
TRENCSÉNYI KATALIN 

Az Argohajósok (és más „görögök") viszontagságos 
kalandjai századunk harmincas éveiben 

- Az Argonauták című folyóirat története1 -

„Szeged, 1934. augusztus 31. Angyal. 
Ma csak úgy belepislantottam az új Nyugatba a Városi Nyomdánál . Babits 

ír a Vajda János Társaság-féle antológiáról. Vas és Weöres nevét említi csak. Az 
agg koszorús nem szereti a kényelmetlenül „nagy tehetségű", fiatal költőket. 
Azaz engem. Szörnyű így talaj talanul élni. Németh sem ír rólam. A nemzedék 
irodalomtörténészei és esszéistái gyávák! Nem lehet rájuk számítani. Pedig ez 
Radnóti-generáció. Valahogy el kell helyezkedni. Lapot kéne csinálni." (Radnóti 
Miklós: Napló2) 

Az 1930-as években jelentkezett az a generáció, amelyet az irodalomtörténet 
a Nyugat harmadik nemzedékeként tart számon. Javarészt azok a költők sorol-
hatók ide, akik Babits Mihály 1932-ben megjelent Új Anthológiájában még nem 
szerepelnek, viszont a Makkai László szerkesztette második kötetben már igen.3 

Az itt következőkben egy útkereső kísérletről, az elhelyezkedés, a „lapcsinálás" 
viszontagságairól szeretnék írni e generáció néhány tagjának, illetve hozzájuk 
közel álló kortársaik visszaemlékezése alapján. 

„A második világháborút megelőző utolsó években a szerencsés véletlen egy 
nagyon tehetséges évjáratot hozott össze a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
egy csoportba. Ennek a csoportnak később minden egyes tagja belekerült a 
magyarországi ókortudomány lexikonába. Ezek a jeles fiatal tudósok Kerényi 
Károly professzor személye körül csoportosultak. Hogy megnevezzem őket 
(mert a nevük érdemes arra, hogy az utókor is megjegyezze ezt a nemzedéket): 
Ortutay Gyula - néprajzos, falukutató; Dobrovits Aladár - egyiptológus; Honti 
János - mesekutató; Szabó Árpád - ókortörténész; Dömötör Tekla - néprajzos; 
Petrolay Margit - meseíró és Trencsényi-Waldapfel Imre - ókorkutató..."4 , va-
lamint: Szerb Antal, Brelich Angelo, Horváth Tibor, Lengyel Dénes, Kovács 
Ágnes, Gráf András, Kovrig Ilona, Devecseri Gábor, Szilágyi János György, 
Gallus Sándor.5 Lényegében „e körnek tagja volt minden tehetségesebb ókor-
tudós, régész és klasszikafilológus, aki 1930. és 1940. között végezte tanul-
mányait".6 

A Stemma kört az előbb említett tudósok és egyetemi hallgatók részvételével 
1935-ben alapította az egyetem két oktatója, Kerényi Károly és Alföldi András. 
Kerényi abban az időben mint magántanár tanított az egyetemen. A kört ere-
detileg közösen vezették, de később Alföldi elmaradt a Stemmától. A Stemma 
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eleinte az antik szerzők közös olvasása és megvitatása céljából járt össze, később 
azonban a program a tagok saját tanulmányainak, tudományos munkájának 
felolvasásával, megismertetésével bővült. 

„A társaság Stemmának (gyöngysor, koszorú) neveztetett. Szép dolgok soro-
zata a gyöngysor is, a koszorú is, ezért lett ez a nevük. Azt fejezte ki, hogy a 
háborús viszonyok között a szépséget akarják szóhoz juttatni. Ezek az összejö-
vetelek tehát nem maradtak a baráti csevegés színvonalán, hanem tagjai beszá-
moltak egymásnak értékes kutatómunkájukról. 

Télen a csoport tagjainak lakásán tartotta hetente összejöveteleit, tavasszal 
pedig a Tóth Árpád által megénekelt aquincumi kiskocsmába tette át székhelyét. 
Ott, a vasúti töltés mellett állt egy malom, amelyet a tulajdonosáról (egy sváb 
kocsmárosról) neveztek el Krempl-malomnak. A malom udvarán, a vadgeszte-
nyefák alatti asztaloknál gyülekeztek egy üveg bor körül, mellyel közös tanáruk, 
később barátjuk és mesterük, vendégelte meg a Stemmát és a köréje gyülekező, 
kezdő, pályájuk elején álló fiatal tudósokat. Ami igazán jelképes volt, mert volt 
úgy, hogy húszan ülték körül az asztalt."7 „A Stemma felolvasóülésein egy cipó 
kenyér volt az asztalon és egy üveg bor, néha egy szál kolbász is hozzá - tehát 
minden puritán körülmények között zajlott. Ezeket az étkeket mi tréfásan az 
antik istenek ajándékának neveztük: Démétér istennő adta a kenyeret, Dionü-
szosz a bort, a kolbászt pedig Poszeidón ajándékának tekintettük."8 

Ez az istenek adta lakoma híven fejezte ki a csoport szellemiségét, hiszen e 
körben az ókori görögség tisztelete egyben életforma is volt: hitvallást, emberi 
hozzáállást jelentett.9 Egyfajta megszállottságot, „teljes beleélést az ókori görög-
ség kultúrájába",10 humanizmusába, hogy az élet és az alkotói (tudományos, 
művészi) tevékenység szoros egységet alkosson. „A középpontba emberi és tu-
dós magatartás elválaszthatatlansága került."11 

Ez az eszmény részben nietzschei fogantatású volt. „Próbáljunk meg ókori 
módon élni - rögtön száz mérfölddel közelebb kerülünk az ókoriakhoz, mint 
az összes tudóskodással" - mondja Nietzsche (269).12 És ugyanő: „A mi legma-
gasabb művészetünk és filozófiánk, és az igazsághűen megismert korai antik-
vitás között nincs ellentmondás: támogatják és tartják egymást. Ebben remény-
kedem" (272). De nietzschei gondolat a „filológus" és a „görög" ellentéte is, 
csakúgy, mint a filológia filozófiává változtatásának igénye, illetve az a meg-
győződés, hogy az ókorhoz való közeledés dialógusszerú: a tudós saját énjét 
áldozza a tudásért cserébe. A nietzschei indíttatást a Stemma emblémája is je-
lezte: egy érmén a Stemma (görög) kezdőbetűje, dionüszoszi és apollói zöld 
ágba foglalva. 

Ez az embléma került fel az 1935 augusztusában megjelenő Sziget című lap 
borítójára is, melyet Kerényi jegyzett. (E számot csupán kettő követte: 1936-ban 
és 1939-ben.) A lap a Stemma eszmeiségét kívánta összefoglalni. Publikációkkal 
benne elsősorban Kerényi, és művész-, illetve tudós barátai (Németh László, 
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Szerb Antal, Hamvas Béla, Kövendi Dénes, Prohászka Lajos, Brelich Angelo, 
Gulyás Pál, Altheim Ferenc), valamint a Stemma néhány tehetséges fiatal tagja 
(Dobrovits Aladár, Gallus Sándor, Trencsényi-Waldapfel Imre) jelentkezett. 

A lap neve Horatiusra utal, pontosabban a költőt irányító mítoszra, „világ-
megnyilatkozásra".13 E mítosz szerint a gyökerében megromlott, pusztuló vilá-
got elhagyták istenei, és nem hatják át erejükkel. Ám Jupiter, még mielőtt a 
vaskort küldte volna az emberiségre, egy szigeten (a „boldog szigeten") meg-
hagyott egy darabka aranykort, lakóhelyül az istentisztelőknek. „Ez a sziget 
mítosz: világos, látomásszerű tudomás arról, hogy a tisztaságnak és boldog-
ságnak: az »aranykornak« van valahol helye a kozmoszon belül, sőt, ez a hely 
az igazi kozmosz, a világ minden egyebütt mállik, széthull, vége felé rohan.. . 
A »sziget« felé való fordulás kétségtelenül a legteljesebb, föltétlen, végleges 
elítélést és lemondást fejez ki azzal a világgal szemben, amely nem »sziget«. 
Még akkor is, ha erről a világról és közeli végéről nincsenek olyan apokaliptikus 
vízióink, olyanok, amelyek Horatiust megérintették."14 

A sziget-mítosszal való kapcsolatot jelzi a lap mottója is („Sed iuremus in haec: 
simul imis saxa renarint / Vadis levata, ne redire sit nef as. "), amely Horatius XVI. 
epodusából való. E költemény szerint „második emberkor pusztul polgári tu-
sákban",15 és a költő-vátesz a végromlás elől menekülvén azt javasolja társainak: 
szálljanak hajóra és induljanak „dús szigeteknek áldott mezőire", ahol az arany-
kor várja a bátrakat, akik megfogadják, hogy az útról nem fordulnak vissza. 
(„Ámde megesküdjünk: haza térni tilos, mig a szirtek / Felszállva nem röpülnek a 
tenger szinén.") Ez a sziget-vállalkozás hűségesküt, nagy elhatározást kívánó, 
alkotó, hódító program.16 És ha az elszakadástól fél a többség, akkor „legalább 
a müveit, jobb rész" vágjon neki az útnak. De nem kivonulni akartak a társa-
dalomból, hanem közös munkájukkal a társadalmat mozgató belső erővé kí-
vántak válni. Ahogyan Kerényi fogalmazta a lap beköszöntő írásában: a sziget 
„nem a visszavonulás partja, hanem a betörésé".17 Hitték, a „vaskor" bűneitől 
megmenekül az, aki követi a költő váteszi szózatát, és úrrá lesz a sorson „az 
erkölcsi személyiség autarkiája által".18 „Csak legyen bátorság az emberben ah-
hoz, hogy egészen átadja magát a Múzsák ajándékának, elkülönülve a beava-
tatlanoktól, lemondva a közkeletű kívánságokról."19 
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Kerényi, akit 1934-ben a pécsi egyetemre „száműztek", és egyúttal a Philolo-
giai Közlöny szerkesztésétől is megfosztottak, „a nyilvánosságot Magyarorszá-
gon már csak minden hivatalos jelleget nélkülöző érintkezések körében keres-
hette, ...a rég óhajtott szilárd pontot csak az elszigeteltség egy formájában re-
mélhette megtalálni."20 Ez az elkülönülés tehát egy közösség létrehozását célozta 
meg, egy olyan műhelyét, amelynek tagjai a fenti eszmények nevében dolgoztak 
közösen azon, hogy tudásuk a magyar szellemi élet mozgatója legyen. Egy 
„magyar és antik-görög találkozást" reméltek, amelyet „a magyar szellem hozzá 
legközelebb eső, legméltóbb menedékének" tartottak a „faji alapon nekilódult 
földindulásban". Ez a cél visszhangzik Trencsényi-Waldapfel Imrének a Horatius 
Noster utószavában megfogalmazott gondolataiban, miszerint az antikvitáshoz 
való viszonyunk mindig korszerűen determinált. „Tulajdonképpen meghatóan 
naiv próbálkozás volt, amikor Kerényi egy ilyen katasztrofális politikai helyzet-
ben próbálta az antikvitás felé való fordulással a magyar szellemi életet és talán 
a magyar sorsot megváltoztatni."21 Úgy vélték, hogy „a magyar lényeg önma-
gáraismerését a görög lényeggel való találkozástól és egyedül ettől" lehet várni. 
De nem pusztán a magyar ókortudomány kiépítésétől, h a n e m a „görögségtől 
megragadott" kortársaiktól is várták ezt.22 Talán azért is érte a lapot annyi 
támadás (Mátrai László, Fejtő Ferenc, Szentkuthy Miklós), mer t a Sziget e téren 
konkurált az Apollóval és a Nyugattal. 

A folyóirat második számát (1936) kétéves szünet követte. Ennek okai nem 
világosak. Mindenesetre, a második és harmadik szám megjelenése közti két 
évben (1937-38) látott napvilágot az Argonauták. A lap egyfelől a Sziget esz-
méjének folytatójaként lépett fel, hiszen szerzői részben a Stemma fiatal tudós 
tagjai voltak. A három bevezető vers utáni tanulmány pedig (Honti János tol-
lából) a sziget mítoszát tárgyalta, összevetve a horatiusi és a kelta elképzelést 
a „boldogok szigetéről": 

„A horatiusi sziget örök aranykort, örök boldogságot ígér. De mégis - vates 
hirdeti, kemény, nagy elhatározást követelő szavakkal. Ünnepélyes, nagy esküt 
is követel, hűségesküt a szigeti gondolatnak, amelynek vonakodást, ellenállást 
kell leküzdenie és ártalmatlanná tennie." 

A lap tipográfiájában, „kivételesen szép külalakjában"23 is rokona volt a Szi-
getnek. Nem véletlenül, mivel első száma (akár a Sziget) Löbl Dávid és fia 
budapesti nyomdájában készült, „ahol az Officina választékos kiadványait 
nyomták".24 Az Argonauták címlapját is a Szigethez hasonlóan a lap eszmeiségét 
jelképező, az Argohajósokat ábrázoló érme díszítette. (Illés Árpád munkája.) 

A folyóirat egyúttal a Nyugat harmadik nemzedékének, a „Radnóti-generá-
ciónak", fiatal (főként elsőkötetes) költőknek is adott teret. Ahogyan a mítoszban 
az Argohajósok is magukkal vitték Orpheuszt, hogy dalával csendesítse a vihart, 
szelídítse a pusztító erőket. Ez az Argonauták kitűzött programja volt, „amely 
elsősorban a szép magyar vers szolgálatát vállalta"25 az egyre zordabb, ember-
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telenebb világban. így közölte a lap (a „nagy öregek": Lesznai Anna, Kassák 
Lajos egy-egy verse mellett) Hajnal Anna, Radnóti Miklós, Keszi Imre, Pásztor 
Béla, Habán Mihály, Weöres Sándor, I. Szemlér Ferenc, Zelk Zoltán, Forgács 
Antal, Vas István, és Karinthy Gábor verseit. De itt közölték Petrolay Margit 
első, készülő regényének egy fejezetét (Tentialbene címmel), és a korán e lhunyt 
táncos, Nagy Etel írását a táncról. 

E fiatal művészek egy része már korábban is együttműködött Kerényiékkel, 
főként a „Kétnyelvű klasszikusok" sorozat kiadása kapcsán, mivel itt szükség 
volt latinul és görögül tudó költőkre, műfordítókra. így a Horatius Noster má-
sodik, bővített kiadásában már ott találjuk Radnóti Miklós, Vas István és Ka-
rinthy Gábor nevét. 

Az összekapcsolódás oka részben politikai is volt: a harmincas évek közepén 
ugyanis „a baloldali magyar értelmiség szükségét érezte, hogy sorait tömörítse, 
régi személyes sérelmek, klikkek a háttérbe szorultak, és bizonyos egységfront 
alakult ki az írók, költők, tudósok közt is."26 E tudós-művész szövetséget jel-
képezte a lap két szerkesztőjének személye is: egy ókortudós - Trencsényi-Wal-
dapfel Imre és egy költő - Hajnal Anna. Ők ketten voltak a házigazdái annak 
az irodalmi társaságnak is, melynek soraiból kerültek ki az Argonauták további 
szerzői. E csoport magát Tóth Árpád Társaságnak nevezte, és ezzel m inden 
további hivatalosságot mellőzött is. Nem volt alapító okirata, hivatalos bejegyzés 
sem erősítette meg létrejöttét. Fiatal művészek és tudósok hozták létre a célból, 
hogy egymás műveit minél hamarabb megismerhessék. 

Ekkoriban irodalmi estek zajlottak városszerte. „Abban a nagyon-nagyon régi 
és mégis mmtha tegnap lett volna világban — írja Devecseri Gábor - , amelyben 
költőkké óhajtottunk növekedni, és éreztük is napról napra, hogy ezt tesszük, 
szorgalmasan jártunk irodalmi estekre. Valahogy úgy gondoltuk - fölöslegesnek 
tartottuk beszélni róla - , hogy az odáigvolt költészet a jelenig érkező hatalmas 
folyam, és arra vár, hogy hullámára fektessük papírcsónakunkat, ez pedig ma jd 
ring előre, valóságos csónakká, gőzhajóvá, tengerjáróvá növekszik." A leghíre-
sebb irodalmi estek a Nyugat estjei voltak a Britannia kávéház különtermében 
(később pedig a Rákóczi úton egy teremben), rendszerint Nagy Endre vezeté-
sével. A Vajda János Társaság összejövetelei elsősorban fiatalokat vonzottak, itt 
Benedek Marcell elnökölt.27 „Érdekes, hogy e Társaságban a baloldaliság 
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mennyire magától értetődően általános volt. (Mint egyébként - a hivatalos Tár-
saságok, az Akadémia vagy kifejezetten jobboldali folyóiratok körét kivéve — 
minden irodalmi, művészeti körben.)"2h De irodalmi estek zajlottak a Gresham-
palota félemeletén, Kun Zsigmond vezetésével. Híresek voltak a Szép Szó estjei, 
s az irodalombarát Bánócziné Balogh Vilma szervezte összejövetelekre is sokan 
eljártak a Continental-szálló pincéjébe.2" „A Continental pincét, Illés Árpád mű-
terme mint Lesznai Annáé padlást kínált fel az irodalomnak."30 Itt talált helyet 
magának a Tóth Árpád Társaság. „Narancs és a költőtársak friss munkája várta 
a vendégeket. Elsötétített szoba, az íróasztalnál nagyernyős olvasólámpa. [...] 
Szentély hangulata volt az. A költők társalgó hangon beszélgettek, vitázó han-
gon vitáztak, de ha verseiket mondták, azonnal átváltottak a szertartás hangjára. 
Weöres elrévedezte, mint valami szelíd sámán, Hajnal Gábor elpatakmormolta, 
Zelk elbrácsázta, Toldalaghy elfuvolázta a maga verseit. S Füst elsírta, köny-
nyezve, a Kosztolányiról írt gyászbeszédét."31 

Az ősz során azonban Illés Árpádnak elfogyott a tüzelője, úgyhogy szóba 
jött, hogy az összejöveteleket le kell állítani. Ekkor ajánlotta fel Hajnal Anna 
Wahrmann (ma Victor Hugo) utcai lakását irodalmi szalonnak, és ettől fogva 
az összejövetelek nála zajlottak.32 A fent említetteken kívül ide járt Jékely Zoltán, 
Sőtér István, Habán Mihály, Berda József, Vészi Endre, de megtisztelte a társa-
ságot felolvasásával Déry Tibor, Kassák Lajos, Hunyady Sándor, Kerényi Károly. 
Sőt, József Attila is itt mutatta be néhány költeményét, köztük а Ha a hold süt... 
címűt.33 

„így ismerkedtünk meg egymással mi, íróemberek, és így segítettük egymást. 
Voltak, akiknek már voltak publikációik, akik, ha alkalmuk adódott, tudták, 
hogy milyen kiadókhoz kell fordulni."34 Ók segítették a kezdőket, vagy hívták 
fel a szerkesztők figyelmét egy-egy fiatal tehetség munkájára. 

A Tóth Árpád Társaságból és a Stemmából nőt t tehát ki az Argonauták, a 
nemzedék legjobbjainak közreműködésével. A névválasztás többfelé mutat. Egy-
részt - és ez nyilván a Sziget hatása - a vízre szállás, a Sziget felé hajózás, a 
„boldogok szigetének" meghódítása eszméjét fejezte ki. A névválasztás másik 
szála a horatiusi epodus egy sorára rímel, ahol a költő úgy ír a „boldogok 
szigetéről", hogy: „Bárkájuk nem kormányzák ide Argohajósok." Amikor azon-
ban az Argonauták is a békesség, a nyugalom, a humánum szigete felé veszik 
az irányt, amelynek elérése közös cél tehát, ez kifejezheti az értelmiség össze-
fogását a háborút megelőző nehéz időkben. Az értelmezés harmadik szála a 
mítoszt követi. Azt a közös, nagy vállalkozást, melyben a görög mitológia -
trójai háború előtti - összes hőse összefogott, hogy az Alvilágra alászállva, de 
végül annak fölébe kerekedve megszerezze az értékes Aranygyapjút. Hiszen a 
háborút megelőző években egy lapot indítani, melyben tudósok és művészek 
teszik le voksukat a humánum, az esztétikum, a béke mellett - szintén közös, 
nagy vállalkozás volt.35 
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E korszak tudósainak és művészeinek vonzódását az antikvitáshoz más 
európai nációk irodalmában és tudományos életében is fellelhetjük. Gondoljunk 
például Erwin Panofsky humanizmussal foglalkozó írásaira vagy Jaeger paideia-
koncepciójára. Vagy az orosz irodalomban ekkoriban fellépő akmeizmus (pél-
dául Mandelstam, Ahmatova, Gumiljov írásai) szintén szoros eszmei rokonságot 
mutat az antik esztétikával. 

„Ha a reneszánsz antropokratikus kultúrája egy »fordított középkorba« tor-
kollik (mert hogy láthatóan ez történik), azaz egy satanokráciába, szemben a 
középkori teokráciával, nemcsak a tudományok, hanem az általunk ismert for-
májukban a természettudományok is el fognak tűnni, és semmi más sem marad 
belőlük, csak ami megfelel az »ember-alatti« törekvéseinek. Ám még ez sem 
jelenti a humanizmus végét. Prométheuszt lekötözhették, megkínozhatták, a tü-
zet azonban, melyet a fáklyájával gyújtott, nem olthatták ki"36 - írja némileg 
rezignáltabban Panofsky ez idő tájt híres humanista művészettörténeti credó-
jában. 

Visszakanyarodva a magyar irodalomhoz, lényeges különbség a Sziget és az 
Argonauták között, hogy az utóbbi egyre erőteljesebben a háborúellenesség 
hangján szólalt meg. Hiszen Mandelstammal együtt tudták azt, hogy „ha nem 
az igazi humanizmus szolgál a jövendő társadalmi architektúrájának alapjául, 
az el fogja taposni az embert".37 A lapban megjelenő míves tanulmányok mellett 
a fordítások jelezték az Argonauták ars poeticáját. E műfordítások az emberte-
lenséggel szemben felépített szabad belső világok voltak. De a szellemi kitekintés 
és a modern magyar líra ösztönzői is voltak egyben. 

A műfordítás fontosságát már az Argonauták tartalomjegyzéke is jelezte, itt 
ugyanis feltűnő volt a fordítások nagy száma, illetve hogy az egyes versek a 
műfordító neve alatt szerepeltek. (Természetesen azért a szerzőjük is fel volt 
tüntetve.) Ez a műfordítások vallomás-jellegét is kiemelte, a költők önmagukat 
is kifejezték abban, ahogyan egy-egy, a lelki alkatuknak is megfelelő költő mű-
veit tolmácsolták.38 

Az Argonauták lapjain jelent meg Kerényi Károly két D. H. Lawrence-fordí-
tása, Trencsényi-Waldapfel Imre tolmácsolásában Szapphó töredékei és Szimó-
nidész egy költeménye. Illyés Gyula Catullust, Rónay Pál Ismeretlen latin hajós-
éneket tett közzé. Közölte a lap Édes Gergely Theokritosz-fordítását is, illetve 
Janus Pannonius Vízkereszt című versét Geréb László tolmácsolásában. Devecseri 
Gábor első fordítói szárnypróbálgatásait, Kardos László első Barrett-Browning-
szonettjét is az Argonauták tette közzé. Szabó Lőrinc Anton Wildgans-fordítását 
elirigyelvén Vas István magyarra ültette át Vigny versét, a Zsuzsanna fiirdőjét. 
Kardos László fordításában Carducci verseit, illetve Szilágyi Endre hagyatékából 
előkerült Blake-verseket közöltek még a szerkesztők. 
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E fordítói műhely szellemét leginkább a második számban közzétett „ver-
seny" érzékelteti, ahol is Keszi Imre és Kardos László Goethe A bűvészinas című 
versének fordításait jelentették meg egymás mellett. 

így került a lapba Vas István első latin műfordítása (Vergilius I. Eclogá)a). 
Radnótitól pedig egy Tibullus-fordítás (Detestatio belli), mely Vas István szerint 
„a Radnóti-líra egyik szuverén bravúrja" és „a latin költészet megmagyarításá-
nak egyik legfényesebb diadala" volt. „Mindössze néhány verset fordítottunk 
Waldapfel buzdító és útbaigazító szövetségének jóvoltából - emlékszik vissza 
Vas István - , de az a néhány darab énnekem elevenebb, cselekvőbb és máig 
érvényes jogot szerzett a latin költészet menedékéhez és példájához; és megve-
tette Radnóti érett, kései korszakának vergiliusi alapját."34 

Valószínűleg e műfordítási lehetőségek teremtették meg a technikai feltételeit 
az e nemzedéknél ekkoriban bekövetkezett fordulatnak. Ez a lázadó, útkereső, 
gyakorta az avantgarde felől induló generáció lassacskán hűtlen lett az avant-
garde költészethez, és „átcsapott önnön ellentétébe: a leszűrt klasszicizmusba".40 

Ekkoriban írta első rímes versét Zelk Zoltán és Vas István is (melyet későbbi 
visszaemlékezéseikben az avantgarde „elárulásaként" említenek), és Illyés Gyula 
mellett mások (az erdélyi Szemlér Ferenc, Radnóti Miklós, József Attila) is a 
klasszikus költészet hangjait kezdték próbálgatni. 

Ez a fordulat hamarosan nyilvánvalóvá vált: „. . .két három év alatt kiderült, 
hogy a mi egész kialakuló nemzedékünk egy hú ron pendül a korszerűtlen 
klasszikum keresésében. Azért kellett hozzá néhány év, amíg kiderült az ön-
kéntelen összhang, mert eleinte úgy látszott, hogy ahányan vagyunk, annyi felé 
futunk el az avantgárdtól is, a neonépiességtől is. [...] Utóbb azonban tudomásul 
kellett vennem, hogy már nem csak én vagyok konzervatív költő: azok lettünk 
mindnyájan, az egész nemzedék. És ami még nagyobb bökkenő volt: az új 
kritikusok már nem tekintettek minket konzervatívnak; már mi vol tunk a kor-
szerűek vagy legalábbis mi látszottunk annak" - mondja Vas István.41 

A sors azonban nem volt kegyes e nemzedékhez, hiszen alig hogy hangjukra 
találtak, íróvá, költővé értek, a háború szele elsodorta az irodalmat. 

„De aztán jött a pénzínség, mert megszűnt a tagok jövedelme. És mivel me-
cénások eddig sem voltak, hiszen a lapot a saját zsebünkből tartottuk el, úgy 
tűnt, hogy az első szám után megszűnik az Argonauták. Ez nagyon fájdalmas 
dolog lett volna. De egyszer Trencsényi-Waldapfel Imre a VI. kerületben járván 
meglátott egy pincehelyiséget: egy nyomda volt. Antos Istvánnak hívták a ve-
zetőjét, aki már hallott az Argonautákról, és felajánlotta, hogy haj landó részlet-
fizetésre kiadni a lapot. Ez igen nagy szó volt akkoriban, és így az Antos nyomda 
segítségével a második szám is meg tudott jelenni. A részleteket a két szerkesztő: 
Hajnal Anna és Trencsényi-Waldapfel Imre állta. Emlékszem, havi húsz pengőt 
kellett mindig félretennem a kosztpénzből. Ami akkoriban nagy összegnek szá-
mított. Még egy számot sikerült nagy keservesen piacra dobni 1938-ban (akkor 
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már a sajtótörvényt is ki kellett játszani42), de aztán behívták az Antos urat 
katonának, úgyhogy leállt a lap. Jött a háború, a behívók, a munkaszolgálatok 
és már semmi lehetőség nem volt arra, hogy a lapot folytathassuk."43 

A társaságot egyébként is megosztotta az OMIKÉ-hez, a zsidó hitközség kul-
turális egyesületéhez való csatlakozás kérdése. A munkatársak egy része ide 
húzódot t vissza, „ahol egy ideig m é g eleven élet folyt".44 Mások viszont nem 
akartak csatlakozni, sem pedig anyagi támogatást elfogadni a közösségtől: úgy 
vélték, ezzel csak még több zaklatásnak teszik ki a lapot a hatóságok részéről.45 

A lap két szerkesztője azért nem adta fel: Radnóti naplójának egy 1941. január 
29-i feljegyzése szerint a Seemann kávéházban Argonauták találkozó volt, de 
sajnos reménytelen minden, „az A-at nem lehet életrepofozni már . . . [...] W. 
Imrével megbeszéljük, hogy csinálunk hármasban egy Tibullus kötetet, vele és 
Pistával.46 Majd... Imre években gondolkozik. Boldog arkangyal."47 

Sajnos, naivnak bizonyult az „években gondolkozás". A lap munkatársai kö-
zül is többen tragikusan fiatalon hunytak el. És évekkel később, a háború el-
múltával a túlélőknek sem adatott meg többé az, hogy hivatalos bejegyzés, 
okirat és pecsét nélkül néhány lelkes művész és tudós társaságot alapítson... 
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