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MAI MAGYAR KÖLYÖK
avagy: az irodalom alvilága

EGY DANTE-KIADV ÁHY. FELELŐS KIADÓ: SZALAI SÁNDOR

Több mint három esztendeje "A budapesti filmalvilág" címmel
ugyanebben a rovatban írtam egy nagyobb cikket a filmesek ga
ládságairól. Azok a rémületes dolgok, melyek akkortájt dulakod
tak a magyar filmgyártás körül, manapság nagyrészt megszüntek,
dehát eben gubát cseréltünk, mert ez a népség, az irodalom és a
szórakoztató ipar alvilága - mint akkor mondottam - irthatatlan.
Ezek megbújnak, aztán ismét előjönnek s noha, természetesen,
nem tudnak alkotni semmi maradandót, ez a cselekvő butaság, az
alantas világnak ez a lankadatlan tevékenysége szétbomlaszt min
den nemesb törekvését.

Irodalmunknak is van em! nyüzsgüUJd6 csapatja, mely hajdan
nagyon is sokat zajongott, de zajongásukból semmi jó nem jöhe
tett. Ezeknek mestere Erich Kiistner és Bertchold Brecht volt, két
sötét és szánalmas alak, akik német nyelven írtak ugyan, de egyík
nek sem volt semmi köze a német irodalomhoz. Épp így ezeknek
sincs joguk még csak szenvelegni se, hogy köl/6k Mily nagy kár,
hogy ebben a könyvben, mely a Mai Magyar Kül/6k büszke címet
viseli, seregestül szerepelnek, negyven költő közül tucatnyian vo
nulnak föl; itt van az egész csapat, Radnóti Miklós, Rónai Mihály
András, Vas István, Faludy György, Fenyő László és valamennyi.

Megint előbujtak ezek, egyre-másra szerkesztik az antológiá
kat, egyre-másra teszik tönkre a világirodalom remekeit. De a
könyv szerkesztősége hasztalanul tömte meg nyúlékony klapaneiá
ikkal a vaskos könyvet. A többi költő legyőzi a számbeli túlsúlyt.
Nem lehet erőszakosan költészetet teremteni. Ez a forgolódó tábor
semmit sem alkotott, csak rágcsálta a nagy műveket. Vas István és
Faludy György irodalmi botránya a Villon-fordítások körül isme
retes a szakértő bírálat leleplezéseiből. De ez a botrány sem ri
asztotta vissza e fiatalembereket. Belekapnak ezek mindenbe,
Apollinaire-be, Blake-be, mindenkibe, és földúlják a művek remek
rendjét. Az egyik, Faludy György, írt valaha egy monstruózus köl
teményt, egy egész kötetnyit. ezzel a címmel: "Németország" II

volt mersze ezt a szörnyűséget elnevezni Heine művének! Ehhez
volt bátorsága, de azt már nem merte megtenni. hogy Magyaror
szágon nyomassa ki, elvégre arra még a fölületesebb kritika is rá
jött volna, hogy Heine sohase írta ezt a tehetségtelen gyalázko
dást. Tehát Kolozsvárt jelent meg ez a könyv, a román id6ben,
egy kommunista kiad6ná!. És a Mai Magyar Költők szerkesztősége

nem átallotta felsorolni Faludy úr adatai között, hogy "Heine (?):
Németország, Korunk-kiadása, Kolozsvár." Azt is írták az élet
rajzi adatokban, hogy Faludy György a Szép Sz6 munkatársa volt.
Hát ez nem igaz. Faludy György soha semmiféle verset nem írt a
Szép Szóba. Éppen én voltam az, aki tűrhetetlenül rossz verseit
visszaadtam, mert akkor igazán ügyeltünk arra, hogy illetéktelen
marénylők ne lopakodhassanak a magyar irodalom jelesei közé.
Dehát azért kellett most Faludy Györgyöt a Szép Szó munkatársa
ként föltüntetni ebben az antológiában, hogy egy régi komoly íro-
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dalmi szemle nevével valahogyan legitimálhassák garázdálkodásait.
Azt hitték, hogy ezt nem fogjuk szóvá tenni? Hogy szótlanul hagyjuk
ezt? Nem, ez valóban tűrhetetlen, hogy a Mai Magyar Kö!t{jk több
mint negyedrésze ezek közül kerüljön ki, e tehetségtelen nyammo
gók közül, kiket csak szivós szelidaritásuk jellemez, a visszatetsző

erőlködés, hogy egymást költővé avassák. Azt írják például az
egyikről a bevezetőben: Vas István az új nemzedéknek leghero....
kusabb alakja. Hol ez a heroizmus? Miben volt heroikus ez a köl
tőcske, mondják meg nekem! Ez a dünnyögő hunyászkodás lenne
heroizmus? Ha a slemilség heroizmus, akkor ez a költő valóban
hős, dehát ott még nem vagyunk, hogy egy irodalmi slemil oktassa
a magyar költőket hősiességre.

Az irodalmi alvilág bujt elő ebben a könyvben, leplezetlenül
és arcátlanul. Beleékelték magukat a derék magyar költők közé
és kihirdették magukról, hogy mind hősök ők és bátrak. Valóban
bátorság is kell ahhoz, hogy ezt végbevigyék, dehát ez nem irodal
mi bátorság, ez csak az a sajátságos törtetés, mely még a legjob
bakat is elriasztja tőlük. Ideje volna megvizsgálni a könyvkiadók
üzleti fogásait, ideje volna megtekinteni, kik azok, akik a háttérben
tovább folytatják nyomorú játékaikat irodalmunk mérhetetlen kárára.

Egyébként is kétes értékű könyv, mert - noha a többi költő

től igazán szép verseket is olvashatunk benne - hiányoznak be
lőle olyanok, akik bizonyára több érdemet szereztek irodalmunk
ban, mint Hajnal Anna, vagy Vas István, e heroikus ferdítők, avagy
Gellért Sándor és Kunszery Gyula. Kunszery GNula? Ki ez? Csak
nem azoknak a tehetségtelen cikkeknek és zagyva krilikáknak az
ir6ja? Micsoda társaság! Az adatok is gyakorta tévesek,
a bevezetés pedig egyoldalú. Dzsida Jenőt mint nagy halottat József
Attilával együtt emlegetni igazán gyermetegség. Nem értjük a ki
váló Vajthó Lászlót, akinek neve mint szerkesztő szerepel a könyv
címlapján, nem értjük őt, miként tűrhette e visszásságokat. Titok
zatos dolog ez, de reméljük, hogy az eféle irodalmi titkoknak rövi
desen végeszakad, ha egy kissé jobban megvizsgáljuk a könyv
kiadás mai m6dszereit, melyek legélesebben láthatók a Mai Magyar
KölUJk című kiadványban. Horváth Béla

Néhány kritikai észrevétel egy versgyüjteményről

Kétségtelen, hogy a huszas évek vers-iszonyatával ellentétben ma
valóságos verskultusz van: egymásután jelennek meg az össze
gyüjtött versek és a különféle antológiák, ami annak is jele, hogy
a költői matinék és délutánok közönsége mellett kialakult a vers
olvasók tábora, melyre költők és könyvkiadók egyformán számít
hatnak. Ez a magyarázata annak, hogy a Dante könyvkiad6 is el
érkezettnek látta az időt, amikor minden anyagi kockázat nélkül
megjelentethet egy versgyűjteményt. Az antológia meg is jelent:
ízléses külsejű, nagyalakú könyv, mely a "Mai magyar költők" cí
met viseli.

A kötet szerkesztője Vajthó László, a tudós és lelkes tanár,
aki előzőleg három más antológiát is szerkesztett, s így kiadónak,
költőnek és olvasónak egyaránt biztosítékot nyujt a "Mai magyar
költők" irodalmi szintjét és a kiválasztás objektivitását illetően.

Bizalommal vettük tehát kezünkbe a könyvet, de a bevezető tanul
mány első mondatai után állandóan fokozódó kritikai kétellyel ol
vastuk ezt az antológiát.
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liA ,Mai magyar költők' antológiájának anyagát a világháború
óta fellépett költőink műveiből válogattuk", íg~ kezdődik a beve
zetés, de a következő mondat rögtön ellentmond az előbbi kijelen
tésnek: "A kötetben szereplő szerzők fiatalabbja alig mult huszon
öt esztendős. Inkább az ifjabbakat juttattuk szóhoz, a negyvenöt
évnél idősebbeknek ezért nem jutott hely." Az olvasó nem érti:
ha a szerkesztő, illetőleg a kiadó csak a negyvenöt évnél fiatalabb
lírikusokat akarta egybegyüjteni az antológiába, miért hangsúlyoz
za mégis rögtön az első mondatban, hogy a világháború után Iöl
lépő költők verseit fűzi csokorba, és mindenekelőtt: miért adja a
"Mai magyar költők" címet a kötetnek? Felesleges itt bizonygatni,
hogy teljesen elfogadhatatlan kritéríum egy antológia összeállítá
sánál a költők születési időpontja (egy 1924-ben megjelenő francia
versgyüjteményböl például ki kellett volna hagyni Valéryt, akinek
első kötete csak 1922-ben jelent ugyan meg, de a jelzett időpont

ban már 52 éves volt I). És miért éppen a negyvenötös korhatár?
Nem tudjuk, kinek jutott az eszébe ez a határvonal, de kétségte
len, hogy nem véletlen szeszélyből történt. Az a költő ugyanis,
akiről még lekicsinylői is elismerik, hogy a verset ő hozta divatba,
negyvenhat éves. Mécs Lászlóra gondolunk. Igy, - a negyvenötéves
korhatár felállításával - megteremtődött az ürügy, melynek se
gítségével ki lehetett hagyni azt a lirikust, aki ugyan a világ
háború után lépett fel és letagadhatatlanul mai költő, - "mi öröm
mel bevettük volna, mondják ezek a képmutatók - de több mint
negyvenöt éves." Talán felesleges hangsúlyozni, hogy nem Mécs
nek lett volna szüksége az antológiára - ő meaelégszik az 1941-es
könyvnapon elért sikerrel, amikor tízezer példány fogyott "Összes
versei"-ből és válogatott verseinek francia kiadásával, melvböl há
rom kiadás fogyott el - hanem a "Mai magyar költők" címet vi
selő kötetnek lett volna szüksége Mécs Lászlóra.

De közvetlen tárgyi bizonyíték is mutatja, hogy ez a korhatár
megvonás ki ellen irányult: az antológiában ugyanis szerepel Kom
játhy Aladár is (nagyon helyesen, mert egyike a legnemesebb maí
Iíríkusoknak), aki ugyan 1894-ben született, de a gondos kiadói
figyelem két évvel megfiatalította. Igy - a negyvenötös korhatár
megvonásával - kimaradt az erdélyi költők legtöbbje: Reményik,
Áprily, Tompa László, akik pedig mind a háború után léptek fel.

Elismerjük : egy antológia sohasem lehet tökéletes; de ebbe a
koszorúba olyanok is bekerültek. fölös számmal, akik teljesen je
lentéktelenek, és kimaradtak mások, akiknek mindenképpen bent
lett volna a helyük: Márai (Mint a hal vagy a néger), Zsolt
Béla, Imecs, Sinka, Győry Dezső és a fiatalok közül Puszta Sán
dor, Végh György, Ambrózy Ágoston. Az anatolögía dilettáns jel
legét egy apróság mutatja legjobban: Földessy Gyula felfedezett
a Hid című képes hetilapban egy fiatal vidéki költöt, akinek az
óta sem jelentek meg versei, de a "Mai magyar költők"-be ("mi
mindenkit számontartunk!" jelszóval) azért bekerült, - ugyan
abba a kötetbe, amelyet József Attila, Erdélyi és Illyés szép ver
sei díszítenek.

Lehetségesnek tartjuk, hogy Vajthó Lászlónak nem adtak sza
badkezet a költők kiválogatásában és rákényszerítették azt /ol bi
zonyos korhatárt: az eredmény egy rendkívül egyenetlen és hi
ányos antológia, melyet a kiadó - hála a sok újsághirdetésnek,
- minden bizonnyal el fog adni, de amely helytelen szempontjai
val és tévedéseivel nem szolgálja sem az olvasók. sem a költők

javát. Just Béla.

VIGILIA 27


