meg bennük. A gyermekmunka a 
polgári társadalomban a gyermek kizsákmányolásával egyér-
telmű. Másrészt a különféle iparos és tanonciskolák megmutat-
ták, hogy lehetséges munka és tanulás kapcsolata. „A gyár-
rendszerben van a jövő nevelés csírája, mely minden gyermek 
számára egy bizonyos koron túl termelő munkát oktatással és 
testedzéssel köt össze, nemcsak mint a társadalmi termelés növe-
lésének módszere, hanem mint az egyetlen módszer, mely 
sokoldalúan képzett emberek termeléséhez vezet." Kapital. 
I. 440. Másrészt: „A nagyipar élet és halál kérdésévé teszi 
azt, hogy egy szerencsétlen, a tőke növekvő kizsákmányolási 
vágyainak tartalékául szolgáló munkásságnak nyomorúságát 
az embernek különböző munkaterületeken való alkalmazása 
váltsa fel, a részegyéniséget a sokoldalúan képzett egyéniség. 
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A nagyipar alapján természetesen kifejlődött mozzanatai ennek 
a változásnak a politechnikus, mezőgazdasági stb. szakiskolák, 
melyekben a munkásság gyermekei némi technológiát és a 
különböző termelési eszközök használatát tanulhatják meg. 
Kétségtelen, hogy a politikai hatalomnak a munkásosztály 
részéről történő kikerülhetetlen meghódítása a technológiai 
nevelésnek a munkásiskolákban, való elméleti és gyakorlati 
érvényesítését kell jelentse." Kapital I. Volkausgabe 429. 

2. H Á R O M MAGYAR D A R A B 

Még középiskolai tankönyvekből tudjuk, hogy minden iro-
dalmi termék kifejezi azt a kort és társadalmi környezetet, 
amelyben a szerző él. 

Azok a színdarabok, amelyeket mostanában a magyar szín-
padi szerzők írnak, szintén ezt teszik. Fiatal és kevésbé fiatal 
színműíróink kifejezik korunk és polgári osztályunk ideoló-
giai lényegét. 

Bús Fekete László is kifejezi, Bónyi Adorján is kifejezi és 
Halász Ernő is kifejezi, hogy csak néhány igen jellemző példát 
mondjunk. És még hozzá, milyen hűen fejezik ki! Nem fog -
lalkozunk most e szerzők darabjainak esztétikai méltatásával. 
Minket mostan csak az érdekel, hogy a „Méltóságos Asszony 
trafikjá"-ban, a „Kis senkiben" és a „Lányok és fiúk"-ban, 
hogyan mutatkozik meg a mai magyar burzsoázia gondolat-
és érzésvilága. 

Vegyük a darabokat a bemutatók időrendjében. Kezdjük 
tehát Bús Fekete darabjával. A cselekmény nem lényeges: a 
szokásos, együgyü vígjátékbonyodalmak, személycserék, m e -
lyek végén a szegény de becsületes trafikoskisasszonyt nőü l 
veszi a gazdag, de ugyancsak becsületes arisztokrata. Nézzük 
elsősorban, hogy kik szerepelnek ebben a darabban. Előtérben 
állnak a „történelmi" osztályok: egy grófi család és a huszár-
ezredes-özvegyből trafikosnévá „deklasszált" méltóságos 
asszony és családja. 

Az „alsóbb néposztályok" a kishivatalnok, a boltilány stb. 
и * 
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a mellékszereplők között kaptak helyet. A darab magva egy 
nagy általános sajnálkozás. Szerző, szereplők és közönség az 
egész idő alatt meghatottan sajnálják a szegény méltóságos 
asszonyt, aki dolgozni kénytelen. Dolgozni! Milyen méltány-
talanság, milyen szörnyűség! Szegény méltóságos asszony, aki 
ifjúkorában nyereg alatt puhította a fentnevezett alsóbb nép-
osztályokat, most kénytelen trabukót és memphiszt árulni a 
pult mögött , kénytelen szóba állni mindenféle civilekkel, meg 
prolikkal és kénytelen háromszobás családi házban lakni Pest-
erzsébeten. Még szerencse, hogy kisebbik lányát a darab végén 
elveszi a dúsgazdag gróf. Most már semmi akadálya sem lesz 
annak, hogy a méltóságos asszony lovaglással és parféevéssel 
töltse hátralevő napjait és a közönség ennek tudatában meg-
nyugodva távozik. A kispolgári író ebben a darabban helyesen 
szolgálta ki a kispolgári közönség érzelmi szükségletét, amely-
nek lényege a mazohisztikus rajongás a felsőbb osztályokért. 

Ez a kuli-mazochizmus az alakok jellemzésénél is kifejező-
dik. A dzsentri és arisztokrata szereplők elragadóak, nemes-
lelkűek, finomak, okosak (egy Arisztid-mellékfigura csak a 
divatos arisztokratahumor kedvéért került a színpadra), a kis-
hivatalnok viszont nevetségesen félszeg és hülye, a munkás-
osztályt képviselő boltilány pedig romlott, nagyszájú és o t rom-
ba modorú. A darab önkéntelenül is világnézeti hitvallás a 
szerző és osztálya részéről. 

Még élesebb és nyíltabb ez a világszemlélet Bónyi Adorján 
„Egy kis senki" című darabjában. Ez a vígjáték a nagytőkés 
glorifikálása. A milliomos bankelnök lánya autóvezetés, te-
nisz, bridzs és flört helyett újszerű sportra vágyódik: dolgozni 
akar. Álnéven és álruhában dolgozik néhány hónapig apja 
bankjának egyik osztályán. Ez a helyzet igen alkalmas a két 
osztály tagjainak a szembeállítására: a leány, éppúgy mint 
apja, az elnök, talpig becsületes, aranyszívű — amilyenek csak 
bankelnökök és leányaik tudnak lenni. Ezzel szemben a hiva-
talnok nők, a tündéri fináncmágnás rabszolgái egytől-egyig 
kellemetlenek, rosszhiszeműek, irigyek és buták. Elkeserítik a 
szegény milliomos Harun-al-Pipőke banki életét. 
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Végül persze méltó bosszút áll rajtuk: estélyre hívatja meg 
őket és leleplezi magát előttük. Jól megpirongatja a megre t -
tent gépíró-páriákat, de azután kegyesen meg is bocsát nekik, 
miután elszerette az egyiknek a szerelmét, a stréber kis bank-
titkárt, aki az egyetlen rokonszenves alkalmazott az egész 
darabban. Közben pedig a milliomos az érző szívekhez appel-
lálva mondogatja, hogy a pénz nem boldogít, az emberek ok 
nélkül irigylik a bankelnököket. 

Ez a darab feltűnő sikert aratott a lipótvárosi közönségnél, 
ami érthető is, hiszen tökéletes képviselője annak az irodalmi 
irányzatnak, amely éppúgy idealizálja a lipótvárosi nagypol-
gárt, mint Csathó és társai a dzsentrit. 

Becsületesebb a célkitűzése Halász Ernő „Lányok és f iúk" 
című tíz képes színművének. Halász legalább igyekszik ko-
molyabb, emberibb problémákat felvetni: a mai magyar iro-
daproletariátusról akar írni, a fiatal kishivatalnokok és hiva-
talnoklányok életéről, szociális és szexuális kínlódásaikról. 
Sajnos azonban még e kérdések helyes felvetése sem sikerül 
ebben a pesti életképben. 

A szerző úgylátszik, n e m mer vagy nem tud komolyan 
hozzányúlni ehhez a témához, félelem, opportunista siker-
spekuláció s egy hatalmas adag nyárspolgári szentimentaliz-
mus akadályozzák ebben. Enyhén fejcsóválva, „gutgesinnt" 
újságcikkek szellemében és modorában ír az írógép és a fő -
könyv fiatal munkásainak szomorú életéről. Előfordul itt 
minden, ami ma aktuális: leépítés, nyomor , tejcsarnoki va-
csora, olcsó weekend és „úrilány", aki szegény, már nem „ ú r i " 
és nem lány. 

Itt vannak tehát a mai budapesti dolgozó fiataloknak ösz-
szes lényeges és nem lényeges gazdasági és szerelmi kompliká-
ciói, de óvatosan szagtalanítva, elkenve, idilli humorba és 
érzelgős morálba burkolva. A lány könnyezve veszti el „ár tat-
lanságát" és állandóan exkuzálja magát, hogy ha volna állásuk, 
akkor megházasodnának, mert persze, hogy szebb az, pap és 
anyakönyvvezető előtt stb. 

A kishivatalnokok nyomorát bohém-humor teszi derűssé és 
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az összes szereplők többször hangsúlyozzák, hogy ha nem 
születtek volna „mai fiatalnak", ha nem lett volna háború és 
nem volna gazdasági válság, akkor jó lenne minden és boldo-
gan élnék a maguk szelíd polgári életét. 

Ez a derék Wunschtraum a darab végén m e g is valósul: 
mindenki állást kap, mindenki házasságot köt , mindenki 
boldog, minden szociális probléma egy csapásra megoldódik 
és nincs többé semmi ok a panaszra és elégedetlenségre ezen 
a szép világon. 

Végeredményben tehát ez a darab is olyan, mint a többi: 
szentimentális eszközökkel fejezi ki és szolgálja a polgári, 
reakciós közvélemény érdekeit. 

3. I N T E R V J U BÄLINT GYÖRGYGYEL A „PESTI N A P L Ó -
SZERKESZTŐSÉGÉBEN A „HOLNAP L Í R A j Á " - R Ő L 

— Mi úgy látjuk, hogy a mai fiatalság, mint a vihar előtti 
mágnességtől megkergiilt iránytű, táncol az irányvonalakon. 
Megkérdezzük tehát Ont : 
1. Miben látja a háború előtti és a mai líra ideológiai különb-
ségét? 
2. Mik maradtak meg Ö n szerint az izmusok áradatából a 
mai lírában? 
3. Mi a véleménye a korlátozás nélkül megjelenő „saját kia-
dású" verseskötetekről? 
4. Milyen lesz, vagy milyen lehet a „Holnap lírája" tartalmi-
lag és formailag? 
I. Jól tudjuk, hogy egy kor irodalmában megtaláljuk mind-
annak a sűrített kivonatát, ami a korban lényeges. Különösen 
áll ez a lírára és főképpen a magyar lírára, mely mindig hű és 
pontos kifejezője volt a kor szellemi és politikai áramlatainak. 
Ha elolvassuk Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, 
Tompa, Vajda, Reviczky, Komjáthy és Ady verseit, pontosan 
megkapjuk belőlük a világháborúval végetérő 100 év magyar 
társadalmainak ideológiai fejlődésvonalát. A mai magyar líra 
is elég hű képet ad korunk ideológiai viszonyairól. A világ-
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háború előtti és utáni líra ideológiai különbsége megfelel a háború 
előtti és utáni magyar társadalom ideológiai különbségének. Ural-
kodó ideológiáról nem beszélhetünk sem a mai magyar élet-
tel, sem a mai magyar lírával kapcsolatban. Sokkal inkább 
beszélhetünk ideológiai zavarról. Ez a zavar és bizonytalanság 
egy-egy költő oeuvrején belül is kimutatható. A legtöbb mai 
költőt az ideológiai tartalom hiánya jellemzi. Ezek többé-kevésbé 
szomorúan jellemzik, hogy nem érzik magukat jól, ami köl-
tőknél egyáltalán nem új és szokatlan ugyan, de azért most 
mégis annyiból aktuális, mert kifejezi a mai kispolgári intel-
lektuelek lelkiállapotát. Nem tudják biztosan, hogy mit sze-
retnének — kevés kivétellel — és ez is megfelel az általános 
kispolgári ideológiátlanságnak. 

2. Az izmusok áradata már csaknem teljesen elmúlt. Az egyes 
izmusok külön-külön meghaltak, de majdnem mindegyik 
hagyott egy-egy érdekes és hasznos elemet, melyek egymást 
kiegészítve együttesen értékesíthetők a mai lírikus számára. 
Az expresszionizmusból megmaradt az a kis pátosz, melyre a 
lírikusnak, szerintem, mindig szüksége van, a szürrealizmusból 
megmaradt a merész és szabad képzettársítási lendület, a 
dadaizmusból a fölényes persziflázs és így tovább. Mindezt 
felhasználhatja és bedolgozhatja a mai lírikus, akinek feladata, 
egyrészt, hogy új lírai formanyelvet teremtsen, másrészt, hogy 
mennél teljesebben kifejezze a tömeg lelkét. A líra ma egy 
kisszámú intellektuel csoporté, sőt ezen belül is, úgyszólván 
csak a költők olvasnak rendszeresen verset. Vissza kell adni a 
lírát a tömegeknek és a tömegeket a lírának. (De ezt a célt egyálta-
lában nem szolgálja a népieskedő giccs-költészet.) 

3. Majdnem minden magyar verskötet a szerző kiadásában 
jelenik meg mostanában. Ennek valamikor dilettánsszaga 
volt, de ma nem gazdag műkedvelők, hanem nyomorgó 
költők adják ki „saját üzemük"-ben verseiket. Ez természetes 
is, hiszen kiadóink, kiknél az irodalom már régóta n e m másod-
rendű, hanem csak huszadrendű szempont, még a legjobb 
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nevű költők köteteit sem igen hajlandók kiadni. Másrészt 
viszont kissé megdöbbentő a „saját kiadás"~ban megjelenő vers-
füzetek nagy száma. Alig múlik el nap egy-egy új verskötet 
megjelenése nélkül. Számuk egyenes arányban nő az olvasók 
érdeklődésének csökkenésével. Fantasztikus versdömpinggel ál-
lunk szemben. Mondanunk sem kell, hogy ezeknek a vers-
köteteknek túlnyomó része teljesen érdektelen és jelenték-
telen. Ez a furcsa tömegjelenség, azt hiszem, elsősorban a nagy 
munkanélküliségre vezethető vissza, mely a legkülönbözőbb 
bűnözési hajlamok melegágya. 

4. H o g y milyen lesz a „Holnap lírája"? Ehhez először azt 
kellene sejteni, hogy milyen lesz a holnap (kis h-val, sőt, attól 
félek, egészen kicsi h-val). Annyi mindenesetre valószínű, 
hogy a líra ismét megtalálja majd az utat a tömegekhez. Talán 
a kórusvers lesz a holnap verse, ehhez azonban szükség lenne 
egynéhány igazi nagy kórusköltőre. (Eddig még nem szüle-
tett meg.) De az is lehet, hogy talán maga a tömeg bizonyul 
megint egyszer nagy költőnek, mint a primitív társadalom-
ban. Ami a formát illeti, valószínű, hogy a vers visszatér majd a 
zeneibb megnyilatkozáshoz, mert a közönség a jövőben — épp-
úgy, mint a régmúltban — megint inkább hallgatni fog, mint 
olvasni. A holnap költője nem annyira kötetekben, mint 
inkább kórus, rádió és hangosfilm útján fog a tömegekhez 
szólni és az sem valószínűtlen, hogy a modern technika ismét 
össze fogja forrasztani a lírát a drámával, melytől évezredekkel 
ezelőtt különvált. 

Közli: M. PÁSZTOR JÓZSEF 


