
Pomogáts Béla

Al IRODALOM RESPUBLICÁJA

Irodalmi élet 1945 és 1948 kötött

Mozgalmas világban bontakozott ki az új magyar irodalom a második világháború
rettenetes pusztításai után, s a korszak belső dinamikája nemcsak az alkotó mun
kát pezsdítette fel, hanem az irodalmi életet is. A felszabadulás után néhány hó
nap leforgása alatt újjászerveződtekaz irodalom intézményei, s az irodalom élete
egyszeriben megszabadult azoktól a politikai kötöttségektől,amelyek egy negyed
századon keresztüi béklyózták szabadabb mozgását. A hivatalos konzervativizmus
egyszeriben a múlt szomorú emlékei közé süllyedt, s az alakuló irodalmi életben
különbözö írói egyéniségek, eszmei és művészeti irányzatok, csoportosulások
munkálkodtak egymás mellett. Az irányzatok és csoportosulások versenyét a kor
politikai élete is ösztönözte, amely az antifasiszta pártok koalíciójára -épült, ugyan
akkor kemény politikai küzdelmek szintere volt. Az irodalmi mozgalmak és áram
latok azonban nem kötödtek közvetlenül a politikai pártokhoz, noha valamennyi
párt igyekezett körvonalazni a maga kulturális politikáját, s kapcsolatot keresett
az irodalmi élet nevesebb alkotó egyéniségeivel. Elsősorban a baloldali pártok
nak, a kommunistáknak, a szociáldemokratáknak és a parasztpártnak volt igazán
befolyása az irodalmi élet mozgalmaira: a kommunista párt vezető testületéhez
tartozott Lukács György és Révai József, a pártot támogatták az idehaza dolgozó
írók közül Nagy Lajos, Déry Tibor és Vas István, továbbá a moszkvai emigrációból
hazatérő emigránsok; a szociáldemokráciának Kassák Lajos körével, illetve a
.munkásírók" csoportjával voltak kapcsolatai, a parasztpárt a népi írók mozgal
mára számíthatott; e mozgalom több képviselőjének, Veres Péternek, Szabo
Pálnak, Kovács Imrének, Darvas Józsefnek és Erdei Ferencnek a párt vezetésében
is szerep jutott. Író és párt kapcsolata mégsem volt meghatározó: Illyés Gyula egy
időben a parasztpárt parlamenti képviselője volt, mégsem lehetett őt egyetlen
politikai párt írójának tekinteni, Kassák Lajos nem 'vállalta teljes mértékben a
szociáldemokrácia politikáját, s Nagy Lajos vagy Vas István sem kívánt ragasz
kodni a pártfegyelem előírásaihoz, ellenkezőleg, időnként éles vitában állt a párt '
vezető ideológusaival. Az írói tevékenység legfőbb elvét a világnézeti elkötelezett
ség önkéntessége és az alkotó munka feltétlen szabadsága jelentette, ez az elv
egészen természetesnek tűnt, érvényesülése a teljesebb szellemi kibonta~ozászá-
loga volt: -

AZ IRODALMI ÉLET RÉSZBEN KÖTŐDÖTT a politikai élet áramlataihoz, de
nem szerintük alakult, sokkal inkább az irodalmi folyóiratok szellemi és művé

szeti irányzatokat jelölő rerrdje szerint. A felszabadulás után elsőnek - 1945 ápri
lisában Debrecenben - a Magyarok című folyóirat jelenkezett, Ady nevével indult,
az ő nemzeti és szociális forradalmat hirdető szellemi örökségét tűzte lobogójára,
s az irodalmi élet egészét akarta átfogni, egyaránt közölve a korábbi "nyugato
sok", a népiek és a szocialisták, illetve az útjukra induló fiatalok műveit. Minden
képpen nagy szerepet játszott abban, hogy irodalmunk gyorsan magára talált, s
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kibontakozott a háborús kataklizmák után. A többi folyóirat ennél erősebben

mutatta az irányzati jelleget, mindazonáltal természetes dolognak tetszett, hogy
az irodalmi élet vezető személyiségei nem ragaszkodtak egyetlen folyóirathoz, s
időnként megszólaltak más hasábokon is. A korszak egyik legfontosabb irodalmi
mozgalma az 1946-ban újraindult Válasz, a népi írók folyóirata körül szerveződött,

ugyanakkor e folyóírat.szerepet adott olyan íróknak - Weöres Sándornak, Szent
kuthy Miklósnak, Pilinszky Jánosnak - is, akiket semmiféle kapcsolat sem fűzött a
népi mozgalom törekvéseihez. A népi mozgalom folyóirata korábban - 1934 és
1938 között - a földreformért és a dolgozó parasztság szellemi felerneléséért foly
tatott küzdelem orgánuma volt, az agrárforradalom 1945-ben bekövetkezett győ

zelme után viszont a nemzeti kultúra távlatosabb fejlődésétkívánta szolgálni, s ezt
a fejlődést alapozta meg a népi müvelödés hagyományainak gondozásával. Külön
színezetet képviseltek Kassák Lajos folyóiratai: a Kortárs és az Alkotás, amelyek, a
modern irodalom és művészet - ezen belül az avantgarde törekvések - támogatá
sát vállalták, s valóban sokat tettek a korszerű irodalomi és képzőművészeti kul
túra kifejlesztése érdekében..

A kommunista értelmiség a Fórum címü, 1946 és 1950 között működő folyóirat
körül gyülekezett, ez a lap a magyar demokrácia "reprezentáns szellemi orgá
numának" tekintette magát, a szocialista mozgalom közéleti szerepét akarta erősí

teni, ennélfogva éles vitákat kezdeményezett a népi mozgalom, valamint a polgári
radikalizmus eszméivel. Irodalmunk fiatalabb alkotó nemzedékének egy részét
tömörítette az Újhold címü, 1946 és 1948 között mükődö folyóirat, azokat, akik az
európai humanizmus nagy hagyományai nyomán keresték a nemrégiben átélt
nagy történelmi kataklizma meghaladásának lehetőségét. Ennek a folyóiratnak a
köre sem zárkózott el a politikai állásfoglalástól, elsősorban mégis a kulturális és
erkölcsi értékek védelmében látta azt az erőt, amely hathatósan küzdhet meg a
fasizmus és a háború szellemi következményeivel. A fiatal alkotó értelmiség egy
másik csoportját az 1945 és 1948 között megjelent Valóság címü folyóirat képvi
selte, ez a szellemi orgánum elsősorban vitafórumként tevékenykedett, a lapjain
megjelent tanulmányok a demokratikus átalakulás, a tervgazdálkodás, a faluku
tatás, a népi kollégiumi mozgalom és a Duna-völgyi nemzetek együttélésének kér
déseivel foglalkoztak.

AZ IRODALMI FOLYÓIRATOKNAK és szellemi áramlatoknak ebben a szerve
sen alakuló rendjében találta meg helyét az 1946-ban újjászülető Vigilia is, amely
bátran támaszkodhatott a harmincas években kibontakozó reformkatolicizmus
hagyományaira, arra a progresszív katolikus irodalomra és tudományosságra,
amely a folyóirat korábbi - 1935 és 1944 közötti - tevékenységének is a tengelyé
ben foglalt helyet. A katolikus irodalomrtermészetesen nem akart elkülönülni a
nemzeti irodalom más áramlataitól, képviselői rendszeresen szerepet vállaltak
más folyóiratoknál is. Sík Sándor, az újjászülető Vigilia első főszerkesztője - meg
jelölve a folyóirat programját - a magyar irodalom egységének szolgálatában látta
a követendő utat: "irók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar iroda
lommal. Nem vagyunk szekta, nem vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói
csoport sem: egyszerűen magyar írók vagyunk. Sem szemben nem állunk többi
írótársainkkal. sem külön nem állunk tőlük. Az, hogy katolikusok vagyunk, nem
távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az egyetemesség - a
szakmai összetartozás társadalmi és a magyar szó szenvedélyes szerelmének vé
rünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelkiismereti parancs." Ennek a lelki-
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ismereti parancsnak kívánt megfelelni a katolikus írók folyóirata, midön szélesre
tárta kapuját a más vallási meggyőződést,világnézetet követő írók előtt, s később,

az ötvenes évek szellemi sivatagában, a magyar irodalom igaz értékeinek, ha
gyományainak gondozására törekedett.

A fellépő irodalmi rnozgalmak, a munkába lendülő folyóiratok körül változatos
és izgalmas irodalmi élet zajlott. Az irodalom általános társadalmi és közéleti sze
repét jelezték a kialakuló eszmecserék, sőt éles viták, amelyek az ország és az iro
dalom lényeges kérdései körül folytak, s többnyire ragaszkodtak az elvi polémia
íratlan szabályaihoz, noha nem voltak ritkák a személyes összeütközések sem. A
megélénkült politikai és irodalmi élet, az egymással versengő irányzatok számos,
nemegyszer éles ideológiai és müvészeti vitát eredményeztek: ilyen viták zajlottak
a polgári irodalom értékei, a népi írómozgalom tevékenysége, az avantgarde mü
vészet szerepe, az újabb filozófiai és múvészeti irányzatok - például az egzisz
tencializmus, a szűrrealizrnus, a képzőművészeti absztrakció -, vagy éppen a ter
jedni kezdő marxista irodalomelmélet és esztétika körül. E viták egy részének két
ségtelenül politikai töltése volt, hiszen az egymással küzdö marxista, népi és pol
gári áramlatok vitája nemegyszer az irodalmi élet körébe is átcsapott, s ez időn

ként szenvedélyes állásfoglalásokhoz vezetett. Ennek ellenére az irodalmi viták
zöme megmaradt a szakszerűség és a méltányosság keretei között, s alkalmas volt
arra, hogy tisztább képet adjon a magyar irodalom közelmúltjáról, akkori felada-

. tairól és jövendő lehetőségeiről.

Számos ilyen konstruktív - ma is figyelemre méltó - irodalmi vitát mutat a kor
szak története: 1945-ben e Magyarok című folyóirat indított vitát Irodalmunk idő

szerű kérdései címmel, amely a két háború közötti korszak igaz irodalmi értékeivel
vetett számot, s az írói függetlenség védelmében jelölte meg az irodalmi élet in
tézményeinek egyik fontos feladatát. 1946-ban a realista és a szürrealista ábrázo
lásmód viszonyáról s együttélésének lehetőségéről folyt elméleti tekintetben is
igen színvonalas eszmecsere, 1947-ben pedig az avantgarde irodalom és az ab
sztrakt képzőművészet ideológiai gyökereiről és esztétikai eredményeiről vitat
koztak meglehetősen élesen a kritikusok, E viták középpontjában gyakran állot
tak maguk a müvek, a korszak jelentékeny szépirodalmi alkotásai, amelyek gyak
ran kritikai polémiák tükrében keresték helyüket, így például Nagy Lajos Pince
napló, Márai Sándor Napló, Szabó Lőrinc Tűcsokrene, Déry Tibor A befejezetlen
mondat, Illyés Gyula Hunok Párizsban, Németh László Iszony, Kodolányi János
Vízöntő, Sőtér István Bűnbeesés című müvei, Weöres Sándor, Pilinszky János és
Nemes Nagy Ágnes verseskötetei körül zajlott termékeny kritikai eszmecsere.

NEM MINDEN IRODALMI POLÉMIA járt szellemi haszonnal, voltak elfogult
ságtól és indulattól fűtött viták is, mint az a többször is újra induló támadás, ame
lyet a szociáldemokrácia és a polgári radikalizmus néhány képviselője vezetett a
népi írómozgalom - elsősorban Németh László, Kodolányi János, Féja Géza és
Sinka István -, illetve Szabó Lőrinc ellen, s amely nemcsak arra irányult, hogy bí
rálatot mondjon ezeknek az íróknak néhány valóban vitatható selutasítandó né
zetéröl, megnyilatkozásáról, hanem radikálisan ki akarta szorítani őket az iro
dalmi életből is. E támadásokkal szemben elsősorban a Válasz védelmezte a népi
irodalom'időtállóértékeit, s végül a kommunista irodalompolitika - személy sze
rint Lukács György - is a támadott írók védelmére sietett. Hasonlóképpen aligha
mondható szerenesésnek az a vitafolyamat. amely Lukács György néhány polérni
kus írásával, illetve cikkgyűjteményének(Írástudók felelőssége, 1945; Irodalom és
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demokrácia, 1946) megjelenésével indult, s részben elítélte a magyar irodalom két
~ilágháború közötti tevékenységét, részben felelősségre vonta az írókat a felsza- .
badulása után tanusított állítólagos "passzivitásuk" és "ellenzékiségük" miatt.
Azóta a magyar irodalmi tudat szerencsésen túljutott ennek a polérniának a fele
lősségre vonó vádjain, irodalomtörténetírásunk feltárta annak az antifasiszta szel
lemi ellenállásnak az igaz történetét, amelynek egyformán bástyái voltak a Nyu
gat, a Magyar Csilllag, a Szép Szó, a Válasz, a Kelet Népe és a Vigilia, s az 1945 és
1948 között megjelenő irodalmi alkotások - a többi között Illyés Gyula, Németh
László, Veres Péter, Kolozsvári Grandpierre Emil, Vas István, Weöres Sándor,
Jékely Zoltán, Rónay György, Thurzó Gábor, Ottlik Géza, Pilinszky János, Nemes
Nagy Ágnes és mások művei - fényesen igazolták irodalmunk alkotó készenlétet
és aktivitását, azt, hogy a magyar irodalom igenis feldolgozta gondotatilag és mü
vészileg az ellenforradalmi korszak és a háborús évek tapasztalatát, s igent mon
dott a szűletö demokrácia közösségi eszményeire.

Az irodalmi életben forrtak a viták, a folyóiratok gyakran csaptak össze a szel
lemi küzdelem fegyvereivel, ugyanakkor erőteljesen érvényesültek a demokratiz
mus íratlan szabályai is: aki megtámadva tudta magát, az nyilvánosan védekezhe
tett, s minden irodalmi irányzat hitet tett az alkotó munka és a felelős gondol:
kodás függetlensége mellett. Talán nem lesz haszontalan, ha felidézek néhányat az
irodalmi demokrácia mellett nyiratkozó írói állásfoglalások, illetve folyóiratprog
ramok közül. "Legigazibb hivatásunk - írta Kassák Lajos az Alkotás 1947-es prog
ramnyilatkozatában -, hogy felfedjük a rejtett összefüggéseket és nevén nevezzük
az eddig ismeretlent. ( ...) Végzetes bűn lenne tehát bírói ítéletet hozni élő iro
dalmunk különböző irányzatai ellen. ( ...) Nem avatkozunk bele más irányú te
vékenységet folytatók szakmai ügyeibe, s úgy kívánjuk, hogy bennünket se akar
janak a beavatatlanok formáink, színeink, szavaink, hangjegyeink helyes értéke
lésére és alkalmazására kioktatni." Veres Péter hasonló gondolatokat hangozta
tott a Válasz lapjain: "Mi a szellem teljes szabadságát akarjuk, és nem szeretnénk a
mi országunkban, a népi demokráciában író-ringyókat, író-szolgakat látni. ( ...) Az
író mindent tudhat, az írónak mindent szabad." Az írói' szabadság és felelősség

eszméje adta meg azt a keretet, amelyben a korszak irodalmi életének különböző

áramlatai találkoztak: irodalmunk alkotó egyéniségei felelősnek érezték magukat
a magyarság és a magyar kultúra sorsáért. s ezt a felelősségüket az alkotói sza
badság tettekre ösztönző légkörében akarták érvényesíteni. Valójában az irodalmi
demokráciának ez a gondolata alapozta meg irodalmunk nemzeti egységét; az
"irodalmi respublica" igen gyorsan kialakult szellemi etikája és müködésí rendje
nemcsak a nyílt eszmecseréknek és az eszmei-müvészi küzdelmeknek kedvezett,
hanem az irodalmi egység tudatának is. Ez az egység természetesen nem szellemi
uniformizálódást jelentett, nem kívánta megszüntetni a különféle irányzatok, mü- .
vészi iskolák és ábrázoló törekvések között fennálló különbségeket, hanem a tör
ténelem által megjelölt nagy nemzeti és társadalmi feladatok közös elvégzésére
kívánta mozgósítani az irodalmi életet.

Az irodalmi egységnek ez a demokratikus programja kapott hangot az 1947
nyarán Debrecenben megrendezett írókongresszuson, a többi között Lukács
György összefoglaló előadásában is, aki a demokratikus elvek közös vállalásában
látta a magyar irodalom elérendő szellemi egységének egyetlen komoly feltételét:
"Az új demokrácia feltétlen igenlése, bármilyen formában történjék is, bármilyen
kritikával kapcsolódjék is össze az egyes jelenségeket illetően: ez a szubjektív
alapja a magyar irodalom elérendő egységének. Semmiféle világnézeti, müvészeti,
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stílusbeli eltérés nem szakítja szét ezt az egységet, ha a szubjektív alap megfelel az
objektívnek. Mert akkor, mint a reforrnkorszakban, az egész magyar irodalorrí kü-

I

lönböző utakon ugyanannak az időnek új emberét fogja keresni, rninden író, min-
den irodalmi iránya maga módján és a többivel küzdve, de végső fokon mégis
együtt. Akkor minden eltérés csak új színt jelent a végül mégis egységes képben,
mely az új Magyarország új irodalmi felvirágzását ábrázolja." Lukács Györgynek
ehhez a felhívás ához a Vigilia szerkesztője, Sík Sándor is csatlakozott, midön a fo
lyóirat programnyilatkozatában érintette a debreceni előadás tanulságait: "A kö
zelmúltban egy írói kongresszuson Lukács György szájából egy szó hangzott el a
magyar irodalom egységéről, egy hívó szó az összes magyar írók felé. Aligha téve
dünk, ha Úgy hisszük, hogy ez a szó felénk is szólt; Veres Péter hozzászólása 'kife
jezetten is aposztrofálta a katolikus írókat. Ez a hívás egy egység egyetlen feltéte
léül azt a követelést állította fel, hogy az írók »szfvvel-lélekkel mondjanak igent
ahhoz, ami ma készül«, és »ugorjanak fejest az új világ árjába«. Az illusztris hívó
ugyanakkor kijelentette, hogy ez az egység »nern kívánja az íróktól a múltjuk, em
beri és írói egyéniségük megtagadását, bármilyen formában történhetik, bármi
lyen kritikával lehet összekapcsolva az egyes jelenségeket illetően, és semmiféle
világnézeti, művészeti, stílusbeli eltérés nem szakíthatja szét«, Így minden jogunk
megvan rá, hogy ezt a feltételt nem szektárius módon, hanem nagyvonalúan, a
szellemi szabadság nagy elve szerint értelmezzük. Ebben az értelemben szívvel
lélekkel mondhatunk igent."

AZ IRODALMI DEMOKRÁCIA körülményei között alakuló irodalmi életnek - a
magyar irodalom respublicájának - az 1948-as politikai fordulat vetett véget, kő

~~lebbről nem azok a forradalmi kezdeményezések, amelyek a magyar társada
lom gazdasági és politikai szerkezetének radikális átalakulásával jártak, hanem
annak a szektariánus-dogmatikus politikának a felelőtlen voluntarizmusa, .arne
lyet a Rákosi Mátyás-féle vezetés, illetve a Révai József-féle kultúrpolitika beveze
tett. Ez a politika sorban szüntette meg az irodalmi demokrácia intézményeit, a
Magyarok, az Alkotás, a Kortárs, a Válasz, az Újhold, a Valóság, sőt a Fórum című

folyóiratokat, felszámolta a kialakult irodalmi-művészeti irányzatokat, véget ve
tett az irodalmi vitáknak, s a magyar szellemi élet legnagyobb egyéniségeinek el
hallgattatásávallerombolta az irodalmi élet alakuló egységének lehetőségét,majd
belső száműzetésbe kényszerítette azt a Lukács Györgyöt is, aki 1945 és 1948 kö
zött a legtevékenyebb ideológusa és organizátora volt a magyar kulturális élet
szocialista szellemű felfrissülésének. Ismeretesek a soron következő évek szo
morú tapasztalatai és veszteségei; irodalmunk csak a hatvanas évek közepétöl
alakíthatta ki a maga belső demokráciáját, amely azóta is egyik forrásának és
mintájának tekinti a felszabadulás; j(Qvető néhány esztendő szellemi-irodalmi
életét.
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