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Lehet-e éles határvonalat húzni az irodalom tér
képén? Ésha lehet: érdemes-e?

Pomogáts Béla köztársaságnak nevezi az iro
dalmat, de vajon írók vagy művek köztársasága
ez? S ha köztársaság az irodalom, egyenl6 jogú
polgára-e Kosztolányi és Kosáryné Réz Lola? Be
sorolhat6-e egy vers, regény vagy dráma egyér
telműen bármilyen irányzatba? Van-e még egyál
talán köze a kész műnek a mozgalomhoz, amely
szülte?

Pomogáts Béla veti föl ezeket a kérdéseket, vá
lasza pedig egy a sok lehetséges közül. Sorra ve
szi és bemutatja a huszadik század els6 felének
magyar irodalmi mozgalmait és irányzatait az
avantgardt61 a konzervatív irodalomig; a magyar
nemzetiségi irodalomtól a polgári radikálisok kö
réig. E fél évszázad leger6sebb irodalmi tömörü
lése azonban természetesen a nyugatosok cso
portja, s Pomogáts Béla is 6ket tekinti kiindul6
és végpontnak. végigkísérve nemzedékről nem
zedékre e közösség változásait.

A szerz6 Irókhoz és irodalmárokhoz fordul se
~ítségért~ hogy a~ általa jellemzett mozgalmakat
Illusztrálják: Babits, Ady, Móricz, Ignotus, Rad
nóti, Weöres, Rónay mellett még számos írö vall
tanulmányokban, cikkekben és kiáltványokban
mamról az irodalomról, írök és költ6k feladatá
ról. így ez a kötet egy szemelvénygydjtemény,
amely esszéket, tanulmányokat, programokat és
kiáltványokat, néhány esetben költ6i műveket

tartalmaz, "amelyek e mozgalmat és irányzatok
eszmevilágát és ízlését, az irodalomról és a társa
~alomról kialakított felfogását mutatják be" - ír
ja Pomogáts Béla könyve eI6szavában.

Az írásokból nemcsak a századfordulótól a
negyvenes évek végéig megváltozott világ ese
ményeire derül fény, a szellemi élet ·képviseI6i
nek reflexióira is. Hatvany Lajos például így ír
1911-ben a Nyugat szerepér61: "A folyóirat az a
katlan, ahol a napi salaktól forrongva különül el,
ami benne nem múlö érték. De a katlannak so
sem szabad kihúlnie, dobni kell belé szüntelenül
a sok szenet, fát, tartani kell izzón, mert ha belül
nem forr, a kiválasztási folyamat is megzavaro
dik rögtön." Aktualitások, hírek nélkül tehát ez
az irodalmi lap sem működhetett volna sikere
sen, ahogy az irodalom maga sem, bár önálló és
öntörvényü, mégsem függetlenítheti magát soha
sem a politikai élett61. Babits sem hisz az írók
"semlegességében", abban, hogy van mód a kí
vülmaradásra. "Én hiszem, hogy a költ6k, akik

878

látszólag oly félénken vagy közömbösen vonul
nak el a politikai forradalom zavaraiból, volta
képpen talán tudtukon kivül is olyanok, mint a
hegyeken csügg6 felhők, melyek a jövend6 villá
mát hordozzák magukban. Magányosak 6k,
visszahúzódtak a pártoktól és szervezetekt6I, s
mégis gyakran közülük kerül a vezet6. A bárá
nyok csoportosan járnak, a pásztor egyedül van
- a furulyájával."

Irodalmi határkérdésekkel foglalkozik Simon
Zoltán műve is. Két tanulmányt magában foglal6
könyve azonban sokkal "homályosabb" vidéken
kiván rendet teremteni: a lektűr, a bestseller és a
giccs birodalmában, ahol a tájékozódást az id6rend
sem segíti, hiszen szórakoztató irodalom - mint
Simon Zoltán kifejti - már az ókortól, az irodalom
születésének pillanatától létezik. így a történelmi
áttekintés - bár érdekes - nem visz közelebb a
határkérdések problémájának megoldásához.

Mi tartozik a "magas" és mi a szórakoztató
irodalomba? Van-e irodalmi értéke a lektűrnek és
káros-e a giccs? Ezek a kérdések a könyv megje
lenésekor, 199O-ben ha lehet, még aktuálisabbak,
mint a tanulmány nyomdába kerülésekor voltak.
A két éve írt tanulmányok "má"-ja tegnapként,
"napjaink"-ja múlt id6ként értelmezhet6.

A két írás tartalmilag szorosan kapcsolódik
egymáshoz. Az els6 az irodalom társadalmának
alsóbb osztályairól szól, "Gondolatok a szörakoz
tató irodalomról" alcímmel. A magyar köznyelv
a lektűr és a bestseller fogalmakat szinonimákká
egyszerűsítette, pedig mennyire mást jelentettek
eredetileg! A tanulmány kísérletet tesz ezen fo
galmak meghatározására is.

A szerz6 második tanulmányában kimutatá
sokra és statisztikákra alapozva kiséri figyelem
mel a magyar olvasóközönség ízlésvilágának il
letve olvasmánylistájának alakulását a 18. szá
zadtól "napjainkig".

Miként Pomogáts Béla könyvében az irodalmi
mozgalmak alakulása nem független a történelmi
változásoktól, hasonlóképpen az írók és regények
népszerűségét is er6sen befolyásolta a politika.
Bár Simon Zoltán mindkét tanulmányát pesszi
mista hangnemben zárja, a szórakoztató iroda
lomnak, s6t magának az irodalomnak jöv6jét fél
tve, remélhet61eg a komoly szórakoztató iroda
lom visszanyeri létjogosultságát a modern kultú
rában. (Múzsák)
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