
Erkölcs és irodalom
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A második nemzedék

Az elsó világháború és Trianon alapjaiban rázta meg a Nyugat nagy nemzedé
kének viIágképét, melyet a kibontakozás reménye, a haladás biztos tudata moz
gatott. Nem egy író teljesen reménytelennek látta a jövőt, s annál erőteljesebb

színekkel rajzolta meg a világban magára maradt, az anyag változásainak ki
szolgáltatott személyiség, illetve egy egész osztály, a polgárság, halálra szánt
voltát. Az előbbi felismerésnek Szabó Lőrinc, az utóbbinak Márai Sándor a leg
nagyobb képviselője.

Szabó Lőrinc

Indulása elején meglehetősen heterogén verseket írt. A Föld, erdő, isten (1922) és
aKalibán (1923) olyan korszakban keletkezett, amikor az izmusok lázas lelke
sültsége már kihunyt, a Nyugat első korszakának artisztikus versideálja is fa
kult. Talán ezért is tért vissza a fiatal költő a természet szimbolikus, idilli köze
gébe. Panteisztikus lelkesültséggel vetette magát az érzéki látvány gyönyörűsé

gébe.Nem a hangulatok elomló szépségét jelenítette meg, hanem a lét pompáját.
Az antikvitás újraélesztésére tett kísérletét átszövik a megtapintható, érzéki világ
változatos elemei. Még Babits társaságában ismerkedett meg Stefan George köl
tészetével és a német költő ars poeticája erősen hatott rá, harmincnál többversétle
is forchlotta. Szenvedélyes erotikájának forrásait azonban hiába keresnénk Georgénál,
az Szabó Lőrinc személyiségének egyik legfontosabb összetevője, jellemének és
cselekedeteinek mozgatója. Semmiképp sem véletlen, hogy A romlás virágai leg
hitelesebb fordításai az ő tolla alatt születtek, s az sem, hogyaKalibán nyitánya az
ösztönök és a ráció feszültségét mutatja. A lázadó, ideáljait veszített költő önvallo
mása e kötet, amely egész Európa romlásának képét vetíti ki dühödt indulattal.

Utálom és arcába vágom:
- Harminc vagy kétezer év óta
undorító, őrült világ ez,
ez a farizeus Európa!

Kenyér helyett az éhezo1
csitftja szóval, hittel, éggel,
s maszatos lelkiismeretét
szívnyalogató versikékkel:
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harminc éve vagy kétezer óta
hány eszme rohadt el szívében!

(Hazám, keresztény Európa)

A nagyváros fertő képében jelenik meg, s mintegy védekezésül erkölcsi
rombolása ellen, melyet expresszív hangvétellel jelenített meg, egyszerűbb

életérzéseket is ábrázolt. Ekkori belső válságát a kötet tematikai sokfélesége
és az egymásnak feszülő, feloldatlanul maradó ellentétes érzések jelzik.

Ady lázadó kielégítetlensége, élethabzsoló szenvedélye is visszasejlik a
Fény, fény, fény (926) magatartásában. A fiatal lírikus, aki utazásai során
hatalmas távlatokat ismerhetett meg, egyre bezártabbnak, kiszolgáltatottabb
nak érezte magát, nyúgnek az újságírói robotot, méltatlannak a pénzhajszát.
I<aotikusnak, ellenségesnek látja a társadalmat. Kozmikus arányú lázadása
az expresszíonísták hatására utal.

Az Ódaa genovai kikötőhöz a modem Bábel félelmetes erejű megjeleníté
se. Higgadtabban, kiteljesedve veszi számba az élet lázító tényeit A Sátán
múremekeiben (1926). Versformálásának, kompozícióinak valódi mintája 
mint erre költészetének legjobb ismerője, Rába György figyelmeztetett - a
görög kardalok és a pindaroszi óda: a kötet versei ,,20. századi antikapitalista
kardalok", melyeket egy magát közéletinek tudó költő harsog a lét megre
formálásáért. A Te meg a világ (1932) viszont már magatartása változását mu
tatja: megerősödik kérdező szenvedélye, mely a megismerés vágyából fakad.
,,1926 óta türelmes és szkeptikus lettem, individualista, független szellem"
- jellemezte később változásának irányát. Individuuma azonban veszélyez
tetett, ez a felismerés telíti pesszimizmussal a kötet versvilágát. Szkeptikus,
relativizmusáról árulkodó kérdésföltevései a századvég lírájának pesszimiz
musát idézik, a halálba való belesimulás vigaszát a századvég költőihez ha
sonlóan ő is átélte. Elet és halál mezsgyéjén, fokozatosan elszakadva korábbi
ihletőjétől, a tapintható valóságtól, mindinkább metafizikai távlatokba tágít
ja líráját, amelyet áthat az értelmezés szenvedélyes igénye. A Különbe'ke (1936)
remek Lóci-versei, melyeket fiáról írt, azt sejtetik, hogy ez az érzés, magatar
tás, vágy már a gyermeket is jellemzi, azzal a különbséggel, hogy az őszin

tébben, romlatlanul mondja el véleményét a világról, viszonyát az élet ténye
ihez ésérzéseihez ésa transzcendenciához. A gyakran párbeszédes kis törté
neteket Szabó Lőrincnek a buddhizmus iránti vonzódása is ihlette (mint
ahogy e vonzódás nem lebecsülendő eleme a későbbi Tücsökzene szemléleté
nek sem), az örök béke, a lélek szemlélődő nyugalma lehiggasztja a versek
világát, azt az érzést keltve, hogya korábbi lázadó kiküzdötte magának a
sztoa vigasztalását, s elérkezett a szintézisteremtéshez. Ennek egyik doku
mentuma a Reggeltol estig (1937), melynek ihletője egy repülőútja volt, de a
valóságos tény alig játszik szerepet magában a ciklusban, csak indítója annak
a bölcseleti igénnyel írt reflexiósornak, amelyben a tárgyiasítás, a látvány
éppoly fontos, mint mögöttes elemei, a figyelmes ember léttel való találko
zása, az anyagi világ gazdagságára való rácsodálkozása és az a törekvése,
hogy ezt a világot minél pontosabban és érzékletesebben jelenítse meg a fel
hők fölül tekintve rájuk, abban a nyugalmas, szemlélődésre alkalmas hely-
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zetben, amely a buddhizmus sajátja. Bölcsesség és kíváncsiság - ezek alap
érzései, s ezek fakulnak majd meg a háború alatt írt, katonaságának élmé
nyeit megfogalmazó verseiben, melyek méltatlanok tehetségéhez.

Annál jelentékenyebb költői teljesítménye a háború utáni zaklatott évek
önértelmezési vágyából született versciklusa, a Tücsökzene (1948), amely
nem verses regény ugyan, de egyes részleteiben a krónikás hűségével, ám
mindig az egyéniség szűrőjén átbocsátva számol be élete fordulatairól, érez
tetve a lélek idejének kimeríthetetlenségét, szemben a valóságos idő véges
ségével. Szintézisre való törekvéséhez most találja meg azt az előadási tónust,
amely leginkább alkalmas szomjas kíváncsisága kielégítésére és a világ anya
gi valósága ezernyi változatának megjelenítésére. A földvári mólón állva, a
Kisörsi nádast szemlélve jut el a pontos, egyértelmű, szabatos valóságmeg
jelenítés és a szinte parttalan vallomásosság egybefogásához. Személyesebb
és kevésbé egységes A huszonhatodik év (956) című versciklusa. melynek
szonettjei formai vonatkozásban bravúrosak ugyan, méltóak az Orök baráta
ink iskolát teremtő múfordítójának formakultúrájához, néhol azonban az ön
sajnálat csapdájába esik, mert fontosabbnak érzi önmagyarázatának variáció
it, mint az indító élmény drámájába való alázatos belehelyezkedest. Utolsó
versében, Mozart hallgatása közben visszatért a sztoa bölcsességéhez. "Csak
a derű óráit számolom" - írta a Varázsfuvola margójára, egybefogva Papa
geno játszi kedvét és Taminónak a jóság és szépség birtoklására irányuló
erőfeszítéseit,melyek nyomán feltárul előtte Sarastro eszményi birodalma.

Márai Sándor

Költóként kezdte pályáját, de hamar szakított az avantgárddal. Európai tartózko
dása során megismerkedett a modern irodalom különféle törekvéseivel: kapcsolat
ba került Thomas Mann-nal, ő hívta fel a magyar olvas6k figyelmét Franz Kafkára.
Szanléletére elhatározó befolyást gyakorolt Spengler: Untergang des Abendlandes
ámű könyve, hiszen ő is tapaszta1hatta, milyen szellemi zűrzavar, kilátástalanság
uralkodott a háború utáni Német- és Franciaországban. Elete végéig osztálya, a
polgárság értékőrző küldetésének maradt elkötelezett védelmezője. Pontosan látta,
rogy a világ újrarendezódése elkerülhetetlen, de abban reménykedett, hogy a pol
gári életértékek, magatartásminták: a szorgalmas, kitartó munka, a közép-európai
kultúra hagyománya és egybehalmozott kultúrjavai megmenthetik azt a szellem
iséget,melynek építő jeleitoly sokszor tapasztalta ifjúságának környezetében. Nem
ismerte az országhatárok korlátozó valóságát, az ő birodalma határok nélküli, Ma
gyarországa öntudatosan gyökerezik bele a Monarchia szellemiségébe, amely a
századforduló baljós légkörében is hatalmas értékeket halmozott fel, hiszen meg
érintette a Gesamtkunst nagyszerű vágyképe. Európai volt és maradt, a magyarság
sorskérdései.t ennek a virtuális európaiságnak kisugároztatásával hitte megoldani.

Első korszakának regényvilágát meghatározza lélektani érdeklődése és az
a feszültség, melyet sokáig magában hordozott: vajon lehet-e jó író, vagy
megmarad kitűnő újságírónak. Eleinte állandó problémát jelentett számára,
miképp teremtse meg azt a regényfikciót, amely alkalmas hatalmas életanya
ga megjelenítésére.

Miután személyesen is jelen lehetett a Sportpalastban, ahol Hitler dörögte
el egyik gyújtó hatású beszédét, növekvő megveréssel figyelte a jobboldali
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eszmék térnyerését, rendkívüli bátorsággal szállt szembe velük. Meggyőző
dése szerint Spenglernek igaza van: a tömegek pusztítják el az értékeket.
Ettől kezdve még makacsabbul ragaszkodott a közép-európai hagyományok
hoz, s több változatban fejezte ki a "városhoz" - amely egy életforma, élet
vitel és szilárd lelkiség jelképe műveiben - való hűségét. Egy polgár vallomá
sai (1934) címmel ezt a határokat nem ismerő, a lélek világában élő és azt
nemesítőközép-európaiságot idézte, megmutatva, hogyan kezdi ki a szellem
érintetlen tartományát a háború utáni zűrzavarés illúzióvesztés. Az 1936-ban
megjelent Félte'kenyekben a tradíció veszélyeztetettségét és megtartó erejét áb
rázolta. Ebben a regényében már megfigyelhetőstílusának sok jellegzetessé
ge: elsősorban a jelzők artisztikus használatával ért el olykor bravúros hatást.
A próza zeneisége, ritmusa láthatóan foglalkoztatta képzeletét. Még a sztoi
cizmus menedékét választva is - egyik legkedvesebb olvasmánya Marcus Au
relius volt - kimerészkedik olykor-olykor az impassibilité sáncai mögül, hogy
a Vendégjáték Bolmnóban (1940) lapjain valóságos Rossini-parafrázisokat teremt
sen, a Szindbád hazamegyben (1941) pedig bámulatos tökéletességgel élje bele
magát Krúdy stílusába, s hibátlan teljességgel szólaltassa meg újra azt a szomo
rú Csel1óhangot, amely legkedvesebb írója előadásmódját jellemezte, s tette ze
neivé. Részben neki köszönhető, hogy ismét felébredt Krúdy és a "ködlovagok"
íróinak becsülete, s ezáltal a kor magyar prózája új ösztönzéseket kapott, melyek
a modern francia és angol regény alapos ismeretével párosulva korszerűvé tet
ték a lélek mélyrétegeiben tájékozódó újabb irányzatokat.

A háború alatt eltökélten folytatta írói munkásságát, mert meggyőződése
szerint az író kötelessége, hogy írjon, s ezáltal szolgálja az eszmék tisztázását,
az egészséges jövőkép kialakítását. Csak "őrjárataiban"érezni a búcsú fájdal
mas véghangulatát. A legnehezebb hónapokban és hetekben is dolgozott
naplójának első kötetén (1946), amely megjelenése idején mértéktelenül fel
háborította az uralomra került baloldali köröket, pedig számtalan kitűnő

megfigyelést tartalmaz írásról, irodalomról és az író erkölcséről. Ugyancsak
a háborús években folytatta a Félte1cenyekben megkezdett témakört: Sértódöttek
(1948) című regénye ugyancsak a polgári ideálokhoz való hűség vallomása.
Azt mutatja meg benne, hogyan rontotta meg a "hang" - Hitler és a szemé
lyében megtestesülőerőszak - a nemes európai hagyományokat, azt a kultúrát,
amely az építés és nem a rombolás elvét vallotta. A regény utolsó kötetét be
zúzták, a teljes ciklus csak az író halála előtt jelenhetett meg Torontóban. Utolsó,
sokáig ismeretlen része szinte himnikus vallomás a művészet megtisztító ere
jéről, a kultúra átélése által megvalósítható szellemi egységről.

1948-ban hagyta el Magyarországot. Nyugat-európai és tengeren túli tar
tózkodása idején elkötelezett hűséggel szolgálta a magyar kultúra és a ma
gyar nyelv ügyét. Stílusa mit sem veszített frissességéből.hatásosságából. Az
emigráns-sors tragédiáját, az "idegenség" érzését nála teljesebben nem fejezte
ki magyar író. Remekművek naplói, melyeket eddigi ismereteink szerint
1983-ig írt. Ezekben a szubjektív töredékekben művelt, tudatos személyiség
értelmezi a hagyományos értékek szerepét a megváltozott világban, amely
tagadni látszik azokat. Az Egypolgár vallomásaihoz hasonló, ugyancsak nagy
szerű rnűve az 1971-ben megjelent föld! föld! amelyben a háborús évek köz
érzetét és eseményeit mondja el fölényes távolságtartással, ugyanakkor a ma
gyar irodalom értékei iránt érzett hűséges, alázatos szeretettel. Altalában
azok a műveí az igazán maradandóak, amelyekben nem akadályozta önkife-
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jezését a fikcióteremtés kényszere, hanem személyiségét és korát mutathatta
meg kendőzetlen őszinteséggel, iróniával és önir6niával. Regényei között is
akadnak izgalmas kísérletek, amelyek az európai regényhagyomány folyta
tói, így a San Gennato vére és az Ítélet Ganudosban. Pályája egy]údás-regénnyel
(Harminc ezüstpénz) zárul. Az esszé és a cselekményesség összeolvasztására
tett kísérletet; s az árulás természetrajzát igyekezett megérteni, feltárni, mi
közben páratlan beleéléssel írt nagyszerű lapokat arról a "jóhírrol", melynek
jeladásait hiába figyelte kiszolgáltatott magányában. Egyike azoknak a 20.
századi íröknak - sajnos sokan vannak ilyenek -, akik csak haláluk után
tértek vissza irodalmunkba, holott életművehidat ver Krúdy, Kosztolányi és
a Nyugat harmadik nemzedékének prózafrői törekvései közé.

Szocialista ihlet és kiábrándulás

A húszas évek szellemi zűrzavara után a harmincas évek elején ismét keletje
lett a szocializmus gondolatának. Az eszmény új hulláma azonban nem a
hazai tradíciókból táplálkozott, hiszen ezt a Tanácsköztársaság véres terrorját
követő hasonlóan véres időszak lehetetlenné tette. A húszas évek elején azon
ban a nyugati országokban a világháborút követő szegénység hatalmas elé
gedetlenséget szült, s ez néhol forradalmi megmozdulásokhoz vezetett, a
költészetben pedig ekkor tetőzöttaz aktivista-szürrealísta hullám, Déry TIbor
is, József Attila is itt kapták az első ösztönzéseket.

Déry Tibor

Európai jelenség. Annak a szinte minden országban fellelhető zsidó értelmisé
ginek tipikus példája, aki megcsömörlött elődeinek kapitalista szemléletétől, s
ezért fellázadt ellenük, bár nem minden anyagi háttér nélkül. Műveltsége, nyelv
tudása világpolgárrá tette. Otthon érezte magát Franciaországban, Németor
szágban, a Monarchia hagyományait őrző Bécsben, végigpróbálta a naturalíz
must, a szürrealizmust, az aktivizmust, aztán realista W lett, hogyöregségében
ismét a legmodernebb prózai irányzatok nyűgözzék le. Lázadt a hagyományos
erkölcsi rend ellen, de élete végén erkölcsnemesítő és -őrző munkásságot fejtett
ki. Kitüntették és börtönbe zárták. Költő volt és prózaíró. Felelősségtől átha
tott, kiábrándult, ironikus és cinikus - egyszóval sokféle alakváltozatát is
merjük, s mindegyikben jelentős értékkel gazdagította irodalmunkat.

Sokféle stílusirányzattal találkozott, sokféle modort kipróbált. Első jelenté
keny műve - 1924-ben közölte a Nyugat folytatásokban Alkonyodik, a bárá
nyok elvéreznek címmel, 193()"ban. A könyv címe Országúton volt - témája
miatt érdemel figyelmet: az élet kiszolgáltatottságát és nyomorúságát írta
meg benne. A regény csavargö-höse inkább gyilkosságot követ el, csakhogy
a börtön védettségébe kerüljön. Nyugtalan kísérletezések után 1933-ban fo
gott bele a Befejezetlen mondatba, amely a később kánonná merevedett lukácsi
totalitás-eszmény egyik példaadó megvalósulásának minősült. Azzá tette
önéletrajzi elemekkel átszőtt cselekménye: egy polgári környezetből kinövő

fiatalember jut el a regényben a munkásmozgalom és a kommunista eszmék
igenléséig. A háború előtti magyar társadalom totális ábrázolására vállalko-
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Zött a Feleletben is (1950-52). Már itt megmutatkozott azonban, hogy sokkal
függetlenebb szellem volt, semhogy írói karakterét feladva a kor művelő

déspolitikájának elvárásait teljesítette volna.
Kiábrándulását nagyszerűelbeszélésekben (Szerelem, Niki) objektiválta. Az

előbbi filmen is óriási sikert aratott. Mindkét elbeszélés a tárgyát veszített
szerétet hiábavalóságát és nagyszerűségét ábrázolja. De mit ér a még oly
nagyszerű szeretet is, amikor az ember körül bezárul a világ - Déry körül
valóságosan is -, s cellájából mindent értelmetlennek, abszurdnak lát? Erre
a kérdésre keresi a választ egyik legnépszerűbb regénye, a börtönévek alatt
írt G. A. úr X-ben (1%5), amely nem mentes ugyan Franz Kafka inspirációitól
sem, ám kérdésfölvetését és válasz nélküliségét hitelesíti és egyénivé teszi a
történeten átsugárzó személyes érdekeltsége.

József Attila

Korán érő tehetség volt ő is, mint nagyon sokan a magyar irodalomban, s
hozzájuk hasonlóan a halál eljegyzettje. Rengeteg olvasmányának - szívesen
és elmélyülten foglalkozott filozófiai kérdésekkel is - hatásait olykor teljesen
átélte, s makacs következetességgel igyekezett rendszerbe foglalni. Korai kí
sérleteire első felfedezője, Juhász Gyula, és Kosztolányi hatott leginkább, de
fontos inspirádók érték a francia lírából is.

Egyik utolsó, versében jellemző módon arról írt, hogy lIbe van zárva a
Héttoronyba". Ugy érkezett a magyar költészetbe, mint a mesék hősei: nem
hangosan, harsányan dörömbölt "új időknek új dalaival", nem harsogta egé
szen fiatalon a világforradalom nagyszerű látomását. Mégis, a magyar líra
egyik korfordítója, s bár elszigetelódött annak akkori meghatározó intézmé
nyeitől. talán mégis ezért lehetett igazi újító. S ha magánya, betegsége olykor
végletesen keserű hangokat csalt is ki belőle, érzékeny ítéletű kortársai felis
merték rendkívüliségét. Babits személyes okokból elhidegült tőle, Kosztolá
nyi ésMárai viszont rendkívül nagyra értékelték. Utóbbi 1935-ben Ifamagyar
líra nagy nemzedéke törvényes leszármazottjának" nevezte.

Kevés kiegyensúlyozatlanabb, végletesebb költője van a magyar iroda
lomnak. Az egyik pillanatban boldogan ,veti magát az életbe, hetyke, kama
szos daccal vágta kortársai szemébe: "En, József Attila itt vagyok!", aztán
depressziósabb perceiben eluralkodott rajta a fájdalom és a reménytelenség
bénító érzése, s amit az imént még hihetetlen lelkesedéssel művelt, félbe
hagyja, elunja, Költészetének váratlan, megmagyarázhatatlan derűs felívelé
sei és pokolba zuhanásai voltaképp egy eleve sérült személyiség kísérletei
arra, hogy megtalálja azt a fogódzót, amely védelmet és biztonságot adhat
az értetlen, ellenséges világban. Ilyen nyugalmi pontja lett a vers, az iroda
lom, a bölcselet. Mindegyikhez szenvedélyesen megélt kapcsolat, személyes
érdek kötötte: hivatása lett, hogy költő, életformája az irodalom, szellemi kihí
vást jelentett számára a bölcselet, valóságos párbajt vívott a filozófusokkal, s
ah<Ygy-Iegnagyobb verseíben, bölcselkedőtöredékeiben is igyekezett megtalalní
a kulcsot, mellyel a lét titkait nyithatja és új fejezetét írhatja az esztétikának.

Az a gyermekség-élmény, amely a század első évtizedeiben oly sok változat-
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ban jelentkezett - akkor az írók inkább a felfedezők kíváncsiságával idézték
meg a gyermeklét titkait, s igyekeztek a felnőtt távolságtartásával belehelyez
kedni tiszta vagy romboló realitásába -, nála már egzisztenciális élmény lett.

Szépség koldusa (1922) című kötete még Ady-hatásokat mutat. A modem
magyar líra megteremtőjének halála után valóságos kultusza támadt, s min
den szellemi áramlat, politikai párt a saját költőjét látta benne. De ott kavar
gott benne szinte a teljes Nyugat-líra öröksége, fe}dolgozatlanul, jókora nai
vitással, talán észre sem vette, hogy Adyt, Tóth Arpádot vagy Kosztolanyit
utánozza: A Nap lement. Es én még várok, várok. / Terád várok. Nem jössz? Es
sírdogálok: / szioemre a bánat MIk csöppekben csurog.

De ez a fiatalember már a saját hangját is eredményesen próbálgatja. Hogy
erre ráleljen, abban Kassák is útmutatója lehetett, ám az avantgárd versekból
jól ismert végtelenbe nyúló képek nála megtelnek nyugodt, erőt sugárzó ér
zéssel. A Komoly lett már záró sora! érett, eszközeinek birtokában lévő lírikus
önvallomását fogalmazzák meg: "Erzem, hajnali falucska lettem, - szelídség
nyugodt tehenei - ballagnak belőlem az Ur kegyelmének - friss és térdig
füves levegője felé". E vers tágasságában már érezni azt a nagyszabású
igényt, amelyet az érett József Attila egészen egyértelműen fogalmazott meg:
"A mindenséggel mérd magad!".

Kötetről kötetre érettebben, de kamaszos hetykeségét és gyermeklelke tisz
taságát mindvégig megőrizve mind több összetevőjét ragadta meg e mínden
ségnek, melynek fizikai törvényszerűségei is foglalkoztatták. A "táguló világ
egyetem" elvének felismerése, mely annyira megdöbbentette a csillagászat
ismerőit, József Attilát abban a meggyőződésében erősítette, hogya világ
egyetemben egyre meghatározóbb a "semmi" szerepe:

Íme, itt a költeményem.
Ez a második sora.
K betűkkel szól keményen
cime: "Költőnk és Kora".
Úgy szállong a semmi benne,
mintha valaminek lenne
a pora...

Bár Osztás után címmel arról értekezett szinte tudományos pontossággal,
hogy jellemünk ugyanolyan változatlan-e, mint az égen a csillagok, éppen az
ő költészetében telik meg változatos, sejtelmes és baljós árnyalatokkal még a
"semmi" is, amely lírája végső szakaszának egyik legfontosabb, sokféle jelen
tésárnyalatot hordozó motívuma. Ezzel párhuzamosan nyerte el végső érett
ségét egy másik, ugyancsak alapvető eleme költészetének: a bűn, bűnösség,

a büntetés és az ártatlanság képzete. A nagy, világértelmező versek, az értel
mezés teljességének igényével írt ars poeticák, a marxizmus alapigazságainak
szellemében, a munkásosztály történelemformáló szerepének tudatában
megfogalmazott, pontos, józan, a tárgyi világ gazdagságát is érzékelhető ver
sek tőszomszédságában, azokat ellenpontozva születtek e személyes, az
egyéni lét végre való kiszemeltségének, az eleve elrendelésnek szorongatott
vallomásai. Bűn-képzetének fejlődését Franz Kafka bűnszemlélete inspirálta.
Labilitásának, érzelmi kiegyensúlyozatlanságának, a semmibe hullás végzet-
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szerű képzetének egyaránt nagy szerepe volt abban, hogy a rendkívül érzé
keny lelküsmeretú költő, kiben a lélek mélyrétegeiben lappangó képzeteket
a rendszeres pszichoanalízis még inkább tudatosította, mind meghatározóbb
nak, végzetszerűbbnek látta és mutatta bűnössége tudatát. Mivel azonban
még mindig őrizte magában sajátjává élt gyermeki szemléletét. morális igé-:
nye még azokban az élethelyzeteiben is erősen áthatja képzeteit. amikor úgy
érzi, hogya világ elemeire hullott körülötte. Ebben a világban a bűn is, a
büntetés is irracionális: kuporogva csak várom a csodát, / hogyjöjjön már el az, ki
megbocsát / és meg is mondja ezépen. micsodát / bocsát meg nékem efarkasveremben!

A Mint a gyermek... e sorai azt sejtetik, hogy József Attila nemcsak Kafka
bűnszemléletére nyílt meg, hanem Camus-ére is. A harmincas évek európai
irodalmában egyébként mind gyakrabban merült föl a "metafizikus bűn"

képzete, mely József Attilánál is fontos tudati elem, s arra készteti, hogy
szenvedélyes bűntudattal szólítsa meg Istent, enyhítse "kegyetlen árvaságát",
intse meg azokat, akiket szeret, "hogy legyenek jobb szívvel hozzá".

Arván, betegen is otthon volt a világban és a kozmoszban. A magány
köreiben is volt ereje az egész világot értelmezni, hogy egy értelmesebb, eti
kus jövőkép sejteimét rajzolja kortársai és sokszor megidézett utókora elé.

Az. esszé

A magyar esszé több virágkora után, az első világháború után vált jellemző és
fontos múfajjá. Nemzedékek követték egymást, s mindegyik saját nézőpontjából
közelített hozzá, önkifejezésének módjait keresve, s eközben saját jellegzetessé
geivel gazdagította is, egyre pontosabbá téve, mindinkább közelítve a tanul
mányhoz, anélkül, hogy eredeti, kísérleti jellegét elhomályosította volna.

Az első világháború végén a hagyományos világkép elemeire esett szét.
"Tájékozódunk a csillagok alatt" - írta egyik esszéjében az e műfajban is
maradandót alkotó Németh László, s hasonló vallomások sorát idézhetnénk
nemzedéktársaitól is, akikre vagy a csípős, szellemes, képromboló angol
esszé, vagy a világosságával, kifejezésmódjával megejtő francia hatott, vagy
éppen a magyar irodalmi múltba, az erdélyi emlékírókhoz fordultak mintá
kat, ösztönzéseket keresve, taIálva.

A kor folyóiratai szívesen adtak helyet a fiatal esszéíróknak. Többen a
konzervatív, nagyon igényes Napkeletnél kezdték pályájukat, vagy valame
lyik vallásos folyóirat hasábjain, hogy aztán a harmincas években végleges
otthonukra leljenek a Nyugatban. N

A műfaj egyik legvirtuózabb képviselője Cs. Szabó László 0905-1985). O
is ahhoz az írói társasághoz tartozott, melynek tagjai "hétfőieknek" nevezték
magukat, arról a napról, amelyen összegyűltek, hogy világmegváltó irodalmi
terveikről és valóban félelmetes mennyiségű irodalmi ismereteikről beszél
gessenek. A modern regényt éppoly jól ismerték, mint a francia felvilágoso
dás irodalmát, amelytől az éles kritikai szellemet és a valóság tiszteletét ta
nulták. Cs. Szabó László Ujúságát Kolozsvárott töltötte, s ez "erdélyivé" tette:
múveltségének szerves részét alkották az emlékírók. Noha gazdaságtörténeti
írásokkal és egy Roosevelt-elemzéssel jelentkezett, később egyre mohóbb
szenvedéllyel kalandozott Európában. Doveri átkelés (1937) egyik nagysikerű

munkájának címe, de képet adott a Fegyveres Európáról (1939) is. A magyar
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kultúrában (Két part (1946) címmel jelent megnagyszerű esszégyújteménye)
s általában a művészetek töténetében is otthonos volt. Igazán akkor lett nagy
formátumú személyiség, amikor 1948.:.ban, felmérve lehetőségeit, nem tért
vissza Magyarországra. Diplomádai megbizatását irodalomszervezóire cse
rélte. 6 lett a nyugati magyar irodalom organizátora, igazi nevelő, aki pél
dájával, lebilincsel6en szép stílusával eleven igazolása volt, hogy a befogadó
országok nyelvi közösségében is meg lehet őrizni a kisebbség nyelvét, s 
viszont - annak kultúrájával színesíteni a nagyobb, a neki otthont adó nép
gondolkodásmódját. Bár sok elbeszélést és verseket is írt, az esszében alkotott
maradandót, amellett, hogy a nyugati magyarság különféle szervezeteinek és
tanulmányi heteinek legszellemesebb előadója s az angol rádió magyar adá
sainak éber szellemű kritikusa volt. Hűlőárnye1cban (Bécs, 1982) círnű köteté
nek írásai a magyar esszé és önvallomás legnagyobb teljesítményei. R6mai
muzsika című esszékötetében a stílus lebilincselő finomságát, váratlanságai
ban rejlő hatását még a kultúra rá jellemző lángoló szeretetével is párosította.

Talán valamivel nála is sokoldalúbb jelenség volt a regényeivel is mara
dandót alkotó Szerb Antal (1901-1945), akire akkor figyeltek fel, amikor
ígéretes pályakezdése után Magyar irodalomtörténetével (1934) megnyerte az
Erdélyi Szépmíves Céh pályázatát. Rendszerező tehetsége, bámulatos isme
retanyaga, olvasottsága, szellemes, frappáns ötletei ezt a kötetét éppoly ma
radandóvá teszik, mint később Világirodalomtörténetét (1941), amely már a
vállalkozással is tiszteletet parancsolna, emellett azonban szinte minden ér
tékről pontosan, jól tájékoztató kalauz, a szellemtörténeti iskola kiemelkedő

darabja. Szerb Antal irodalomtörténetíróként is esszéista: pazar ötletei, csa
pongó képzelete akkor is elragadnak, amikor elmarad. - részben a terjede
lem kényszerű korlátai miatt - a meggyőző kifejezés.

Különös érdeklódéssel fordult a modem regény formabontó, lélektani tö
rekvései felé. Meggyőződése szerint az új prózaírás alapeleme a "csoda",
ennek különféle poétikai megvalósulásait igyekezett tetten érni Hétköznapok
és csodJik (1935) című esszéjében.

A regényíró Szerb Antal voltaképp azt a fikciós teret népesítette be rejtelmes
alakokkal vagy éppen önéletrajzi elemekkel, amelyet szenvedélyesen nyomozott
esszéiben. Nagy hatást tett rá a korszak egyik legjelentősebbklasszika-filológu
sa, a mítoszok értelmezési lehetőségéről Thomas Mann-nal is leveleket váltó
Kerényi Károly, aki az antikvitás újraélésének ábrándját akarta megvalósítani
kortársai számára. Ezzel valóságos iskolát teremtett, hiszen háborútól fenyege
tett írók, költők, tudósok készségesen adtak hitelt annak az elképzelésnek, me
lyet Horatius is hangoztatott: valahol Nyugaton mégiscsak létezik a Boldogok
Szigete. Kerényi Szigete a lelkekben tündökölt kikezdhetetlen szépségben, s e
felé az érintetlen birodalom felé törekszenek Szerb Antal regénye, az Utas és
holdvilág (1937) hősei is. Műfaji újításának érdekes eredménye A királyné nyak
lánca (1943), amelyben sikerült szintetizálnia az ismeretközlést, az esszét és a
fikdót. Voltaképp ugyanazzal a módszerrel élt tehát, amely irodalomtörténeti
esszéit oly érdekes, máig vonzó olvasmányokká teszik. A háború legsúlyosabb

·pusztításai-ésaz-életétmindinkábbfenyegetó ·zsidóüldözésekidejénis·--- ezek-
nek lett áldozata - a szépség kultuszának küldötte maradt: a Száz vers (1944)
antológiájának költői és költeményei perlekedtek a brutalitással.

Az ó sorsához volt hasonló Halász Gáboré 0901-1945) is. Szeme előtt 
rövid kitérő után - "Balzac példája" lebegett, tehát a csoda, a varázslat, a játé-
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kosság helyett a valóság minél hitelesebb és illúziók nélküli ábrázolását kérte
számon kortársaitól és a fiatalabbaktól. Az angol irodalom kiváló ismerője és
népszerúsítője volt, egyikea legérzékenyebb, legelfogu1atlanabb kritikusoknak.

Gyergyai Albert (1893-1972) viszont a francia irodalom legjobb ismerője

és lelkes tolmácsolója volt. Neki köszönheti a magyar irodalom, hogya har
mincas években lépést tartott a francia kultúrával: a Nyugatban a 30-as évek
ben megjelent beszámolóiból kora francia irodalmának története kerekedett
ki. Meg is írta A mai francia regény címmel, 1937-ben. Egyike a legjelesebb
múfordítóknak: Proust - és kivált Flaubert - tolmácsolásai a magyar for
dításirodalom nagykorúságának bizonyságai.

A francia irodalom, és éppen Flaubert Bovarynéjának árnyképe jelen van a kö
vetkező generáció egyik jeles esszéír6ja, Sőtér István (1913-1987) regényeiben és
elbeszéléseiben is. Bárhatalmas regényciklusban igyekezett képét adninemzedéke
belső fejlődésének, inkább esszéi és irodalomtörténeti írásai teszik maradandóvá
nevét, valamint az a. törekvése, hogya marxizmus kánonná emelt szempontjai
által megbénított magyar irodalomismeretet igyekezett belekapcsolni a nemzet
közi művészeti élet vérkeringésébe. Számtalan nemzetközi irodalmi szervezet
vezéralakja volt, egyik kezdeményezőjea magyar összehasonlitó kutatásoknak.
Stílusa, még esszéiben is, az expresszionizmus ihletéséből táplálkozik. Esszéinek
lázas,átfúlt sorai a regényírót, regényeinek hatalmas bölcselkedőbetéteiés korrajzi
elemei viszont az esszéír6tidézik.

Rónay György (1913-1978) e nemzedék talán legjelentősebb esszéír6ja. Kötetek
egész sorában rajzolta meg elődeinek és kortársainak pontos, lényegre törő,

ugyanakkor költői beleérzéssel kidolgozott képét, emellett a világirodalomnak 
elsősorban a német és francia lírának - is kiváló ismerője, tolmácsa volt. Szem
léletére elsősorban Maritain és Teilhard de chardin hatott, de tudatosan hódította
meg a maga számára a lelkiségi irodalom szinte minden fontos művét, alkotóját.
Abban a korban, mely nem kedvezett a vallásosságnak, folyóirata, a Vigilia élén
értékmentő tevékenységet fejtett ki. Hatalmas arányú múfordítói életművemellett
költőkéntés regényíróként is maradandót alkotott, leginkább A párduc ésagödölye
(1978)című művében, amelyben rendkívül súlyos morális kérdéseket vetett föl,
s emellett a kor adta lehetőségek között igyekezett számot vetni az 1956-0s
forradalom tanulságaival is. .

Csodavárás és kijózanodás: a harmadik nemzedék

A Nyugat 1933 táján új generációt fogadott be, amelynek pályáját kettévágta
a második világháború, de még inkább az utána következő diktatúra. Babits
Mihályt tekintették példájuknak. Nemcsak szellemi horizontjukat szabta meg
Babits utolsó éveinek elkötelezett humanista szemlélete, de műfaji sokolda
lúságát is mércéjüknek tekintették. Hatott rájuk a különc Füst Milán is, de
kivált Kosztolányi Dezső pontos, lényegre törő prózája. E nemzedék legna
gyobbjainak pályája természetesen csak a háború, de kivált 1956 után bonta
kozott ki, ekkor került vissza az irodalom vérkeringésébe a csodagyereknek
indult, tündéri változatosságú lírikus, Weöres Sándor és a mind nagyobbra
növő Jékely Zoltán. A forradalom után jelent meg Ottlik Géza világszerte
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ismert regénye, az Iskola a határon, ekkor jelentkezett újra a 30-as években
formabontó regénytörekvéseivel még botrányt keltett Szentkuthy Miklós, ek
kor írta országos felháborodást kiváltó A szent című művét Thurzó Gábor.

A nemzedék költőinekközös jellemzője, hogy lírájuk, kezdeti korszakában, idilli
színekben pompázott. Pásztorok és nyájak lépdeltek versekben, tündöklő nap
fényben, amelyet hamarosan elhomályosított a közelgő világháború és tragikus
árnyakkal telített fenyegetettségük, haláltudatuk, amelyet csak sors-és keresztvál
lalásuk eltökéltsége enyhített valamelyest. Két befejezett pálya jelzi nagyra hiva
tottságukat az erdélyi Dsida [enőé és a jelképpé emelkedett Radnóti MikIósé.

Dsida Jenó

Aki Trianon után Erdélyben költő lett, az küldetést is vállalt. Dsida Jenő nem
úgy kezdte pályáját, mint aki fel akarja venni keresztjét, de az események, az
öntudatra ébredő, anyanyelvét, kultúráját megőrizni vágyó erdélyi magyar
értelmiség lobogó lelkesedése és tettvágya hamar magával ragadta őt is. Ha
marosan az "erdélyi gondolat", azaz az Erdélyben élő, különböző anyanyel
vú népek békés egymás mellett élésének. a magyar nemzeti kultúra védel
mének eszménye hatotta át, s olyan kiváló tehetségű írők oldalán munkálko
dott, mint Aprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László, Bartalis János, Kós
Károly, Kuncz Aladár - akinek világháborús franciaországi élményeit, fel
dolgozó könyve, a Fekete kolostor, több világnyelven is ismert - Tamási Aron
és a fiatalabb Szemlér Ferenc.

A halállal eljegyzett személyiség volt, nemcsak testében hordta a végzetes
kórt, lelkét is áthatotta a vég tudata. Már egészen fiatalon túldimenzionált
képekben jelenítette meg az élet reménytelenségét és kiszolgáltatottságát, s
mindvégig lobogott, mint aki ki akarja használni a hüvelyknyi időt, amely
neki rendeltetett. Nem véletlenül lett egyik legjellemzőbb lírai formája a
himnusz, s szólította meg öntudatosan kiáltva a történelmet, hogy az erdélyi
magyarság szenvedéseire irányítsa a közönyösek fígyelmét, Psalmus Hunga
ricusa fejezi ki legteljesebben ezt a perlekedő érzést: Enekelj, hogy világgá höm
pölyögjön / zsoltáros, mint a poklok tikkadt, kénköves szele / s Európa fogja befülét
/ s nyögjön a borZIllomtól / és órüljön bele!

A kis népek kiszolgáltatottsága, a kisebbségi sorsot vállaló, annak minden
keservét megszenvedő költők figyelmét szinte magától értetődő termé
szetességgel irányítja a történelem legnagyobb szenvedőjére,a kereszt alatt ros
kadozó, végül a kereszthalál szégyenét és áldozatát másokért vállaló Megváltó
ra. Dsida hol saját magát ábrázolta nagy szenvedőként,hol a mindnyájunk szá
mára megnyíló Krisztust jelenítette meg: a vérrel verítékező istenembert, ki vég
telenül szeret mindenkit, s akinek "borzas szakállára" "Isten könnyei" hullanak.
A szenvedés egzisztenciális átélése, az isteni titokba való belehelyezkedés a
misztikusok magatartásával rokonítja líráját, amely előkészítője a század egyik
legnagyobb magyar költője, Pilinszky János világának, szemléletének. .

Ennek az azonosulásig terjedő belehelyezkedésnek legnagyobb műve a világ
irodalmi szintű Nagycsütörtök című vers, amelyben Krisztus Olajfák-hegyi kínjai
is életre kelnek a befogadó tudatában, holott a vers kifejezetten csak arról szél,
hogy a költő lekéste a csatlakozást, s várakoznia kell az állomáson. A zárlat azon
ban már az evangéliumok egyetemes jelentéstartományára nyílik meg:
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Körülnéztem: szerettem volna ne'hány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirlws e'j volt/ és hideg sötét volt/
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mindaludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomnil
s ve'gigcsurogtak gyűrött arcomon.

Radnóti Miklós

Talán az ő költészetére a legjellemzőbbek kezdetben azok a stílusjegyek és
szemléleti törekvések, melyek egész nemzedéke lírai törekvéseit áthatották.
Első köteteiben tudatosan, de akkor még inkább díszletszerűenélesztette újra
az antikvitás költői hagyományát: képei szélesívűek, napfényben fürdenek,
pásztorok és nyájak haladnak békés idilli környezetben, mint VergiIíusnál, s
akárcsak a római költő természetIírájában, nála is táj hordozza az emberi
érzéseket. Egészen rövid avantgárd kitérő után így teremtődnek meg Radnóti
lirájában későbbi klasszicizálódásának előzményei, melyekből talán csak az
egyéniség sugárzása és a közvetlen élményszerűség hiányzott. Ahogy az
egész világirodalomban, a magyar költészetben is elérkezett a kísérletező köl
tészet apálya, s Radnóti nemcsak képvilágában törekedett folyvást élményeik
klasszícizálására, verseinek formái is mind kötöttebbek, leggyakrabban a
rímtelen jambussal élt. Hasonló változáson ment át például a francia Eluard
1írája is, amellyel Radnótié sok érdekes rokon vonást mutat. Kivált Eluard
Nush-höz írt versei és Radnóti Fannit idéző költeményei mutatnak bizonyos
analógiákat. Hangulatilag folytonos hullámzást mutat költészete: kevés ma
gyar lírikus van, aki hozzá hasonló érzékenységgel fejezte volna ki a törté
nelem változásait. A fasizmus előretörésével párhuzamosan inkább befelé
fordult, s szerves önépítésének programját igyekezett megvalósítaní: amikor
úgy érezte, hogy a jobboldali mozgalmak előretörőben vannak, lázadó indu
lattal tett vallomást a humanizmus ügye mellett. Különösen megfigyelhető e
kettősség a spanyol polgárháború idején. Radnóti akkori költészete, annak
témái és hangja abba az európai kórusba ílleszkedik, melyet együtt alkottak
a francia Aragon, Eluard, Malraux, az angol W. H. Auden, Cecil Day, Lewis,
L. Mac-Neice, s a német emigránsok: Thomas Mann, Brecht, Werfel, Stephan
Zweig és mások. 1937-ben Radnóti franciaországi tartózkodása idején szemé
lyes tapasztalatokat is gyűjtött a baloldal aktivizálódásáról és a népfrontos
gondolat térhódításáról. Eletének eseményeiről, gondolkodásáról, új műfajá
ban/ a Cartes postales sorozatban számolt be.

1938-ban írta Első eclogáját, tudatosan támasztva fel az antik tradíciót. Ver
gilius verseihez hasonlóan az ő pásztorai is rémülten és számkivetetten fi
gyelik a világ romboló erőinek térhódítását. Az antikvitás képvilágát és a
modern kor borzalmait szintetizálta döbbenetes hitelű leírásaiban, látomásai
Picasso Guernicáját és János Jelenéseit idézik:
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Hallom, igaz, hogy a vad Pireneusok ortnain izzó
ágyúcsövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt,
s medvék és katonák együtt menekülnek el onnan;
asszonyi had, gyerek és öreg összekötött batyuval fut
s földre hasal, ha fölötte keringeni kezd a halál és
annyi halott hever ott, hogy nincs aki eltakariisa.

A háborús események és az őt egzisztenciálisan is fenyegető zsidótörvé
nyek után Iírájában megjelent az áldozatra való kiválasztottság és a sorsvál
lalás érzülete, amely jellegzetesen keresztényi motívum. Radnóti értelmezése
szerint a költő az igazság küldötte és tanúja, de mert a világ nem viseli el az
egyszerűek igazságát, sorsa ugyanaz lesz mint Krisztusé.

Költővagyok, ki csak máglyára jó,
mert az igazra tanú.

Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó,
pjros a vér és piros a pipacs.
Es a pipacs szöszöske szára zöld.

Olyan, kit végül is megölnek,
mert maga sosem ölt.

(A "Meredek út" egyik példányára)

Egy "elaljasult kor" Iírikusa volt, s ebben a korban szerette volna kiküz
deni magának a lélek szabadságát. Azok a hatalmas látomásos versei, ame
lyek a lágerekben születtek, az emlékezés kikezdhetetlenül. tiszta fénykörébe
vonják az élet igazi értékeit, amelyeket a halál sem semmisíthet meg. Ezek
nem "vad kényszerképzetek", amelyek arra kényszerítették őreit, hogy pus
katussal hajszolják, hanem az otthon békés szigetének, a kedves felfénylő

arcának emlékképei. melyek szorongatottságában is megőrzik számára a re
ményt. S hogy már egy másik világrend is megnyílt lelki szemei előtt, mi
sem igazolhatj,a hitelesebben, mint utolsó eclogájának prófétája, aki megin
dul, hogy az Igéret Földjére vezesse a benne bízókat. Radnótinak azonban
előbb végig kellett járnia egy valóságosabb, pokoli halálmenetet is, amelynek
legkeservesebb pillanataiban átélte saját halálát:

Mellézuhantam, átfordult a feste,
s feszes volt máJ, mini húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Igy végzed hát te is,-
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik.most a türelem. -
Der spring noch auf, - hangzik fölöttem.
Sárral keoett vér száradt fülemen.

Mi azonban látjuk azt is, amint a földön fekvő költő felkel, és megindul a
neki készített országba, ahol a lélek értékei uralkodnak, s nem "ágyúszó gu
rul" a hegygerincről.
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