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A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975 
A KÖLTÉSZET 1 - 2 . 

A z Irodalomtörténeti Intézet munkatársainak közös vállalkozásá-
ban, a hatkötetes magyar irodalomtörténet kiegészítéseként született 
a felszabadulás utáni magyar líra kétkötetes áttekintése. A kéziköny-
vet az a szükség hívta életre, hogy a hatodik kötet szerkesztése — a 
hatvanas évek közepe — óta rengeteg új név tűnt föl, új művek gar-
madája született, s az azóta megjelent verseskönyvek hosszú könyv-
tárpolcokat töltenek meg; szükségletté vált a tájékoztatás, az oktatás 
segédeszközeként, sőt a tudományos kutatás és a kritika támogatá-
sául is egy ilyen összefoglalás. Irodalmunk értékrendje is sokat módo-
sult a hatvanas évek óta: Komlós Aladár akkori, intelemként fel-
fogható szavával mondva, a túlhajtott „társadalmizás" nyomta rá 
bélyegét az irodalomtörténetre és elméletre, aminek következtében 
európai rangú szerzők szorultak az értékelés lefokozó kategóriáiba — 
ha ugyan nem másodvonalába — Weöres Sándortól és Pilinszky 
Jánostól Kálnoky Lászlóig, Jékelv Zoltánig. Az esztétikai színvonal 
és a társadalmi hasznosság már a hatkötetes irodalomtörténetben 
sem vulgarizálódott a felcserélhetőségig, de — mint ez az új mű is 
bizonyítja — további árnyalásra jócskán szükség volt. 

Ha ez az új két kötet egyik erénye, akkor a másik az, hogy iroda-
lomszemléletünk, a mű tükrébe pillantva, megőrizte a társadalom 
életébe beleszóló, a nemzet életében résztvevő, a politizálásra jogot 
formáló, valamint a kulturális hagyományokat eleven hatóerőként 
közvetítő költészet rangját. A kötetből kiviláglik — talán egy fokkal 
hangsúlyosabb is lehetne —, hogy bár Magyarország dicstelenül 
szerepelt a második világháborúban, azért a magyar líra antifasiszta, 
háborúellenes vonulata Európa legmagasabb színvonalán áll, a náciz-
mussal megküzdő népekével együtt — úgy valahogy, mint az első 
világháború éveiben, amikor a korszak nacionalizmusán fölülemel-
kedő, legjobb költőink mind a békéért kiáltottak. 

Kiderül az is — bár erre is jóval nagyobb hangsúlyt lehetett volna 
helyezni —, hogy a felszabadulás utáni évek társadalmi harcai köze-
pett jelentős forradalmi líra fejlődött ki Magyarországon, mely méltó 
legszebb hagyományainkhoz, a felvilágosodás, a reformkor, a forra-
dalom és a szabadságharc, 1918, 1919 és az ellenforradalmi időkkel 
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dacoló szellemi ellenállás, valamint az egységfrontos, internacionalis-
ta töltésű hazafias költészet műalkotásaihoz. Legnagyobb költőink-
hez: Kosztolányitól Babitsig, Kassáktól József Attiláig, a háború 
előtti és alatti Illyés Gyulától Radnóti Miklósig. Igencsak meg kellene 
magát erőltetnie annak az irodalmárnak, aki be akarná bizonyítani 
az ellenkezőjét annak, hogy a magyar líra legalább a felvilágosodás, 
de inkább a török elleni élethalálharc európaisága óta, következete-
sen progresszív tartalmú, mondhatni, balra húz, sőt a baloldali, 
progresszív, hazafias és humanista szellemi és társadalmi mozgalmak-
ban éppenséggel az élen jár, zászlót bont és zászlót visz. így volt ez a 
tárgyalt korszak kezdeti éveiben, 1945 és 1948—49 között is, így volt 
a személyi kultusz felszámolása idején, már 1953-tól, és így volt a 
hatvanas években, a konszolidáció megteremtésekor, a falusi Magyar-
ország modernebb arculatúvá alakulásakor, a demokratikus berendez-
kedés alapjainak lerakásakor. S ha ma kevésbé beszélhetünk is poli-
tikai líráról, mint a hatvanas évek közepe táján, azt mégsem tagad-
hatná senki, hogy például a szocialista korszak egyik legfájóbb 
ügyében, a magyar nemzetiségen esett külországi sérelmek orvos-
lásáért is a költészet emelt szót elsőként, s hallatja szavát napjaink-
ban is hatásosan; nem szűnt meg perelni a demokrácia, a közmorál, 
a mentáihigiénia újonnan fölmerülő kérdéseiben sem. 

Az viszont kevéssé tisztázódik a kézikönyvben, hogy 1945 után 
egészen újszerű jelenséggel találták magukat szemben lírikusaink: 
ekkortól emelkedett „jogerőre" a magyar költészet — méghozzá a 
forradalmi költészet — vezető szerepe a társadalom életében. Az a 
forradalmi költészet, mely az előző évtizedekben, évszázadokban be-
tiltást, börtönt, üldöztetést hozott művelőjére, most egycsapásra 
támogatást élvezett, mi több, a hivatalosság rangjára emelkedett. 
N e m akarom a „vezető szerepet" eltúlozni. Inkább afféle „zászló-
vivői" szerepről van szó, mintsem valamilyen tényleges vezetőszerep-
ről, még akkor is, ha időnként egyik-másik írónkat vagy költőnket 
parlamenti képviselővé vagy vezető funkcionáriussá választották 
vagy léptették elő. A magyar lírikus zászlóvivői szerepe csupán a 
haladás helyes irányának közhangulatot, közérzületet befolyásoló 
megmutatásában rejlik, szigorúan az esztétikum közegében. Ezt 
kiterjeszthetjük még a lírai hősnek és emberi környezetének olyan 
ábrázolásaira, költői megjelenítéseire, amelyek egy-egy forradalmi 
osztály (parasztság, proletariátus, progresszív értelmiség) életformák-
ban, erkölcsökben, humanitásban megnyilvánuló történelmi igazát 
reprezentálják. 

Ekkor, a felszabadulás után fogalmazták meg vezető kultúrpoli-
tikusaink, hogy a költészet „fővonala" Petőfi, Ady és József Attila 
politikai tartalmú költészete mentén rajzolódik ki. S noha a korszak 
legnagyobb látókörű (habár a líraesztétikai ítéleteiben a csúcsokon 
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alul rosszul tájékozódó, sőt a csúcsokat is el-elvétő) irodalomeszté-
tája és irodalompolitikusa, Lukács György világosan kifejtette „par-
tizán-elmélet" néven is híressé vált esszéjében, hogy a forradalmi 
költő kategóriája korántsem értékkategória, hiszen vannak „plakát-
költői" is a munkásmozgalomnak, és az általa legmagasabbra helye-
zett Goethe nem forradalmi költő —, a negyvenes és ötvenes évek 
fordulóján Lukácsot magát is elsodró kultúrpolitika egyoldalú vul-
garizmussal és voluntarizmussal tette meg követendő és egyedül üd-
vözítő „fővonallá" a politikai költészetére leegyszerűsített, mond-
hatni, „vonalas" Petőfit, Adyt, József Attilát, zárójelbe téve, vagy 
éppenséggel degradálva metafizikus tartalmú verseiket, meditatívabb 
és „pesszimista" poézisüket. 

Az értékválság, mely ennek nyomán bekövetkezett, óriási károkat 
okozott a magyar költészetnek. Kiemelkedő költők hallgattak el 
évekre, s végezték a műfordítás robotját, miközben protekcionált 
dilettánsok vasárnapi versei öntötték el a sajtót. Volt azonban lí-
ránknak olyan erőtartaléka, hogy a hosszú esztendőkre kiható káro-
kat kiheverje. Ahogy viszont a hivatalossá tett másod- és hatodrangú-
ság helyében visszanyerte jogait mindenféle költői érték, annak meg-
ítélésében gyakran súlyos értékzavarokat, tájékozatlanságot és vissza-
élést láthatunk irodalmi életünkben. 

Nem igaz, hogy aki folyamatosan hallathatták szavukat, azok 
szükségképpen az esztétikum elárulói voltak, és az sem igaz, hogy 
akik szocialista tudattal politikai lírát műveltek, azok folyamatosan 
hallathatták hangjukat. A könyv nem tagadja el, hogy Illyés Gyula 
az ötvenes évek elején félig-meddig önkéntes szilenciumba vonult, és 
1956 után évekig nem volt jelen a sajtóban. Benjámin László már 
a Számadás miatt megkapta a kemény bírálatot, amiért eltért a 
„vonaltól", aztán az ötvenes évek közepétől egészen a hatvanas évek 
elejéig a nemkívánatos elemek közé számított. Folytassam-e Zelk 
Zoltán pályaívének megtörésével, Juhász Ferenc meghurcoltatásai-
val, Nagy Lászlóval együtt évekig tartó hallgatásával? Az utókor 
feledékeny és leegyszerűsítésre hajlamos; szokásossá lett mindenkit 
felmagasztalni, aki az ötvenes évek politikai penzumaiból kivonta 
magát vagy nem engedték eleve szóhoz jutni, és mindenkit elmarasz-
talni, erkölcseiben megítélni, aki a krisztusi adógaras példájára meg-
adta a császárnak, ami a császáré; és egyre kevésbé szoktak tekintet-
tel lenni arra, hogy amikor az adógaras fizetője megrettenve látta a 
súlyos erkölcsi veszteséget, egész alázatával és önérzetével „istené-
hez", azaz költőileg megélt eszméihez fordult, s attól fogva csak 
neki szolgált. 

Ez a líratörténet általában helyesen érzékelteti a tárgyalt három 
évtized költőinek értékbeli súlyarányait, jól mutatja meg a felszaba-
dulás előtti évtizedek legmagasabb rendű költői irányzatai és a z 
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újabb, 1945 után föllépő költők fő szellemi áramlatai közt a konti-
nuitást: a Nyugat — illetve a Magyar Csillag — hagyományainak 
folytatódását az úgynevezett harmadik nemzedék és az Újhold körüli 
költőcsoport munkájában, s a népi mozgalom hagyatékának tovább-
vitelét a „fényes szellők" nemzedékének lírájában. 

Van azonban itt egy észrevételem. Líratörténetünknek ez a ket-
téágaztatása önmagában, minden ellenpontozás nélkül, inkább az 
irodalmunkban amúgy is meglevő megosztottságot erősíti (mely ko-
rántsem azonos a sokféleséggel), mintsem hogy megláttatná azt, ami 
közös benne, ami az együvétartozás oly kívánatos képzetét is föl-
kelthetné az olvasó társadalom és az írói utánpótlás érdeklődőiben. 

Egy pillanatig sem tagadom, hogy líratörténetünknek ez a két fő 
iránya (mint később kitérek rá, más fő irányokról is tudni vélek) 
egyfelől Babitshoz és a többi nyugatoshoz, másfelől Illyéshez, Sinká-
hoz, Gulyás Pálhoz és a még el nem tévelyedett Erdélyi Józsefhez 
kapcsolható. Az is kétségtelen, hogy Illyés személyében eleve megvolt 
az összekötő kapocs a két irányzat közt — ő vette át a Nyugat irányí-
tását Babitstól, s az örökség a lehető legméltóbb kézbe jutott. N e m 
ennek cáfolatául, hanem kiegészítéseként m o n d o m : régi meggyőző-
désem, hogy a felszabadulás utáni költészetünk történetét úgy is leír-
hatnánk, mint a majd' minden huszadik századi, életképes irányzatot 
egyesítő József Attila-i költészet különböző ágainak kilombosítását. 
József Attila ugyanis — mint kiderült — nemcsak a meglevő vívmá-
nyok szintetizálója, hanem a jövendő koreszmék, stílusok jelentős 
részének lángelméjű megsejtője is, ahogy ezt Gyertyán Ervin írta 
meg eszmetörténeti tanulmányaiban. S akármilyen eltérő irányzatok 
alakultak ki nyomában, bárhogy tagadják a „rokonságot" az egy-
mással rivalizáló, maguknak elsőbbségi vagy illetékességi előjogot 
hangosan vagy hallgatólagosan kikövetelő lírikusok, a többségről 
igenis e lmondható a közös József Attila-i eredet. Azok közt, akik 
már József Att la életében költővé értek, vannak öntörvényű, azaz 
inkább Kosztolányit, Babitsot, Füst Milánt, esetleg Kassákot, mint-
sem József Attilát követő lírikusaink — ilyen például Weöres Sándor, 
Vas István, Jékely Zoltán vagy Csorba Győző — nekik, érzésem sze-
rint, alig-alig volt „József Attilás" korszakuk. D e már Radnóti 
Miklósnál, Zelk Zoltánnál vagy Kálnoky Lászlónál feltűnik a háború 
előtt és alatt a József Attila-i út követése, kinél a világnézetben, világ-
képben, kinél a korérzület megragadásában, kinél a hagyományos 
verselés modern felfogású alkalmazásában, kinél ebben is, abban is; 
ők nemcsak az első, hanem a második vagy éppen sokadik lépésüket 
is József Attilához igazították — Kálnoky például a negyvenes évek 
elejétől egészen az ötvenes évek első felében írt verseiig. 

A háború után indult nemzedékek költői közül sokan József Attila 
örökségéből indultak ki, vagy ha eltértek tőle, előbb-utóbb hozzá 
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tértek vissza. Nagy László és Juhász Ferenc az б népdaloktól is 
ihletett mágikus költészetét, „kalevalás" hangját fejleszti tovább, s 
mindketten erkölcsi példaképüknek tekintik elődjüket. Juhász Fe-
rencnél ezen belül mintha különös felszabadító jelentősége volna a 
halottjával perlő József Attila Kései siratójának, melynek szelleme 
egészen a hetvenes évek végéig, a Latinovits- és a Nagy László-
siratóig elkísérte őt. Kormos István versein a Medáliák és a viszony-
lag korai „vágáns" dalok hetyke és üde hangjának hatása érződik, 
Pilinszky a számkivetettség állapotában meditáló, elárvult kései József 
Attilát folytatja, Nemes Nagy Ágnes az Eszmélet intellektualitásából 
és a Téli éjszaka tájkép-absztrakcióiból merít. Benjámin László, ifjú 
munkásmozgalmi emberként, a harmincas és negyvenes évek fordu-
lóján még megrettenve fordult az öngyilkos József Attilától a hősi 
halált halt Petőfi példájához, de stílusán már rajta a nagy proletár-
köllő tanításainak nyoma. Aztán az ötvenes évek közepén, egy 
megszenvedetten fölülbírált korszak múltával, teljes szívével József 
Attila utódlását sóvárogja. Úgy tűnhet, Csanádi Imre, Simon István 
nem keveset köszönhet a mívességben, néphez való hűségben példát 
adó elődnek. Váci Mihály és Garai Gábor költészetét és nehezen 
lehetne megítélni a József Attila-i politikai líra hatásáriak számba-
vétele nélkül. Ladányi Mihály a korai, polgár-fenyegető és gúnyoló, 
paraszti környezetben is otthonos osztályindulattal feltöltődő József 
Attila örököse. Hogy ismét szélsőségesen eltérő példát mondjak: 
Tandori Dezső, a „talált tárgy" költője is meghatározó ötleteket, 
játékosságot, művészi tudatosságot leshetett el tőle, akárcsak Somlyó 
György. S a példatárat még ennyi névvel sem merítettem ki — nem 
beszéltem Szécsi Margitról, Csoóri Sándorról vagy Bella Istvánról, 
hogy többet ne is sorolgassak. 

Mindezzel főleg azt szeretném érzékeltetni, hogy ez a rendkívül 
gazdag és változatos líratörténeti korszak a sokféleség s az egység dia-
lektikájával képzelhető el a lényeghez híven. Ez a dialektika nem érvé-
nyesül kellőképpen a két kötetben : inkább a széttartó sokféleség ural-
kodik benne. Ennek pedig alighanem a íeam-munkamódszer adottsá-
gaiban, lehetőségeiben és elkerülhetetlen fiaskóiban rejlik az oka. 

Néhány sejtésemet szeretném előrebocsátani erről, mint kívülálló, 
aki nem láthat az Intézet kulisszái mögé. Úgy vélem, s csakis olvas-
mányélményemre hagyatkozva, hogy nagyon sokféleképpen gondol-
kodó, különféle értékrendet valló és eltérő képességű, képzettségű 
munkatársakból álló együttes írta ezt a könyvet. Mindez rendjénvaló 
— nem is képzelhető el, hogy azonos színvonalon működő és főleg 
azonos nézetű irodalomtörténészek végezzenek el egy ilyen méretű 
— mégoly egyféle rendeltetésű — feladatot. 

Mégsem tagadhatnám le, hogy a könyv kiegyensúlyozottságát 
megingatja, néhány fejezetben lerontja némi heterogeneitás. A szer-
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kesztő, Béládi Miklós egyike a felszabadulás utáni irodalomtudo-
mány legmegbízhatóbb, legnyitottabb és legjobb íráskészségű egyé-
niségeinek. Elfogulatlan, megújulni kész, ugyanakkor következetesen 
népi elkötelezettségű és marxista elméleti megalapozottságú eszté-
tának, művelődéspolitikusnak látom ezúttal is a nevével jegyzett 
összefoglaló korszakbevezetőkben és fejezetekben egyaránt. Éppen 
a tárgy-évtizedek lezárultával, a hetvenes évek második felétől kezdve 
váltja föl költészettörténetünk alapjában véve „József Attila utáni 
korszakát" az a neoavantgárde által egyre inkább befolyásolt idő-
szak, mely hagyományainkból Kassákot elevenítette föl, és egyéb, 
külföldi mintákat követve foglalta el helyét irodalmunkban. Béládi 
Miklós nagyszabású emberi kvalitásait és nyitottságát igazolja, hogy 
haláláig mélységes felelősségtudattal, az új iránti fogékonysággal és 
a hagyományos irodalomszemlélet példamutató magaslatairól hozott 
minőségérzékkel mente iébe az új törekvéseknek. 

Ha felsorolom a teamben résztvevőket, impozáns szerzőgárda 
tablója bontakozik ki előttünk: Kenyeres Zoltán, Fülöp László, 
Kiss Ferenc, Kis Pintér Imre, Illés László, Fenyő István, Pomogáts 
Béla, Csűrös Miklós, Tverdota György, Diószegi András, Bata 
Imre, Erdődy Edit, R. Takács Olga, Bodnár György és B. Nagy 
László. E névsort az ugyancsak elfogulatlanságáról nevezetes, nagy 
látókörű Rónay Lászlóval, több fejezet szerzőjével — Béládi Miklós 
szerkesztőtársával — kell kiegészíteni, akire föltehetően a munka 
oroszlánrésze jutott. 

A tartalomjegyzék nem minden esetben tünteti föl név szerint 
az egyes fejezetek szerzőit; hét esetben „Munkaközösség" névvel 
jelöli meg a copyrightot. A kötetek elolvasása után az a véleményem, 
ennek nem a szétbonthatatlan egység az oka, hanem az, hogy a 
kevéssé vonzó témák, a feledésre ítélt nevek, a penzum-szerűen kirótt 
és elvégzett feladatok megbízottjai nem óhajtották vállalni a szemé-
lyes felelősséget. Ez elszomorító. Jellegzetes tünete korunknak, ami-
kor bizonyos feladatokat „illik" teljesíteni, de akire kirótták, megal-
kuszik azzal, hogy nem várnak tőle személyes részvételt, lelkesedést 
vagy legalább ügyszeretetet. így a felelősség is válságos helyzetbe 
kerül. Vagy ha nem, akkor — iroda lom történetírásról lévén szó — 
jöhet a semmitmondó, semleges, adatokat csócsáló, „igen is—nem 
is" pozitivizmus. A teljesítménybérért lerótt munka. Az ásítás, me-
lyet sem a munka elvégzője, sem a termék fogyasztója nem kerülhet el. 

Jobb, ha inkább kiderül a szerző álláspontja, szubjektív vélemé-
nye. Jobb akkor is, ha távol áll az objektív értékek szférájától, mely 
úgyis plátói messzeségben magaslik tőlünk s csak törekedhetünk meg-
közelítésükre. Meggyőződésem, hogy a szenvedélyes szubjektív véle-
mények sokaságából és összeütközéséből több igazság derül ki, mint 
a pozitivista adatcsócsálásból, az álobjektivisztikus semlegességből. 
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Az aláírott fejezetek nevei ezt támasztják alá. Ragyogó eszmefutta-
tásokat, elemzéseket olvashatunk az esszéírás legjobb hagyományai-
hoz méltó Kenyeres Zoltántól, Kiss Ferenctől, Béládi Miklóstól; egy 
fél fejezetnyit B. Nagy Lászlótól is. Kiegyensúlyozottságával, nem 
semleges, hanem tudományos értekező stílusú írásmódjával a meg-
bízhatóság érzetét kelti Pomogáts Béla, Rónay László, Fenyő István, 
Csűrös Miklós, Bodnár György. A „Munkaközösség" aláírású feje-
zetekben is fel-felismerhetni némelyik szerzőt — akinek stílusa, 
egyénisége van, az nem rejtheti véka alá kilétét. Akkor sem, ha a 
nem kívánatos téma miatt rejtőzködni kívánt. 

Mi az a nem kívánatos téma? Legújabbkori költészetünk törté-
netében azon fejezeteit sorolnám ide ezúttal, melyek olyasféle sallang-
jai a világirodalmi rangú alkotókat is felmutató modern magyar 
lírának, mint Vörösmarty korában az almanach-líra tucatköltői, mint 
Petőfi epigonjai, mint a József Attila korabeli Népszava-líra döm-
pingje, vagy ugyanezen idők vidéki, nemzeties poétáinak nem éppen 
dicső hagyatékot reánk testáló termékei. 

N e m is találtak valami vonzó formát a „Munkaközösség" tagjai 
a szürkék hegedőseinek tálalására. De nem az a baj, hogy a közép-
szernek pozitivista lelkiismeretességgel adózik a szerzőgárda, hanem 
hogy egybemossa a jelentéktelenséget és a dilettantizmust a remény-
teljesen feltűnt, csak valahol elakadt tehetséggel, vagy ennek ellenté-
tével, a középszerűen indult, ám ebbe a próbára tevő pályafordulatok 
után bele nem nyugvó, önmagára találó egyéniséggel. Ezek pedig 
sokkal érdekesebb esetek, mint ahogy a kézikönyv bemutatja őket. 

„ A szocialista líra második nemzedéke" címszó alatt felsorolt 
költők (tizenkét oldal jut nekik) bizony nem sok örömteli élménnyel 
kecsegtetik az olvasót. Hollós Korvin Lajos, Keszthelyi Zoltán és 
Pákozdy Ferenc néhány szép költeményén kívül az egész: lehangoló 
középszer, vagy annál is rosszabb. Nagy a szürkeség „A munkásköl-
tők csoportja" fejezetben is — Vészi Endrének nem itt volna a helye 
—, még jó, hogy Benjámin Lászlót nem ide rekesztették. „A derék-
had költői" közt sem érzem eléggé az értékszelekciót. Tamási Lajös, 
Sipos Gyula magasan kiemelkedik ebből a mezőnyből, és Darázs 
Endre sem úgy indult, hogy Csohány Gabriella és Imre Katalin közt 
tartsa számon az irodalomtörténet. Az „Új nemzedékek a lírában" 
fejezet nyit kaput a jövő, azaz most már részben a jelenné vált jövő 
felé. Elszomorít, ahogy ennek a fejezetnek a szerzője, Kis Pintér 
Imre letudja Veress Miklóst, ahogy Dobait és Szepesit Döbrentei 
Kornél árnyékába utalja; vagy ahogy külön fejezetben tárgyalja, 
Petri Györggyel és Oravecz Imrével azonos nívóra emelve Orsóvai 
Emilt, akinek halványka költői működése véleményem szerint nem 
itt lett volna tárgyalandó, ellentétben például Szepesi Attilával vagy 
Dobai Péterrel, akik a hetvenes évek közepén már igencsak elisme-
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résre méltó teljesítményeket, sőt egyben-másban korszakmeghatá-
rozó rangot vívtak ki maguknak. A szerző ilyen címen ítélkezik a 
nemzedékével egyívású költőkről: „A költői mozgalmak hiánya". S 
ebből a hiányból vonja le azt a következtetést, hogy „. . . még az 
elsőrendű tehetségek sem tudtak igazán saját művészi alkatuk tör-
vényei szerint fejlődni, s ha mégis: megmaradtak az egyéni teljesít-
mény szintjén". Én nem tudok másféle teljesítményekről az irodalom 
történetében, mint egyéniekről. Szavalókórusokról tudok, de azokat 
nem írják, hanem előadják a kórusok; a szerző mindig egyéni telje-
sítményként írja meg a művet. Ha Kis Pintér Imrének volna igaza, 
akkor az általa nem túl sokra becsült „kilenceknek" kellett volna 
megváltaniuk a nemzedék irodalmát. Utassy, Rózsa Endre, Mezey 
Katalin, Kovács István vagy Péntek Imre, Kiss Benedek szerintem 
figyelemreméltó költői teljesítményeket mondhatnak magukénak, de 
nem azért, mert közös antológiában szerepeltek, hanem mert tehet-
ségeseknek bizonyultak. S a magányos, senkivel sem csoportosuló 
Szepesi Attila, Dobai Péter, Petri György, Várady Szabolcs, Benkő 
Attila, Takács Zsuzsa, Bari Károly vagy Döbrentei Kornél legalább 
olyan jelentős, mint ők, és nem sok okunk van arra, hogy ne ehhez 
a nemzedékhez tartozónak tekintsük a máshol tárgyalt és lényegesen 
magasabbra értékelt Kiss Annát, Tandori Dezsőt vagy Bertók Lász-
lót. Sőt, lehetséges, hogy az utókor majd Bella Istvánt, Ágh Istvánt, 
Marsall Lászlót, Tóth Bálintot vagy Ratkó Józsefet is ehhez a rajzhoz 
utalja, vagy életkora, vagy fellépésének időpontja okán. Egy szinte 
páratlanul nehezen induló és az irodalmi életbe igen későn befogadott 
nemzedékről van szó (talán Bari Károly az egyetlen kivétel a maga 
gyermekzsenijével) — és itt nem az ütőképes csoportokat és közös 
felbuzdulásokat, hanem a fórumok tárt kapuit kellett volna hiá-
nyolni, s a magára hagyott, elhanyagolt, de így is szívósan kibonta-
kozó tehetséget felmutatni, támogatni. 

Gondom van az „apák" nemzedékének megítélésével is. Az, amit 
„A lírai sematizmustól az új irányzatokig" cím alatt fejteget Fülöp 
László, túlságosan semleges, mert a szerző teljesen kívül marad a 
tárgyon. Rossz költők rossz műveit tárgyalja, ez igaz, ds nem érzem, 
hogy mihez viszonyít, mit vesztegetett el a „derékhad" és a többi, 
előkelően elkeresztelt költőcsoport, nemzedék vagy egyéniség. Meg-
győződésem, hogy a korszaknak — 1949 és az ötvenes évek közepe 
közt — akkor is lett volna népi elkötelezettségű, szocialista világné-
zetű és realista stílusú költészete, ha nincs programba iktatva, köte-
lezővé téve. Érezni kell, hogy a sematikussá torzult irodalom nem 
általában a magyar lírának, hanem a szocialista töltésű, társadalmi 
izgalmakkal telt költészetnek ártott legtöbbet. Azok a jóravaló, alul-
ról jött új értelmiségiek, akik a költészetben akarták kifejezni magu-
kat, ahelyett, hogy a megnyílt lehetőségeket végre kihasználva, műve-
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lődhettek volna, s megtanulhatták volna, milyen eszközökkel szol-
gálhatják ügyüket méltóképpen az irodalomban, agyradirozással föl-
érő szemináriumi leckékben részesültek. S ha a régi, e lnyomó rezsim-
ben volt művelődésbeli különbség, akkor most lett igazán széles ez 
a szakadék: a „jó házból való" fiatalok tudhatták, hogyan műveljék 
ki magukat a kötelező leckék ellenére, az újonnan jöttek pedig elhit-
ték, hogy az a tudás lesz a hatalom, amit a fejükbe töltenek a szemé-
lyi kultusz, a vulgármarxizmus és a brosúraműveltség terjesztői. Érde-
kes megfigyelni, hogy a lentről jöttek közül is mennyivel jobban rá-
éreztek a helyes tájékozódás irányára a parasztfiatalok, mint a mun-
kásgyerekek: az előbbiek igen komolyan veendő szellemi hagyatékot 
örököltek a népi íróktól, a régi kollégiumoktól, sőt otthonról is, míg 
a munkásfiatalok elől úgyszólván minden el volt zárva, mindenek-
előtt — hogy így mondjam: osztályörökségük, az igazi József Attila, 
ahonnét az egész magyar művelődéstörténetre kilátás nyílik, és Kas-
sák Lajos, akit valahova a munkásárulók és eltévelyedettek közti 
pokolbugyorba taszítottak azok, akiknek útjukban volt. 

Általában hiányolom a befogadórétegek felőli megközelítést: im-
manens értékeket vizsgál a két kötet, hol kiválóan, hol vitathatóan, 
hol érdektelenül, de társadalmi és közművelődési hatásukról nem 
sokat tudunk meg. Pedig egyáltalán nem közömbös, hogy mekkora 
visszhangja volt a maga idején Váci Mihálynak, aki időnként kész 
klisékkel dolgozott, s mekkora — például — a kolumbuszi termé-
szetű Tandorinak. A z irodalomnak nemcsak az örökkévalósághoz 
van viszonya, hanem a helyzethez is, és Benjámin László Hajnali 
karéneke például százezrekben vert a maga módján visszhangot, 
míg az ennél sokkal mélyebb Rőzselángot legföljebb ezrek ismerik. 
N e m biztos, hogy ezzel kimerítően kell foglalkoznia egy irodalom-
történeti kézikönyvnek, de az egyes korszakbevezetőkben erre is 
szentelhettek volna néhány mondatot vagy bekezdést. Hiszen ha ez 
a harminc év csakugyan irodalmi korszak, ahogy Béládi Miklós 
mondja elöljáró beszédében, akkor ennek a korszaknak nemcsak az 
a fő jellemzője, hogy milyen folyóiratok köré csoportosult költői 
voltak (erre igazán sok szót vesztegetnek a szerzők), hanem az is, 
hogy milyen művelődésszerkezeti változások történtek a felszabadu-
lás óta, hogyan vált a költészet partnerévé a közönség, hogy lett a 
vers valóságos anyagi erővé, miként manipuláltak ezzel az ötvenes 
években és részben később is, és hogyan tudta kiharcolni a maga 
spontán népszerűségét, a legnemesebb értelemben egy Nagy László, 
egy Kálnoky László vagy egy Csoóri Sándor, hogy csak hármukat 
említsem most, mert a példatár itt is meglehetős. 

Vajon megoldotta ez a kézikönyv azt a kérdést, hogy nemcsak az 
ötvenes évek elején, hanem az ötvenes és hatvanas évek bőven vett 
fordulóján is (ötvenhat végétől legalább hatvankettőig) micsoda tö-
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rést szenvedett líratörténetünk? Nem, ez kényes kérdés, nem beszé-
lünk róla, hogy itt a konszolidáció sokkal nehezebben ment vejibe, 
mint a társadalom egyéb területein. Az ötvenháromtól ötvenhat kora-
őszéig tartó oldódás folyamata szakadt meg évekre — ezt végre ki 
kell mondani. 

A szemléleti és értékelésbeli kifogásaimat fontosabbnak tartom, 
mint a filológiai pontatlanságokra vonatkozóakat. Sok évszám- és 
névtévesztést gyűjtöttem ki jegyzeteimben, de ezekről inkább hall-
gatok, tudva, hogy hányszor estem áldozatául magam is a nyomdai 
félreszedéseknek, hibás korrekcióknak. Talán még Váci Mihály nevé-
nek kimaradása „A Tűz-tánc költői" című fejezet bevezetőjében is 
ilyen szokványos körülmények következménye, habár — kétségtelen 
— nem túlságosan jól hat az olvasóra. Papp Lajos és Papp László, 
Hárs György és Hárs László nevének fölcserélődése sem éppen fölvil-
lanyozó hatású — talán egy esetleges utánnyomásban hasznát veszik 
észrevételemnek. (Hárs Lászlónak, a költőnek mellesleg egyetlen 
mondatot sem szentel a két kötet, csupán kritikáit említik meg; 
ilyen malheur a hatkötetesben Sipos Gyulával esett meg.) 

A filológiai bakiknál fontosabb, hogy a szubjektivitás olykor a 
legkiválóbb szerzők munkájára is rányomja bélyegét. Kiss Ferenc 
például nem képes leküzdeni Benjámin Lászlóval szembeni ellenér-
zéseit, holott a könyv célja is, a költő rangja is felüláll az ilyesmin — 
természetesen esztétikai rangról beszélek. S ez az integráló szerkesztői 
munka számláját is terheli: bármennyire tiszteljük a szerzők önálló 
véleményét, egy összefoglaló irodalomtörténeti munkában objektivi-
tásra kell törekedni, különösen, ha olyan korszakos jelentőségű köl-
tőről van szó, amilyen Benjámin László, akinek nem valami hálás 
az utókor, amiért az ötvenes évek közepétől kezdve Déry Tiborral s 
még néhányadmagával vállalta a golyófogó szerepét irodalmi éle-
tünkben. De, mint már mondtam, még mindig jobb a szenvedélyes 
szubjektivitás — főleg Kiss Ferenc-i színvonalon — , mint a vélemény 
nélküli semlegesség. A szenvedélyes objektivitás lenne az igazi — 
szerencsére erre is jócskán van a könyvben példa. 

Hiábavalónak bizonyul némelyik szerző igyekezete, hogy a feladat 
teljesítésekor mintegy tolerálja a nemszeretem költőt. Az ügyet 
kellene jobban szeretni: nemzeti költészetünk ügyét, minden értéké-
vel, tanulságával. Nem sikerült véka alá rejteni, hogy az egyik szerző 
a népi irodalom kontinuitását keresi korunk lírájában s tartja egyedül 
üdvözítő útvonalnak, a másik a Nyugat költészetét s annak örököseit 
véli kizárólagosan a műveltség és európaiság letéteményesének, és 
alig-alig látom jelét annak, hogy valaki a munkásvilágból táplálkozó 
lírát is a szívén viselné — talán Illés László Zelk Zoltán-portréja a 
kivétel, bár ebben is találok vitatható pontokat. Nem hiszem, hogy 
ellentmondok önmagamnak, ha azt mondom: a munkások sorsáért 



Szemle 131 

felszólaló líra több figyelmet és törődést érdemelt volna — s hozzá-
teszem: le kellene szokni a „tiszta" minőségek hajszolásáról. Jobban 
kellene örülni, ha azt látjuk — mint például Zelk Zoltán esetében —, 
hogy a tehetség áttöri a munkásirodalom szűkös karámait, az úgy-
nevezett Népszava-líra kereteit, a plakátköltészet korlátait, a natura-
lista nyomorirodalmat, és osztályát soha meg nem tagadva, de a lehető 
legmagasabb szinten képviselve azt, elfoglalja helyét a Nyugat köré-
ben, s közben a népi irodalommal is bensőséges kapcsolatot létesít. 
Hasonló jelenség figyelhető meg Vészi Endrénél is, akit, mint mon-
dom, kár volt a „munkásköltők" félbemaradt társaságába dugni: ő 
is a Nyugat „harmadik nemzedékének" költője, aki a munkásokat, 
a szegényeket képviseli a magas irodalomban, és egyáltalán nem baj, 
ha a szegények közé a „kispolgári" rétegeket is odaszámítja. Más 
lapra tartozik, hogy a pályakezdő Benjámin László (akinek szintén 
voltak kapcsolatai a polgári radikális irodalommal — Szélpál Árpád, 
K. Havas Géza jóembere volt —), társaival együtt a munkásiroda-
lomnak akart olyan fórumot teremteni, amely méltó vetélytársa lehet 
az előnyösebb helyzetű polgári orgánumoknak; Rákosiék éppúgy 
megakadályozták ebben a felszabadulás után, mint a fasizálódó tőkés 
rezsim sajtótörvényei az előző korszakban. De ő sem törekedett 
„tiszta" proletárirodalomra — kereste és meg is találta társaival az 
utat a polgári radikálisokhoz és még inkább a népiek balszárnyához. 
A magyar munkásirodalomnál tragikusabb sorsú nincs a felszabadu-
lás utáni években, évtizedekben. Lehet, hogy a szektaszellem is közre-

j átszőtt abban, hogy ez így alakult — a történet mindenesetre igen 
hézagosan van jelen a kétkötetes líratörténetben. 

Általában így is gazdag múzeuma költészetünknek ez a dupla 
könyv. Kár, hogy egyik-másik kiállítóterme mintha átrendezés, 
nagytakarítás vagy beázás miatt az átmenetiség állapotát mutatná, 
s e rendetlenség miatt inkább a biztos élvezetet nyújtó nagytermekbe 
özönlünk, ahol Illyés Gyula, Weöres Sándor, Vas István, Jékely 
Zoltán, Rónay György, Kálnoky László vagy Nagy László művei lát-
hatók, legjobb irodalomtörténészeink tárlatvezetői kommentárjaival 
bemutatva. 

Ebben a múzeumban két nagyméretű épületszárnyba nem tudtam 
betekinteni. Az egyik — érthető — még csak most épül, bejárata 
fölött ez olvasható: „Modernista törekvések a hetvenes évek második 
felétől". De a másik nagycsarnok megnyitását annál inkább sürget-
hetjük — efölött ez a cím díszeleg: „A magyar költészet 1945 után, 
határainkon kívül". 

Bizakodjunk. (Akadémiai) 

A L F Ö L D Y JENŐ 
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