
Rónay László

EZűSTKOR

A "HARMADIK NEMZEDÉK" ÚTJA A HUMANIZMUSIG

1943. márciusában jelent meg a rövid életű - eredetileg negyedéves
nek tervezett - folyóirat, az Ezüstkor első és egyben utolsó előtti száma.
A lapot eredetileg a "nemzedék", a Nyugat "harmadik nemzedéke" orgá
numának száriták az alapítók: Lovass Gyula, Rónay György, Thurzó Gábor
és Sötér István. A körülmények, a megszigorodott politikai helyzet és a
publikációs lehetőségek csökkenése azonban kiszélesítette a lap munkatár
sainak táborát. Az Ezüstkor megjelent két számában és a tervezett má
sik kettőben szinte rnindenkí szóhoz jutott, aki a nehéz időkben egyálta
lán szóhoz juthatott s aki ilyen vagy olyan módon elítélte a fasizmus em
bertelenségeit. Az Ezüstkor szépirodalmi orgánumnak indult. De megje
lentetése és tartalma politikai, bátor politikai tettnek számított. Talán
éppen ez a politikai irányulás mosta el a tervezett nemzedéki határokat,
ez tömörítette együvé a becsületes humanista magyar írók nagy részét. A
folyóirat első két számában együtt szerepelt Sík Sándor és Mátrai László,
Ortutay Gyula és Keresztury Dezső; Illés Endre és Ottlik Géza; Szerb
Anal és Pilinszky János, Passuth László és Komor András; Sárközi György
és Toldalagi Pál - és folytathatjuk a tervezett cikkek, tanulmányok, ver
sek és novellák sorát - Bóka László, Fodor József, Halász Gábor, Kéry
László, Jankovich Ferenc, Örley István, a zongorista Faragó György, Som
lyó György és nem utolsó sorban Radnóti Miklós nevével. Az ő műveik

azonban csak a tervek között szerepelhettek. A júniusi szám után a Mi
nisztérium Sajtóosztálya megvonta az Ezüstkor megjelenési engedélyét,
"A felszabadulás után -- írta Rónay György egyik Jegyzetlapjában 
olykor még gondoltunk rá, nem lehetne-e folytatni ... De Debrecenből

följött Pestre a Magyárok és Kéry László kitűnően, okosan, ízléssel meg
csinálta vele azt, amire negyvenháromban mi törekedtünk: a teljes ma
gyar irodalmi színkép összegyűjtését..." Az Ezüstkor nemzedékének és
íróinak útjai szétváltak, s ki itt, ki ott munkálkodott az új magyar iro
dalom megteremtésén ,és felvirágoztatásán, Az Ezüstkor rnegszűnt, mint
irodalmi centrum és bekerült az irodalomtörténetbe. A lap megjelené
sének huszadik évfordulóján már csak azért is érdemesnek tartjuk fel
idézni a megjelent két szám tartaimát és alkotóit, mert az Ezüstkor és a
Vigilia szelleme sok mindenben megegyező vonásokat mutatott és mutat
ma is.

*
A "nemzedék", a Nyugat harmadik nemzedéke sokfelé tekintett, sok

féleképpen .szerveződött, amíg kialakította saját arcélét és irodalmi prog
ramját. Szegeden a Szegedi Fiatalok, Sík Sándor tanítványai és környezete,
Budapesten Boldizsár Iván lapjában, az Anonymus-ban és az iskolákban
szerveződöttaz új nemzedék. (Az iskolák ilyen szerepérőlVas István írt pom
pás folytatásos emlékezéseiben. a Kortársban.) És 1931. karácsonyán meg
jelent egy szerény külsejű folyóirat, amelyben először verődött össze a
későbbi nemzedék magva, a P,erspektiva. Szemléletesen, szépen ír az első

találkozásról Thurzó Gábor az Élet és Irodalom 1963. június 15-i számá
ban. "Délután találkoztunk is néhányan, jókora csapat. Sokat elnyelt az
idő, sokat ,az időben beállott félreértés, hogy írni és írónak lenni mégis
kétféle valami. De néhányan megmaradtunk, együtt maradtunk, akik
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nemzedék voltunk mielőtt írni kezdtünk volna. Egy szőke aszkéta 
Rónay György. Egy furcsa garabonciás, szeme figyel, mint a madáré 
Jékely Zoltán. Egy lobogó, se ülve, se állva nyugodni nem tudó színinö
vendék - Várkonyi Zoltán. Roppant könnyű volt megegyezni az orgá
num célkitűzésében,egykorúak voltunk, tehát nemzedék voltunk, más nem
is kellett." (Thurzó regényben is feldolgozta a Perspektíva történetét, az
1956-ban megjelent Hamis pénzben. Ott Periszkóp a neve. A szeraplöket
az élőkről, a "nemzedék" első tagjairól mintázta.) Érdemes felidézni a
Perspektíva oélkitűzését. "Elindulunk, mert úgy érezzük, szükség van
ránk. Szükség van fiatal energiánkra, reményünkre, kitartásunkra, gondo
latainkra, és vágyainkra. Karácsony előtt indulunk. Az Üdvözítő születése
napján. Ilyenkor kell születni az eszmének, a szellemnek ..." - A Pers
pektíva első három száma igazolni látszott ezt a fiatalos, magabízó bekö
szöntőt. Thurzó Gábor nagy tehetségről árulkodó novellája, Rónay György
versei, Várkonyi bravúros szótagverse, mindez már akkor vallott a nem
zedék tehetségéről és ízlésbeli irányulásáról is. Az említetteken kivül
Thnry Zsnzsa, Szőnyi Zoltán és Géczy József is igéretes írásokat közöltek
a lapban. A többiek jórészét elsüllyesztette az idő.

Magát a Perspektivát is. Az első három szám után hatalmas nyomdai
adósságokkal együtt átvette .a nyúltenyésztöle egyesülete. A nemzedék
tagjai más folyóiratokhaz kerültek (Élet, stb.), azok pedig, akik nem tud
tak különbséget tenni irás, és irodalom között, tovább publikálták gyarló
költeményeiket a nyúltenyésztésre vonatkozó szaktanácsok között.

. .. Több mint tíz esztendővel később hallatott magáról először szer
vezetten a Nyugat harmadik nemzedéke. Igaz, 1941-ben a Magyar Irodalmi
Almanach megjelenésének idején már számon tartották és - ami erejé
nek bizonyítéka - támadták is. Az idősebb, esszéista generáció az erede
tiséget, a költő szent, alkotó őrületét kérte számon a fiataloktól. Többek
között Kassálc Lajos, Szerb Antal és Halász Gábor mondtak részben elma
rasztaló véleményt a harmadik nemzedékről. Szerb Antal igen szellemes
cikkének ("Könyvek és az ifjúság elégiája") egyik mondatát különösen
szívesen idézik az ellenfelek. ("Igen, itt van egy új nemzedék, a legnemze
dékebb. életkorban és egyáltalán nem akar úgy viselkedni, ahogy egy új
nemzedékhez illik.") Cikke nyomán érdekes, heves vita támadt. "A meg
vádolt fiatalok tisztázni igyekeztek álláspontjukat. Helyüket keresték,
megpróbálták tudatosítani azt, ami addig csak ösztönösen élt bennük."
Valójában a viták tüzében edződött és forrott össze az új nemzedék. A
Magyar Irodalmi Almanach erőpróbája azt igazolta, hogy fel is nőtt, meg
érett a maga vállalta feladatra,

Az Almanachban Lovass Gyula, Molnár Kata, Ottlik Géza, Örley Ist
ván, Sőtér István és Thurzó Gábor elbeszélésekkel szerepelt, Jankovich
Ferenc, Jékely Zoltán, Rónay György, Takáts Gyula és Toldalagi Pál pe
dig verseit publikálta. Céljuk közös volt: a magyar irodalom és nemzeti
szellem ügyét akarták szolgálni. Szinte jelképesen vallott errol a feladat
ról és megvalósításának rnódjáról Takáts Gyula egyik szép verse, a
"Politika nélkül".

És mégis e~gyengült, lám, e szegény ország!
A friss leneqirre alighogy kihozták.
Kék üdülő he~yen, a képzeletemben
sétáltatom lassan, a keze kezemben.

Szerb Antal elismeréssel írt az Almanachról. A nemzedék ősét Krudy
Gyulában jelölte meg, bár kissé tanácstalanul szemlélte a versek és no
vellák szornorú, nosztalgikus hangulatát. Holott nem nehéz ennek magya-
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rázatát lelni. A harmadik nemzedék, az akkori "harmincasok" feje fölött
ott sötétlett a háború árnyéka. Mondanívalójuk javát még magukban
hordták, de hogy kimondhatják-e, azt nem tudta egyikük sem. Tudatuk
ban ott kísértett a végveszedelem réme:

Indulni? Merre ? Istenem, hova?
Csak az ég vár és szállongó hava.
Zengő fehér raj - dögköpő legyek 
és tanúként a megrepedt hegyek.

(;Jankot'ich: Rossz gondok 1938.)

Elveszhetik a költő hangja is .a zürzavarban, ha nem világ fölötti és nem
örök.

Te fejezd ki a kort,
zengj a világ fölött,
szétszaggatott akkord! 
Ez a hang, ez örök ...

Ez volt hát a nemzedék programja és nem a hideg szenvtelen klasszicízá
lás, mint azt Halász Gábor fejt,egette a Nyugatban. Az embertelenségen
túlemelkedő szépség vágyából magyarázhatjuk Ottlik Géza invertált no
velláját, a La Concepciónt, vagy 'Sőtér István és Thurzó Gábor borongó,
szép írásait (Kaland a kastélyban, A vasorrú bába). Valóban ..megejtette
lelküket a visszahozhatatlanság varázsa", de mégis előre néztek és sze
mük előtt kissan kibontakozott a megújult világ képe:

........................ A magány tán
befelé meggyötör.
Tűrj! Egy világ megéri! Burka váltán
csak annál szebben tündököl.
Nem veled éltek, ellened? Szigetre
száműztek ? Mosolyogj. Ez a
te válaszod: egy új világ s felette
az Alfa és az Omega.

(Rónay György: Alfa és Omega)

Az Almanach borítójának hátsó lapján a következő hirdetésen akadt
meg az olvasó szeme: "Elökészületben: Tegnapok kődlovagjai, Írói arc
képek." S 1942-ben a Szent IS'1Nán Társulat kiadásában, Thurzó Gábor
szerkesztésében meg is jelent a Ködlovagok, a harmadik nemzedék addig
legjelentősebb közös műve. Esszégyűjtemény. amelyben az előttük járt
nagy nemzedékről vallanak - irodalomtörténeti igénnyel -, s közben
saját helyüket is kijelölik az irodalmi folytonosságban.

A Ködlovagokban verődött össze az Ezüstkor későbbi törzsgárdája. A
szorosan vett "nemzedék" tagjai mellett ott olvashatjuk Sík Sándor, Bri
sits Frigyes, Illés Endre és Várkonyi Nándor nevét is. Az esszégyűjtemény

bevezetőjét az akkor még igen népszerű Márai Sándor írta. "Harminc
negyven év távlatából szemlelve e kötetben idézett szellemi jelenségeket
- mondja Máraí -, az olvasó csodálkozva állapíthatja meg, hogy a ma
gyar szépprózának e nagy mcsterei sosem élvezték a népszerűség verő

fényét. Magányban és homályban éltek és alkottak. Művüket életükben
nagyrészt fanyalgó elismerés fogadta csak. Megbecsülték ez irók műveit,

számontartották őket, de a nagyközönség inkább csak nagy magányoso
kat látott a magyar szellem e ködlovagjaiban. különc kézműveseket, tü
nernényszerű különcőket, és szakembereket." S e bevezetés után érdemes
elidőzni néhány pillanatra a kötetben szereplő névsor fölött. A magyar
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irodalom tragikus sorsú, sokszor félreértett nemzedékéről vall itt az új
nemzedék, melynek útja szintén a tragédia, a háborús pusztulás felé mu
tatott. Lovass Gyula (két esztendővel később ő is belépett a ködlovagok
sorába) a két Cholnokyról, Viktorról és Lászlóról írt. Rónay György a
Nyugat tragikus sorsú költőjéről, Juhász Gyuláról és nagy példaképéről,

Babits Mihályról vallott. Thurzó Gábornak Török Gyula és a kitűnő no
vellista Szini Gyula jutott. Sőtér István az igazi ködlovagról, Krudy Gyu
láról írt máig is érvényes tanulmányt ... És folytathatnánk a sort a szín
képet teljessé tévő Sík Sándor esszével Harsányi Kálmánról, Kérv László
Tóth Árpád arcképével, egyszóval mai irodalmi életünk sok kiváló egyé
nisége jelentkezett ebben a kötetben.

A "ködlov.agok" nemzedéke nem csak arról volt nevezetes, hogy tag
jait a nagyközönség a legritkább esetben fogadta szívébe, hanem sokkal
inkább arról, hogy majd mindegyíkük korán, tragikus körűlmények kö
zött halt meg (a legtöbben öngyilkosok lettek). A róluk valló nemzedék
- az élet nevében vallott és ítélkezett. Az egész kötetre, írókra és témá
jukra egyaránt jellemző az a Harsányi Kálmán idézet, melyet Sík Sándor
.a róla írt esszé sommájául választott.

Itt nyugszik egy marék
Napsugár-törmelék,
Míg vissza nem talál
A Napba,
Életnek a halál
Csak magva!

(Mindenek sírversej

1942-t írtunk ekkor. A német tankok Oroszország belsejében robog
tak, szerte a világon ezrével és százezrével deportálták az embereket meg
győződésükért és vallásukért, s úgy látszott, hogy az antik korszakelás
.szerínt elérkezett a vaskor.

*
A lapnak mégis Ezüstkor lett a címe. De "az Ezüstkor név nem volt

program - írja már idézett Jegyzetlapjában Rónay György -, hogy mi
most a Nyugat aranykora után ezüstkor vagyunk vagy leszünk. Szép ci
met akartunk adni a lapnak s főleg olyat, ami nem nagyképű. Úgy em
lékszem, az Ezüstkort Lovass Gyula javasolta. Loptuk: Babits esszéi je
lentek meg ezen a címen az Athenaeum kék Babits-sorozatában, Lett hát
a lap címe: Ezüstkor." Eleinte úgy tervezték, hogyaRévainál nyomatják,
utóbb mégis a Stephaneum mellett döntöttek. Elsősorban azért, mert egyí
küknek sem volt annyi pénze, amennyi akkor egy folyóirat fenntartására
elegendő lett volna. Mít egyiküknek sem! ÖSSzesen sem tudtak volna ek
kora vagyont előteremteni. (A meginduláshoz Thurzó Gábor és Rónay
György adtak némi alapot.) A Stephaneum igazgatója, Takács Ernő már
.addig is szeretettel és megértéssel páetfogolta a fiatalok törekvéseit, vál
lalta tehát, hogy az említett csekély biztosíték ellenében hitelben kinyo
matja a lapot. (Az Ezüstkor megszűnte után tetemes nyomdaszámlák ma-

. radtak kiegyenlítettlenül, Takács Ernő azonban sosem kérte ezeket egyi
küktől sem, pedig majd mindnyájan kapcsolatban állottak vele még hosz
.szú esztendőkíg.)

Az Ezüstkor első számában már kialakult a teljes színkép, A harma
dig nemzedék tagjai mellett ott szerepelnek a listán közvetlen elődeik,

Keresztury Dezső, Szerb Antal, Illés Endre; a katolíkus költészet képvi
.seletében Sík Sándor; az akkori 'legfiatalabhakatpedig Pilinszky János
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neve jelezte. Az első szám első tanulmányának (Mátrai László írása)
Klasszicizmus volt a címe. Az eddig elmondottakból alighanem világosan
következik, hogy ez a nemzedék tudatosan vállalta a klasszicizálást, de
nem az aranyjánosi értelemben, hanem a klasszicizmus örök, sosem hal
ványodó eszrnéi között kerestek írt háborús sebeikre és torzóban maradt
reményeikre. Mátrai László egyébként azóta is magában álló tanulmányá
ban így semmázta a nemzedéki életérzést: " ... a klasszikus út a forma
fegyelméri át vezet: ama tény világos felismerésével, hogya múlt csak
példaadó lehet, de nem lehet soha újra jelenné, mert időtlen." Éppen
időtlenségében lehet megragadni és az antikvitás példája nyomán mín
denkor újra teremteni - ez Mátrai cikkének mondanivalója, S valami ha
sonló, bár - a témából adódóan - határozottabban körvonalazott tanul
sága van a másik tanulmánynak is, melyet Ortutay Gyula írt a magyar
néprajz egyik legnagyobb alakjáról, Erdélyi Jánosról, "aki a maga sze
mélyében is bizonyítja, hogy a néppel való foglalkozás, a népi műveltség

igaz tisztelete, szeretete nem téveszti meg tekíntetét", (Tudniillik a né
pieskedés demagógiája és a népiesség elhatárolásában. És milyen aktuális
volt ez a szétválasztás éppen akkoriban l) " .. ha tanulmányait olvassuk 
folytatja Ortutay Gyula -, ma is érezzük, hogy rajongása, vallomásai
nem holmi külsődlegesnéptes divatnak szóltak, hanem magának a magyar
népnek, s hogy ezért az odaadó munkásságért nem várt külön politikai,
irodalmi hasznot. Ezért maradt ma is tanítónk és útmutatónk a magyar
nép igaz megismerésében."

Lovass Gyula tanulmányának címe: A játékos Európa. Gondos, szinte
szocíográfíkus alapossággal hatol az első világháború utáni európai iro
dalom mélyére. A kor írói - ezerinte - nem a valóság kiáltó ellentéteit
oldották fel műveikben, hanem annak csupán torzított, szatirikus tükör
képét adták. ("A játékosság voltaképpen a valóság talajáról indul, első

lépése talán az volt, hogy észrevette, hogy a valóságnak mennyi ténye
értelmetlen.") Lovass azt is észreveszi, hogy ez a játékosság voltaképpen
az erkölcsi és társadalmi bomlás terméke, s hogy az író milyen fájdalmas
belső harc után szakad el a valóságtól, milyen nehezen vállalja az álarcos
fantóm szerepét. Szentkuthy Miklóst, ,e magatartás legtipikusabb magyar
képviselőjét idézi ezzel kapcsolatban. "Ideges félelem kényszerít történel
mi álarcokba, félek, hogyha természetesebben és közvetlenebbül fejezném
ki magamat, akkor elvesznék valami tömegben, s ez olyan volna; mirrtha
a gyermekszobából a prózai halál-masszába száműztek volna." A szelle
mes tanulmány végén Lovass Giraudoux Elektrájának utolsó párbeszédét
idézi, amikor a koldus felfedezi az ég peremén a hajnalt. Ezzel kapcsolat
ban megállapítja, hogy "a játékosságnak tán vége, tán egészen más kö
vetkezik ... Lehet, hogy a játékosságet komoly, profetikus irodalmi irá
nyok évtizedekre visszaszorítják." Lovass tanulmánya talán kissé anak1'0

nisztikusan idézte - a háború legsúlyosabb esztendeiben - a múltba
visszaszálló Orlando alakját, de a már emlitett párbeszédet jelképesen is
értelmezhetjük: ,,- Mi ez a fényesség, ez a tűz ? - Ez a hajnal l" (Lovass
Gyulára, a sápadt, szemüveges fiatalemberre, aki még 1943-ban iszonyú
szenvedések között hunyt el, érdemes lenne gyakrabban emlékezni. Bará
tai ma is tartoznak arcképével és irodalmi hagyatékának számbavételével.)

Az Ezüstkor első számának versanyaga a költők már elemzett hábo
rús pesszimizmusáról is árulkodik. Vi1ágnézetüknek, költői hitvallásuknak
és vérmérsékletüknek megfelelően más és más módon ábrázolták egyéni
válságukat és különböző utakon tettek kísérletet leküzdésére. Sík Sándor
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(három verssel szerepel ebben a számban) az isteni kegyelemben bízott
és másokat is erre intett.

Maradj,
Míg Istent tükröz még a szív, az agy
S csendes tüzével embert meleqit,
Maradj még itt.

Suhanj
Végig a völgyön, mint az est-arany,
Olyan légy, mint a jóságos, a bölcs
Érett: gyümölcs.

(A hegy derekán)

A kegyelem, az üdvösségbe vetett remény erőt ad embemek lenni az em
bertelenségben,

A Bíró egykor majd fejedre is
Szentenciát mond. Addig: légy magad!
Úgysem lehetsz más: költő és keresztény,
Embertelenül ember. Úgy legyen.

A becstelen időkben nehéz volt embernek maradni. A költőnek azonban
vállalnia kellett minden kint, szenvedést és nehézséget. mert ezt kivánja
tőle a költészet becsületének evezredes normája - erről vall "Intés" ci
mű versében Keresztury Dezső:

Lisztté a vért
nem őrlik Isten malmai:
tetteidért
magadnak kell majd vallani:
midőn igéz
az örvény hívó jelbeszéde,
ezt tudva nézz
a szörnyek lángoló, őrült szemébe.

Kereszturynál felötlik a későbbi pusztulás rémítő VÍziója is:

Hazám, börtönöm, múhelyem:
némán süllyed az éjbe lenn.
Hogy fénylik nemsokára már,
mint villó tollú nagy madár!
S hogy sóhajtom, mily boldogan:
de jó, ki onnan messze van!

(Esti sóhajtás)

Az Ezüstkor költői nem egyéni válságuk kórképével, kilátástalan si
ránkozással léptek a közönség elé, hanem morálísan szeréttek volna vá
laszolni arra a kérdésre, milyen magatartást válasszon a költő a világégés
ben. Érezték, hogy az élet sokszor csupán egyetlen pillanat (sokuknak
annyi sem jutott), de ezt a pillanatot is meg lehet és meg is kell ragadni,
ki lehet használni, ennyi idő alatt is lehet maradandót alkotni. Ezzel a
gondolattal birkózik Illés Endre Méreg című darabja is, amelyben a mű

vász hősnek választania kell egyéni· boldogsága és az alkotás között. A
nem mindennapi finomsággal ábrázolt lelki VÍvódás után a halálos beteg
ember az alkotást választja s a szorongató magányosságot. A nemzete
sorsáért aggódó és munkálkodó művészt is lassan körülveszi a komor ma
gányosság, amelyben lesni kell a fellobbanó pillanat ihletet:



Egy pillanat, egy metsző perc a dalra,
egy hirtelen, vad lángolás,

hogy föll'agyogjon elveszett hatalma,
s szívében máglyaként a láz,

és úgy ragadja torkon még a szépet,
mint hűtlen nót, kí másik férfié lett;
most, még egyszer birtokolja bőszen

s elég vele a hamvadó időben! ...
(Rónay GYÖ1'gy: El~a)

Körben vigasztalanul sötétlík a táj. Hallgatnak a múlt nagyjai is, sorsukra
hagyják utódaikat:

Csattog az ág a magasban, iramlik a felleg, enyészet
leskel a siirű homályban, a sziv elakad s a halánték
nyirkos, a száj cserepes ... nevedet dadogón, eszelősen

járok, a szél tovahajt, ikomoran dübörögnek a toszkán
síkok, a nyár pora száll ... s te csak alszol, alszol a földben

(Haíniss árnyékáhozt

A sok esetben reménytelen, setét mondanivalóhoz h.omulnak a költők e50::
k.őzei is A képek egyre pur-itánabbak lesznek, csupán jelzésnyi Iunkciójuk
marad. A verssorok végén néha "lógva marad" egy-egy rím, válasz nélkül,
süket ürességgel dobogva az olvasó fülébe a kílátástalanság hangulatát.
Jellegzetes példái ennek az akkor míndössze huszonkét esztendős Pilinszky
János versei. Ebben az évben kezdett rendszeresen publikálni, s Ő, a
meglehetősen ritkaszavu költő, az Ezüstkor első számában négy verset
közölt. (Legnevezetesebb közöttük a Trapéz és korlát, amely 1946-iban
megjelent kötetének címadó verse lett. Hogy mit jelentett számára az
Ezüstkor és az ott szerzett barátok, abból is lemérhetjük, hogy a Stepha
neumnál megjelent kötetének kiadójául saját kívánságára az Ezüstkort
tüntették fel.) Az egyik legjellemzőbből idézünk:

Én tíltott csillagon születtem,

a partra űzve ballagok,

az égi semmi habja elkap,

játszik velem és visszadob.

Nem is tudom, miért vezeklek?

itt minden szisszenő talány,

ne fusson el, ki lenn a parton

a süppedt parton rámtalál !

Én nem kívántam megszületni,

a semmi sziilt és szoptatott,

szeress sötéten és kegyetlen,

mint halottját az itthagyott !
GTiJos csí llagon)

Ugyanilyen reményvesztett, töprengő érzés szülöttei Toldalagi Pál halk
szavú, nagyon fínoman csiszolt versei is. Kilencet találunk az Ezüstkor
első számában. Legszebb talán az "Ezek a tátongó sebek", melyet a költő

8. Végitélet ablakai című, 1948-ban megj~lentkötetébe is átvett:
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Ezek a tátongó sebek
az üdvösség nyitott
loapui. Mégis szenvedek
s az ég veleni szipog.

......... verd a szívemet
kegyetlenüL te át,
te, nőknél is szépségesebb,
könyörteLen világ.

Az Ezüstkor első számának szépprózaí anyagából két elbeszélés emelkedik
ki: Thurzó Gáboré (A brémai kísértet) és Sőtér Istváné (A macska).
(Annak idején, az Almanachból ezt a két nevellistát emelte ki Szerb An
tal.) Thurzó novellájának főhőse elnevelt, lelki gátlásokkal terhelt "rossz
gyerek", akivel senki sem bír. S később - a novella végén - mint ked
ves, elfogódott, kicsit zavart derűakamaszt látjuk viszont. Teljesen meg
feledkezett múltjáról, szörnyűséges gyermekéveiről. Sőtér elbeszélésének
hőse, Valér, furcsa hóbort miatt nem tudja kibontakoztatni művészi tehet
ségét, de ő is, akárcsak Thurzó novellajának hőse, visszatalál az életbe.
Meglehetősen misztikus, irracionális vetületben ábrázolja Sőtér életét és
"megtérését", ám a megírás látszólagos különbözősége mít sem változtat
a két novella lelki rokonságan. Mindkettő hőse elfelejti a múltat és visz
szatalál az életbe. Ma még könnyen megfejthetjük a közös kibontakozást.
Mindkettő a maga sajátos művészí eszközeivel azt igyekszik tudatosítani
az olvasókban, hogy a rosszat ilyen vagy olyan úton leküzdhetjük és is
mét rátalálhatunk a békés, alkotó élet örömeire. (Érdekes, mindkét no
vella nagyszerűen beleillik a Lovass által tárgyalt "játékosság", azaz ta
lajtalanság kereteibe is.)

A "nemzedéki" szempont az Ezüstkor Számadás rovatában érvénye
sült leginkább. Maga a cím is jellemző, valóban számadás jellege van
Kenyeres Imre Herczeg Ferencről írt sorainak ugyanúgy, mint Ottlik Géza
Grandpierre Emilről közölt kis tanulmányának. Hiszen ki vitatná, hogy
Ottlik írásának némelyik megállapítása nem jellemzi egyaránt az írót is és
azt is, akiről írta. Mint ahogy vallomásnak vehetjük Thurzó lelkesült so
rait is, amelyben Hans Carossáról, a hozzá mindig oly közel álló Thomas
Mann lelki rokonáról ír. - Egyébként ez a lelkesült kritíka zárja le a lap
első számát, amelyet Jankovits István és Hincz Gyula igen szép rajzai és
a hirdetések egészítenek ki. (Milyen jellemző! Sík Sándor akkor megje
lent Esztétikáját és a Vigiliát hirdette a Lap !) Az Ezüstkor egyszerű, de
rendkívül szuggesztív címlapját Fenyves György, a korán elhunyt kitűnő

grafikus tervezte.

Rövid elemzésünkből is kitűnhetik, hogy az új folyóirat első száma
igen tekintélyes névsort tartalmazott. Az alapítók által 'tervezett színkép
bíztató, "becsületes" színeket tartalmazott. Nem csoda, hogy sokan rög
tön első száma után a szellemi ellenállás központjának érezték az Ezüst
kort, ahol az Irók megpróbáltak megoldást találni a növekvő szellemi
elnyomás ellenében. Az új lap igen komoly feltűnést keltett. (Nem anyagi
megbecsülést jelentett ez, de nem is csoda. A legjobb folyóiratoknak, pl.
a Nyugatnak is sorozatosan voltak megélhetési gondjaik.) A becsületes
írók megérezték. hogy az ellenállásnak itt még legális, aránylag kevéssé
ellenőrzött, szabad kerete és lehetősége létezik. A Népszava körének köl
tői közül többen érdeklődtek az Ezüstkor iránt. Béri-Kovács Győző (1943
végén elhurcolták és nem is került többé vissza) kéziratokat is vitt tőlük
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a Révainal dolgozó Rónay Györgynek. Figyelmeztette egyszer a lap szer
kesztőit, hogy feltűnésmentesendolgozzanak, mert máris ellenállási góc
nak tekintik illetékesek a lapot. (Még azt is megbeszélték, hogy ha a nép
szavasok közül netalán lebukna valaki, akkor a verseit álnéven hozzák.)

Közben megjelent az Ezüstkor második és egyben utolsó, júniusi szá
ma. A szerzők névsora jócskán bővült. Nem lenne érdemes az első szám
hoz hasonló részletességgel elemezni az itt szereplő alkotásokat, hiszen
a lap szellemi arca már az eddigiekből is kibontakozhatott az olvasó előtt.

Sárközi Györgyről és Komor Andrásról mégis külön szólunk. Sárközi
(egyike volt az előző nemzedék ritkaszavú, nagyrahivatott, tekintélyes
tagjainak; költészetét az elsők között méltatta Németh László a Tanúban)
két megrendítően szép költeményét közölte. (Koratavasz, Békatónál.)
Mindkettő az elmúlás és kilátástalanság szomorú hangulatát árasztja, né
hol pedig jóslatszerűen előrevetíti alkotójuk későbbi tragikus sorsát. A
"Koratavaszt" érdemes teljes egészében idéznünk. Radnóti híres "Razgled
nicá"-it idézik kopár képei és töprengő belenyugvása,

Elrohad a világ. A fák
Olyanok, mint az öreg banyák,
Görbék, ráncosak, feketék,
Lúdbőrzik felettük az ég.

Eső esett az éjszaka
És itt maradt hideg szaga,
S aház tövén nedves nyoma
S az úton a híg kocsonya.

Adjatok egy tányér meleg
levest, hadd [űtse testemet.
Lúdbőrzök én is, mint az ég
S a nyár, a nyár oly méssze még!

Azt a bizonyos, várva-várt nyarat azonban már nem érte meg. Két esz
tendővel később, egy koratavaszi napon végelgyengülésben halt meg Bal
fon Halász Gáborralés Szerb Antallal együtt. Amint megjósoltá.

Komor András mísztikus, lét-nemlét határán járó novellajának címe:
Egy éjszaka Kínában. Ezen a novellaján is érzik, hogy nem volt kifeje
zetten szépíró, inkább esztéta, aki nyitott szemmel jár a világban és na
gyon tud örülni, ha valami igazán szép. Megrendítően szép jelenet, amint
novellajának gyermekbőse -'- elámulva a sok szépségen és látnivalón hir
telen remegni kezd. Mintha érezné, hogy mindezt hamarosan elveszíti és
most, utoljára, szeretne mindent-mindent kétségbeesett, sóvárgó reme
géssel magához szorítani. Az író itt is saját sorsát ábrázolta. Egy éjsz~,

amikor már nem bírt a jövendő rémképeivel, Keleti Károly utcai laká
sán öngyilkos lett. Sokszor megpróbálom felidézni emlékeimből arcát, te
kintetét, de csak arra emlékszem, hogy nagyon jó ember volt. És őrzők

tőle emléket is: egy papírvágót. amelyet valamelyik bécsi útján vásá
rolhatott. Ök, a felnőttek cigarettázva beszélgettek a szomszéd szebában.
Én közben unatkoztam és a papírvágóval játszottam. Amikor búcsűzni

kezdtünk, sehogy sem tudtam megválni tőle. "Bandi bácsi" - mert így
hívtam - nekem adta. Örzöm ma is, de csak most tudom, milyen ér
ték. (Komor András nem is volt akármilyen tehetség. Ignotus már 1926
ban írt róla a Nyugatban. Egyike volt a magyar filmesztétika és film
tudomány első művelőínek, értekezéseit és cikkeit ugyancsak érdemes.
lenne egyszer összegyűjteni.)
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Török Sophie, Babits özvegye, verseket közölt az Ezüstkor második
számában. Megható őszinteséggelés vágyakozással idézi fel élettársát. aki
megelőzte őt a halálban.

Én is intek neked, s kinyújtom érted kezemet:
jőjj hát, kedvesem, lépj ki a kertből, s ülj le
a mélyöblű, régi [otelbe. Nézd, hogy repked a kék láng
a kávéfőző alatt, nemsokára má1' bugyborog, finom
mokkaiHatot permetezve, hogy szeretted együtt
lángját s illatát! Itt a passziánsz is, várj maji
kirakom én! s te állj mögém, mint régen
annyiszor, kilesni, mit teszek ? s én rmajd
zsörtölődök - ne szólj bele! ne zavard
terveimet ! de te nem állhatod némán, izgat
a játék s orvul szuggerálod ujjaimat
s szemed úgy követi kártyák mozgását,
mint macska a guruló gombolyagot ...
Jőjj hát! esztergomi almák vidám gazdája, jöjj!
Oly rég nem örültem! jőjj hát mosolyogni
jőjj egy kicsit még örülni velem ...

(Almák)

A harmadik nemzedék példaképe és mestere ebben a versben jelképesen
igent intett. Egy pillanatm még visszatért, hogy vele sokkal erősebb, sok
kal súlyosabb legyen a fiatalok hangja. A harcot azonban maguknak kel
lett megvívniok ...

Nem, csak ők harcoltak. Szerte Európában forrt már az irodalom,
útjukat keresők gomolyogtak szerteszét s a tettek világából kiszorított
lélek megpróbálta megtaláini élete Iehetőségét, Mauriacról írta a Száma
dás rovatban DénesTtbor, hogy ő is "zavarba van önmagával". Majd fel
veti a kérdést: "Leszámol-e egyszer Mauriac önmagával, s elintézi-e prob
lémáit ? A farizeus (Mauríac regénye) ennek komoly igérete. Előbb azon
ban döntenie kell: emlékeitől, vagy a valóságtól válik-e meg ..." 
Mauriac útja nem egyedi út volt ebben az időben. A legtöbb iró szerette
volna megtalálni az emlékek és a valóság kompromisszumát. Ha ez nem
sikerült - mint ahogy nem is sikerülhetett -, akkor az emlékeket vá
lasztotta. .Az Ezüstkor nemzedéke is az emlékek mellett döntött: a ma
gyar irodalomban is őrzött tradició, a humanizmus, az emberség sosem
múló emléke mellett. S ez adott erőt arra, hogya legnagyobb nehézségek
között is elmondhassák Giraudoux már idézett művének új utak felé mu
tató végszavait:

- Mi ez a fényesség ? Ez a tűz?

- Ez a hajnal !

Ugyanezzel a végszóval zárul Rónay Györgynek Az alkony éve cimu re
génye is, amelyben a nemzedék regényes történetét írta meg. A mű főhőse,

Faragó György (a regényben Kende Gyula) zongorarnúvész maga is a nemzedék
tagja volt s az Ezüstkorba is küldött cikiket a zenei előadóművészet problé
máiról. Az összes tervezett cikkek közül ez az egyetlen maradt meg s ezt a
Vigilia 1959-ben közölte. A nemzedék történetét Thurzó Gábor is feldolgozta
már említett regényében s ezzel a problémával foglalkozik Sőtér István Fel
legjárás círnű regénye is. Az Ezüstkorról egyéb méltatás nem készült. Iroda
lomtörténeti feldolgozása változatlanul komoly feladat. Ez az írás nem annaik
készült, csupán megemlékezésnek a lap megjelenésének huszadik évfordulóján.


