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BÉLÁDI MIKLÓS-POMOGÁTS BÉLA-
RÓNAY LÁSZLÓ: 

A NYUGATI MAGYAR IRODALOM 1945 UTÁN 

Hiányt pótló és régóta szükséges kézikönyv jelent meg végre a 
Gondolat kiadó gondozásában. És hadd jegyezzem meg mindjárt 
bevezetőben: értékét nem egyedi volta adja. Ha úttörő is mint kiad-
vány, gondos előmunkálatok eredménye. Szerzői írásban és személyes 
részvéttelel is régóta benne élnek abban az irodalmi életben, amelyet a 
mostani kötet végre összegez a számunkra. Szerkesztőként és kriti-
kusként ők voltak azok, akik megindították a „párbeszédnek" neve-
zett folyamatot, amelynek eredményeként a nyugaton élő írók-költők 
jó része visszakapcsolódhatott a hazai irodalmi életbe. Művek köz-
lése és személyes jelenlét (igen gyakran szerzői estekkel összekötve) 
szinte természetes találkozási területe lett hazai íróknak-olvasóknak 
kint élő íróbarátaikkal. 

Maga a „párbeszéd" kifejezés — amely e kapcsolatok „műfaji" 
megnevezése — igen találó, mert szó sincs ebben bármiféle elvnélküli 
barátkozásról, nézetkülönbségeket elhallgató — vagy még rosszabb: 
e lmosó — ismertetésekről. Félreértés ne essék: sok esetben igenis 
barátságról van szó, de igen gyakran éppen a barátok között folyik 
a legélesebb elméleti vagy a formai kérdésekre vonatkozó vita. Mind-
két (két? ahány író, kritikus annyi) fél pontosan fogalmazza saját 
álláspontját, éppen a félreértések, félremagyarázhatások elkerülése 
végett. Ennek a — legalább évtizede folyó, erősödő, táguló — iro-
dalmi életnek összegződése a jelen kötet. Egyszerre többféle kiad-
ványt is pótol: irodalomtörténeti összegzés, lexikon és bibliográfia. 

Szükség volt már erre a kötetre, alapos tájékoztatásra, bibli-
ográfiai útmutatóra. Félig ismert nevek, néha elért-megszerzett 
kötetek között élő érdeklődőket kell a könyvnek pontosan orientálni. 
Jelezve a politikai különbözés különféle állomásait éppúgy, mint a 
közeledések fokozatait. Nem az elijesztés vagy a kölcsönös sértegetés 
szándékával, hanem szerzőket tisztelve, véleményeik pontos repro-
dukálásával. Úgy látszhat: ez a nehezebb feladat. Gondolom ezért is 
váratott magára ily sokáig ez a könyv. Kétségtelen előnyére vált 
persze a várakozás, mert éppen évtizedünk elejére-közepére mozdult 
meg a magyar irodalom nyugati világa: nagy része emigránsból kül-
földön élő, természetes menetrendszerűséggel haza-hazatérő alko-
tóvá, tudóssá vált. És végül is a könyv mutatja : nem is olyan nehéz 
feladat ezt a politikai-ideológiai különbözést bemutatni. Csak pon-
tosan kell leírni a véleményeket. Egy példát hadd említsek. Poentí-
rozva idézi a könyv az írót, majd szellemesen továbbszövi gondolatát, 
amely az egész kinti „nagy nemzedékre" érvényes: Kovács Imre 
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„hazáját azonban soha többé nem kereste fel, noha élete végén szóba 
került egy magyarországi utazás terve. Az őt New York-i otthonában 
felkereső Bokor Péternek mondta a következőket: »a mai Magyar-
ország már olyan ország, ahonnét én el nem mennék. De nem olyan, 
amelyikbe hazatérnék« ( Végjáték a Duna mentén, Bp. 1982). Lehet, 
hogy e második állítás korrekcióját csak váratlanul rátört súlyos 
betegsége és korai halála akadályozta meg." írhatnák ugyanezt Szabó 
Zoltánról is vagy a politikus Nagy Ferencről. 

Persze vannak írók-költők, akik esetében ki kell mondani: máig 
ellenségek maradtak. Szerencsére nem ők jelentik az emigráció élvo-
nalát. Nagyrészüket pedig nem is kívánnánk barátnak. Pár sort azért 
ők is kapnak a könyvben: pontos könyvészeti tájékoztatást. Mint 
egy lexikon-címszó. 

A kötet jellegéből következően a bevezető fejezet nem is az írók 
személyéről, de szervezeteiről, kiadókról, sajtójukról ad átfogó képet. 
Ez még inkább a politikai leíráshoz tartozik, bár hangsúlyaival éppen 
az irodalmi érdekességű és (esetleg) értékű szervezeteket, folyóirato-
kat emeli ki. Arányosan válogat, valóban tiszteletre méltó szervezete-
ket emel ki (pl. a hollandiai Mikes Kelemen Kört, a londoni Szepsi 
Csombor Kört, a bécsi Bornemisza Péter Társaságot vagy a párizsi 
Magyar Műhely Munkaközösségét), amelyek közvetlenül is kapcso-
latot tartanak hazai írókkal, benne élnek az itthoni irodalmi élet 
problémáiban is. 

Végül is nem a politikai leírás, hanem a művészi eredmény mélta-
tása lett a nehezebb feladat. Mint minden diaszpórában, az anya-
nyelvi megnyilvánulás értékben megemelkedik, sokszor a minőség 
rovására is. A politikai különbözés természetes dolog, leírása nem 
sért, de a művészi teljesítmény megítélése lehet nagyon is fájdalmat 
okozó. A könyv szerzői ez esetben is pontosságra törekszenek. A 
valóban nagy formátumú életpályák külön kiemelt fejezetben kerül-
nek bemutatásra, a még alakuló-fejlődő jelentősebb, karakteresebb 
szerzők részletesebb leírásban részesülnek, mások néhány mondatos 
lexikon-címszóként kerülnek be a kötetbe. Persze itt is lehet egy-két 
személyes besoroláson vitatkozni (mint bármelyik hazai irodalom-
történeti összefoglaló esetében), mégis én a viszonyítás alapvető mód-
szerének helyességét hangsúlyoznám. A szerzőket ugyanis nem egy-
máshoz viszonyítja a könyv, hanem a hasonló hazai teljesítmények-
hez. A kötet szerkezete is ezt hangsúlyozza : természetesen illeszthető 
a 45 utáni hazai irodalmat tárgyaló összefoglalókhoz. Fejezetcímeik: 
Az irodalmi konzervativizmustól a „nyugatos" irodalomig (ezen belül:, 
A múlt írói, A katolikus irodalom, A Nyugat-hagyomány folytatói, 
A népi mozgalom örökösei, A polgári radikalizmus és a szocialista 
irodalom emigránsai), A „nyugatos" irodalomtól az avantgarde-\%, és 
végül Az avantgardc jegyében. így minden hazai olvasó egyben a 
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kontrollt is megkapja, össze tudja mérni a kinti eredményeket a jól 
ismert hazai teljesítményekkel. Sőt: a hazai és kinti alkotói kapcsola-
tokat is jelzi a kötet, mintegy a magyar irodalom egyetemességét 
hangsúlyozva. Például a Határ Győzőt bemutató portréban idézi 
Weöres Sándor Határ Győzőnek című értékelő versét. Vagy: Hat-
vany Bertalan Tao Te King-fordításáról írva megjegyzi: „ahogy az 
új és új angol és francia fordítások a kezébe kerültek, majd megis-
merte a mű új magyar változatát Weöres Sándor átköltésében (Tőkei 
Ferenc prózafordítása alapján), úgy érezte, nem hiábavaló, ha még 
egyszer megpróbálkozik e kivételes hatású mű tolmácsolásával. . . 
Hatvany Bertalan pedig »fordítási kísérlet«-nek nevezi művét, ami 
azonban annál lényegesen több: kitűnő magyar fordítás, melynek 
használhatóságát nagyban növeli a bevezető tanulmány." 

Ennek a kötetnek a használhatóságát is növeli, hogy az idősebb 
írók pályáját nem kiszakítva, csak az emigrációban mutatja be, 
hanem kezdetektől. Röviden összegezi a felszabadulás előtti idősza-
kot, majd részletesebben a felszabadulás utáni még itthoni korszaku-
kat. így tulajdonképpen a kiemelt írók szinte teljes portrét kapnak : pl. 
Márai, Cs. Szabó, Kovács Imre, Zilahy, de a „fiatalabbak" is, mint 
Faludy György vagy Határ Győző és Domahidy András. 

Éppen ezért, mivel a kötet egyszerre politikailag pontosan leíró, 
esztétikailag is értékelő, könyvészetileg pedig tájékoztató, és mivel 
belátható időn belül egyetlen e nembeli vállalkozás, úgy érzem nem 
érte a kötet terjedelmével méltánytalanság a hazai magyar irodalmat. 
Gyurkó László Új Tükörbeli publicisztikai írásában látványos sta-
tisztikával szembesíti jelen kötet író portréit a Pomogáts Béla írta 
felszabadulás utáni irodalmunk történetét feldolgozó könyvének író-
portréival. Ha csak egy-egy alapon állna a két könyv szemben egy-
mással, akkor valóban méltánytalanság történne. De mondjuk Cs. 
Szabó Lászlóról, vagy Határ Győzőről ezen kívül alig jelent meg 
eddig portré, Kovács Imréről, Márairól vagy Faludy Györgyről nem 
is beszélve. De vegyük a kisebb tájékoztató írásokat. Leggyengébb 
hazai költőinkről is köteteik megjelenésekor majdminden folyóirat 
közöl kritikát, legjobb kint élő fiatalabb költőink teljes eddigi élet-
müvét egy-két oldalon próbálják jellemezni-összegezni a szerzők. Ha 
így gondoljuk végig a problémát, nekem az a véleményem : ennek a 
könyvnek így kellett létrejönnie és megjelennie. 

Persze mint minden összefoglaló művel, részleteiben lehet vitánk. 
Néhányat én is említenék. Szélpál Árpádról azt írja a kötet: „emlé-
kezetében még őrzi a magyar avantgarde mozgalmas történetét, 
szemlélete és hangja azonban már a Nyugat költőinek impresszionista 
látását, zenei hatásokra törekvő hangszerelését követi." Bizony nem-
csak emlékezetében őrzi, hanem megmaradt Kassák harcos tanítvá-
nyának. A P1M Hangtárában őrzött, Merva Mária készítette emlé-
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kezesében az 1920 utáni irodalmi fejlődés tévedésének tartja, hogy 
a Nyugat-hagyomány győzött, és félreállította az avantgárdot. 

A Határ G y ő z ő portré immár teljesebb és néhány ponton korri-
gálja az akadémiai irodalomtörténetben szöveget. Főként főművé-
nek, a „világdráma"-ként jelölt filozófiai drámáknak, a Colgheloghi-
nak a jelentőségét a kötet már méltóképpen kiemeli. Csak a teljesség 
kedvéért jegyezném meg, hogy ha már a Csodák országa, Hátsó 
Eurázia című, a Horthy-világról készült szatirikus könyvét említi 
(amelynek egy kéziratos példánya ma már a PI M archívumában is 
megvan), akkor a felszabadulás pillanatában írott lelkes regényét, a 
Zsuzsika fényképalbumod és a megjelenése pillanatában (Hack Vik-
tor néven, Bokor és Vajna kiadásában jelent meg 1945-ben) a szerző 
által megsemmisített verskötetet ( Ragyogó szívvel remete daccal) is 
említhetné. A regény kézirata és a verskötet xeroxmásolata szintén 
megvan a PIM-ben. Határ Győző változatosnak látszó, a forradalmár-
ságtól a csalódottságig vezető pályája ezeknek a könyveknek ismere-
tében válhat egyfajta logikus következetesség képviselőjévé. Ugyan-
akkor a magam részéről csak aláhúzhatom a portré kiemelését: a 
még itthon megjelent Heliáne c ímű regény nemcsak Határ Győző 
egyik legfontosabb írása, de a magyar regényirodalom egyik jelentős 
alkotása. Az utóbbi időben, új prózánk felvirágzása óta szerencsés 
divat visszafelé is szétnézni. így kerülhetett méltó helyére Szentkuthy 
korai nagy alkotása a Prae, még inkább a nagyszerű Fejezet a szere-
lemről; felfedezték Hamvas Béla Karnevál című regényét, népszerűek 
Szobotka ifjúkori csillogó regényei — a Heliáne felfedezésével — úgy 
érzem — adósak maradtunk. Valóban nem azért, mert a „szürrea-
lista" címke ráragadt, hanem azért fontos könyv, mert először néz 
szembe a forradalmár értelmiség csalódásának kérdésével. Még for-
radalmárként. A századközépen máig aktuális könyvet hozott létre, 
meg is jelentethette, bár már csak a zúzda számára. Itt az ideje, hogy 
újra olvassuk, gondoljuk át tanulságait. Nem az emigráns alkotása: 
hazai irodalmunk jelentős darabja. 

És végül: Márai. A kitűnő portrét nem vitatni szeretném, csak 
mellé tenni saját értelmezésemet. Mert róla írnunk kell. Nem mondha-
tunk le róla, ha ő le akar is mondani rólunk. Itt feloldhatatlan az 
ellentét. Az emberrel. Mert művére szükségünk van. A háború előtti 
íróra főként. A kötet ennek megfelelően méltatja az előtörténetet. 
A könyv Márai portréja a mindennel szakító művészt állítja közép-
pontba, aki a polgári ideálok világában akar élni olyan korban, ami-
kor ezek az ideálok széthullottak és időszerűtlenek. Harcos antifasisz-
ta, de a szocializmusnak ellenzője. „Márai is kialakított magának egy 
vallást, melynek egyetlen papja és híve van, ő maga, s a liturgiáját is a 
maga használatára alakította ki és éli meg feljegyzéseiben." 

A magam részéről, ahogy Határ Győzőnél a forradalmár szere-
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pét fontosnak tartom, Márai esetében egyfajta visszatérési hang-
súlyoznék a harmincas-negyvenes években. (Részben Ferenczi 
Lászlónak a Valóság és varázslat című tanulmánykötetben közölt 
Márai-tanulmányát követve.) A fasizmust testközelben megérezve 
visszatér Magyarországra regényírónak. Egy ellen-Koestler született 
ezzel. Az Idegen emberek, majd az Egy polgár vallomásai, sőt a Félté-
kenyek is éppen a kis és nagy emberi közösség melletti nosztalgikus 
vallomás. Amit, mint a Thomas Mann-hősök б maga is (és alteregó-
regényhősei) bomlasztottak előbb egy évtizeden át, azt szeretné épnek 
találni újra. A polgárerényt, amely minden erőszakra tudott véde-
kező választ adni. A Kassai polgárok ennek az eszménynek a vissza-
keresése a múltból. És ez az ideál nem az elefántcsonttorony remény-
telen magánya, hanem a viharokban megtartó erő szuggesztív-
patetikus felmutatása. Szerintem a Magyar Csillag szekértáborában 
is otthon levő program. 

Csak miután az egyszeri pusztulás a világ permanens megosztott-
ságává változott és egymás felé fordított fegyverek rendje tette ne-
hézzé az egyes ember létét közösségében, akkor választotta Márai a 
magányt. Ennek művészi dokumentuma a San Gennaro vére, amely-
nek alapos elemzését adja a könyv. Jól mutat ugyanakkor egy kettős-
séget; egyrészt: „a San Gennaro vére teljesen reménytelen: a férfi 
halála egyfajta európai humanizmus-eszmény végét is jelenti . . . a 
háború utáni Európa képét idézi, úgy, ahogy azt Márai Sándor látta, 
olyannak, amilyennek a polgári rend végét megélő s azzal ideálját 
is elveszítő művész hitte.", másrészt: „a San Gennaro vére férfija 
még vállalja az áldozatot . . . E fájdalom mégis gyógyító erejű és 
megtisztító. Mert ők ketten, az idegenek — akikről megtudhatjuk, 
hogy emigránsok — tudatában vannak annak, hogy a boldogságot 
és megigazulást nem az életben, nem a valóságban kell megkeresniük, 
hanem önmagukban, a lélek titokzatos tájain. Ez a megélt és meg-
talált biztonság sugárzik a férfiból, s ez gyógyítja meg mindazokat, 
akik beszélgetnek vele." Modern Krisztus-regény, mint Németh 
László Emberi Színjátékától kezdve annyi más, amely a személyes 
megváltás áldozatát vállalja. A férfi öngyilkossága tehát nemcsak az 
értelmetlenség átélése, hanem éppen áldozás a világ bűneiért. Értel-
metlen tettben értelmes vállalás. Mint volt e lőbb a hazatérés szertar-
tása. A magányos ember mindkét esetben közösségben is gondolko-
zik. Előbb családban-hazában, utóbb már csak emberiségben. A 
magánynak ez az értelmezése is lehetséges. 

Folytathatnám a részlet-vitát, vagy saját magyarázataim hozzá-
illesztését a könyv elemzéseihez. Mégis inkább azzal fejezem be, hagy 
üdvözlöm a kézikönyvet. Tudván, hogy sokszor lesz szükségem rá, 
ha másrért nem, hogy lexikon helyett használjam vagy bibliográfiai 
adatai okán. (Gondolat, 1986.) KABDEBÓ L Ó R Á N T 


