
NEGYEDIK NEMZEDÉK? 

Míg Gyulai, Berzeviczy, Rákosi Jenő, Vargha Gyula és kortársaik 
a nyolcvanadik évük körül haltak el s talán ma is élnek, ha meg nem 
haltak, a Nyugat nagy nemzedékének zöme az ötvenedik éve körül vagy 
még előbb tűnt el közülünk. Míg tehát egy-egy írógeneráció gyakran év-
tizedeken át elállja a következőnek út ját , a mai legfiatalabbak még szinte 
fel sem serdültek, már beülhetnek az üresen álló pozíciókba, mert apáik 
rég a föld alatt vannak s bátyáikat is megharmadolta a háború és a po-
litika. Soha még magyar írónemzedék olyan könnyen nem vehette át 
elődei örökségét, mint a mai fiatalok. A huszas években egyetlen rangadó 
folyóirat volt, a Nyugat, ez azonban természetesen elsősorban saját alapí-
tóinak állt rendelkezésére, akik akkor alkotóerejük teljében álltak. Így 
a kezdő írónak akkor bizony sokáig kellett ülnie a kapú előtt, míg egy-
egy rövid látogatásra beeresztették. Mégis, mikor Szabó Lőrinc, aki 
feszült viszonyban volt Babits-csal, 1926-ban Pandora címen folyóiratot 
alapított kortársai részére, általában csak a névjegyünket adtuk le a lap-
nak, de senkinek sem akarózott a pedig jó színvonalú lap állandó mun-
katársává szegődni. Helyesebben: hiányzott, sőt fel sem merült bennünk 
az a szándék, hogy külön nemzedékként szerepeljünk a magyar iroda-
lomban, az volt a vágyunk, hogy beleolvadjunk az egyetemes magyar 
irodalmi életbe, hajlama szerint ki a Nyugat, ki a Napkelet gárdájába. 

Nem győzök csodálkozni rajta, hogy a legfiatalabbak ma olyan 
folyóiratot alapítottak, amelynek egyetlen programmja a hasonlókoruak 
szóhoz-juttatása. Nekik nem fontos, hogy a fiatal író milyen világnézetet 
vall és milyen eszközökkel fejezi ki magát, az fontos csupán, hogy szü-
letési bizonyítványával igazolni tudja a korosztályát. Hiszen ha egyéb 
kritériumok: szellem, forma, magatartás, vagy akár valami megnevezhe-
tetlen atmoszféra is összetartozásuk siboletjei közé tartoznának, úgy 
megeshetnék, hogy egy-egy rokon egyéniséget fedezhetnének fel az 
idősebbek között, s másfelől olykor idegennek kellene találniok velök 
egykorú fiatalokat. A Nyugat annakidején, épp mert meglehetősen hatá-
rozott törekvésekkel indult, boldogan fogadott soraiba idősebb kortár-
sakat (Ignotus, Schöpflin, Ambrus, Halász Imre), s ugyanakkor számo-
san voltak az alapítókkal egykorúak, akiket nem lehetett a hasábjain 
elképzelni (Farkas Pál, Csathó Kálmán stb.) Az Újholdnak, legalább 
eddigi gyakorlata szerint, senki sem jó, aki meghaladta a harmincadik 
évét s minden írástudó megfelel, aki innen van rajta. Mint közelmult-
ban a hivatalokban, itt most is a születési bizonyítvány szolgál védlevél 
gyanánt, csak most nem a nagyszülőket, hanem a születési évet vizsgál-
ják benne. Olyan szélsőséges liberalizmus ez, amelyet csak az elvi tarta-
lom teljes hiánya magyarázhat. A pártok-szerinti széttagolódás mai beteg-
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ségéhez így még a nemzedék-szerinti elkülönülés járul, éppoly mester-
ségesen kívülről oltva irodalmi életünkbe s nem annak igazi állapotából 
és szükségleteiből fejlődve ki, mint amaz. 

Igazolja-e valami ezt a különös magatartást? 
Idősebb írók önző elzárkózása, mint láttuk, ebben az esetben nem 

kényszeríti falanxba a fiatalokat. Talán az egykorúság formálja szükség-
szerűen különarcu közösséggé az embereket? Ha így volna, voltaképp 
nem nemzedékekről, hanem évjáratokról kellene beszélni, de így a Nyu-
gat óta nem a negyedik, hanem a harmincadik évjáratnál tartanánk. Az-
zal, hogy az Újhold a „nemzedék" szót használja az „évjárat" helyett és 
körülbelül öt-tíz évjáratot — nem tudni, miért épp ennyit — egy nem-
zedékké fog össze, elárulja, hogy ösztönösen érzi: az irodalomtörténet 
nem évjáratokban gondolkodik, mint a hadügyminisztérium, számára csak 
a sors és akarat közössége számít, az olyan egykorú íróké, akik valami 
újat és jelentőset, mégpedig nagyjából rokon újat hoznak tarsolyukban. 
Ilyen közösség pedig nem alakul ki minden évben január 1-től december 
31-ig. Igen, az egyes költő non fit, sed nascitur, de a költőnemzedék non 
nascitur, sed fit. 

Így hát mielőtt elfogadjuk, hogy a legfiatalabbak valóban negye-
dik nemzedék-e, először is azt kellene megvizsgálnunk, hogy egyáltalán 
nemzedék-e. Élettani és kalendáriumi értelemben természetesen az. De 
arra a kérdésre, hogy irodalomtörténeti értelemben is nemzedéket alkot-
nak-e, csak azt felelhetném, hogy ma még csupa magános tehetséget 
látunk közöttük, akik egyelőre nem váltak egy történelmi nemzedék 
magasabb egészévé. Hiszen, ha élne e „generáció"-ban egy közös törek-
vés, akkor nyilván ezt hirdetné, nem pedig azt, hogy tagjai mind bizo-
nyos években születtek. Az igazán irodalomtörténeti jelentőségű nemze-
dék ugyanis sosem nemzedéknek, hanem pártnak, mozgalomnak, művészi 
iskolának s más efélének érzi magát elsősorban; ha a puszta nemzedék-
tudat lép előtérbe, ez körülbelül biztos jele annak, hogy nem igazi nem-
zedékkel, csak biológiai vagy sorozási évjárattal állunk szemben. 

Talán nem kell mondanom, hogy mindez nem a „negyedik nemze-
dék" tagjai ellen irányul. Sok jó tehetséget becsülök s nem egy barátot 
szeretek köztük. Csak összefogásuk mostani elvét kifogásolom. Vagy van 
ugyanis valóban saját programmjuk és közös szellemük s akkor ezt kell 
zászlajukra írniok, vagy nincs, akkor meg miért állnak külön? Tiszte-
let-becsület egyenként valamennyiöknek, de összefűzésük mostani módja 
elhibázott. A kötést ki kell fejteni s szálakat újból megkötni. Szerencsére 
már látni is az Újholdban ily szándék jeleit. 
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