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Arra a kérdésre, jelentkezett-e a felszabadulás óta újabb írónemze-
dék, szerintünk már az is döntő választ ad, hogy e kérdés fölött vitat-
koznak. Arról, ami nem létezik többnyire nem esik szó. De, ha vitatható 
lenne is ilyen írónemzedék megléte, alább következő gondolatmenetünk-
ből vitathatatlan, hogy léteznie kell: hogy jelentkezése irodalmi és tár-
sadalmi helyzetünkből szükségszerűen következik. 

Akadnak a fiatal magyar irodalom bírálói — ellenfelei és bará-
tai között — szépszámmal olyanok is, akik a jelentkező ú j nemzedék 
jellegzetes csoportként való elismerését a „nemzedéki-elmélet" elvetésé-
vel már eleve visszautasítják. És a meglepő az, hogy e visszautasítok kö-
zött olyat is találunk, aki alapvető irodalomszociológiai tanulmányában 
csak a minap fogalmazta meg a magyar irodalmi fejlődés újszerű nemze-
déki elméletét. 

Mi lehet az oka e, barátok és ellenfelek részéről tapasztalható, 
csaknem egyöntetű visszautasításnak. Talán bennünk van a hiba? Félre-
ismernők történeti helyzetünket és illetéktelenül bitorolnánk a „nemze-
dék" fogalmát, vagy tán érdemtelenek lennénk eddigi munkáinkkal, lehe-
tőségeinkkel arra, hogy nemzedéki hivatásunkat betöltsük? 

Hogyan is állunk e kételyek elsőjével? Történeti szempontból vizs-
gálva indokolt-e az ú j írónemzedék fellépése? 

Ha elfogadjuk Komlós Aladárnak azt az elméletét, hogy újabb iro-
dalmunkban a társadalmi forradalmakkal párhuzamosan történnek a meg-
újhodások, akkor e kérdésre igennel kell válaszolnunk. A második világ-
háború eredményei a világhoz való viszonyunkat és társadalmi-politikai 
berendezésünket alapvetően megváltoztatták. Az irodalmi megújhodás 
társadalmi feltételei feltétlenül megvannak. És irodalmi feltételei? — 
kérdezhetnők. 

Ahhoz, hogy erre a kérdésre feleljünk, röviden át kell tekinte-
nünk két háború közötti irodalmunk történetét. 

Ezt a negyedszázados korszakaszt két forradalmi kísérlet hatá-
rolja : a tizenkilences — mely inkább lehetőségében, mint lényegében — 
és a negyvenötös — mely inkább eredményeiben, mint jelszavaiban — 
forradalmi. A két háború közötti irodalom sorsára nyilván nem a nem-
lévő negyvenötös, hanem a tizenkilences forradalom hatott. Ennek is 
a kudarca. A Nyugat nagy nemzedéke — beleértve a már megszabott 
határai között egyre fejlődő Babitsot is — ekkor merevedett alapelveiben 
változatlan mintaképpé. Folyóirata: a Nyugat ez „új akadémizmus" 
orgánumaként fémjelezte az újonnan fellépő tehetségeket. A „polgári" 
Nyugat „fat tyúhajtása", proletárírói pedig külföldre kerülvén elveszítet-
ték tevékenységük hazai társadalmi bázisát. Műveikben, stíluskísérleteik-
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ben öncélúan folytatván tizenkilences eszményeiket, saját elriasztó pél-
dáikkal kompromittálták a polgári irodalom jövőjét. Éppen Kassák a 
„vezér" köztük kivétel, aki az Egy Ember Életével, mintha betetőzné 
a Nyugat „expanzióját". 

A készülődő magyar irodalom e két hagyomány közül az előbbit, 
a megmerevedettet vállalta. Ennek részben politikai, nagyobbrészt iro-
dalomtörténeti oka van. Ez adott ugyanis művészeti lehetőséget a foly-
tatásra. A Nyugat romantikus nagy korszakának nyelvi, poézisesztéti-
kai revíziója, eredményeinek számbavétele ekkor kezdődik. 

Ady és nemzedéke ezideig megrendítő és csodálatra késztető ter-
mészeti tünemény volt: nagyfényű, széles ívben futó csillag a magyar 
élet egén, most kihamvadt, meteorrá lett, amelynek megállapítható tér-
fogata, fajsúlya, kielemezhető vegyi összetétele és hasznavehetetlen ércei 
is vannak. A romantikus korszak után a Nyugat klasszikus korszaka: 
a számbavétel és a revízió következett. Schöpflin Aladár irodalomtör-
ténete, Babits és Kosztolányi tanulmányai jelzik ezt a korszakot. E klasz-
szikus időszak szigorára misem jellemzőbb, mint az, hogy az egykorú 
Nyugat milyen hűvösen fogadta Komlós Aladár romantikus szemléletű 
irodalomtörténetét: „Az ú j magyar lírá"-t. 

A megszülető ú j magyar irodalom azért tájékozódott a Nyugat 
felé, mert ez alapjában véve, konzekvenciáiban „Ellen-Nyugat" volt. 
Többé-kevésbé megvalósította mindazt, amiért a fiatal irodalomnak har-
colnia kellett volna. Téves az a hit, hogy a kisebbségbe szoruló radikális 
polgári irodalom antitézise a Napkelet lett volna. Valójában a Napkelet 
nem a Nyugat visszahatása, hanem az ellenforradalom irodalmi kiszol-
gálója volt. Hivatásában örököse Rákosi Jenő és Herceg Ferenc forrada-
lom előtti „irodalmi" mozgalmának. (Irodalomtörténész számára érde-
kes feladat lenne a magyar irodalom e két — hivatalos és lázadó — 
mozgalmának elemzése. Mindkét irodalom fejlődésének a másiktól füg-
getlenül megvan a maga dialektikája. A hivatalos irodalom régi gárdája : 
Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán és a többiek az ellenforradalomban, a 
Nyugat mellett, a hivatalos akadémizmust képviselik, velük szemben 
a hivatalos avant gardenak is meg kell vívnia maga harcát.) 

Az ú j irodalom törekvései közül a már klasszikussá lett Nyugat 
mindenek előtt a formai klasszicizmust vállalta. Ez azonban nem annyira 
kötött formához — amelyben a romantikus Nyugat ismét példát mutatott 
— való visszatérést, mint inkább világszemléleti és nyelvi fordulatot 
jelentett. 

Az első világháborút és a forradalmat megelőző idők irodalma való-
ban „kozmikus" igényű. Szemléletének legkisebb egysége is nemzetközi 
volt; nacionális problémái — Ady Endre költészete erre a példa — 
amennyiben voltak, csak európai relációban jelentkeztek. A Nyugat 
neve maga is ezt a nemzetköziséget jelképezte: elfordulást a magába-
zárkózó, elszigetelődő kelettől. Ezt a mozgalmat a napi események és 
politikai apróságok nem igen érdekelték. Írói a kor nagy eszményeihez 
és megrendítő valóságához, a háborúhoz, a forradalomhoz, Istenhez, ter-
mészethez, halálhoz és szerelemhez viszonyultak szenvedélyes ragaszko-
dással. Amikor Babits kedvese kisujjáért inkább meghalna, mint a nem-
zeti színekért, evvel nem kedvese kisujja mellett, hanem a háború ellen 
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tesz hatalmas hitvallást; Ady nem a percemberkék ellen, hanem eszmé-
nyeiért, Istenéért és Istenével harcol, Füst Milán már nem is igen vesz 
tudomást köznapi környezetéről. 

Nincs szánalmasabb és kiábrándítóbb látvány a megalázott óriá-
soknál. Az Európaszerte elbukó forradalmak, a Nyugat „kozmikus" erő-
feszítéseit olyan komikussá tették, mint valami fantasztikus világür-
utazást. A háborúról kiderült, hogy nem apokalypsis; a forradalomról, 
hogy utópia; Istenről, hogy közönyösségén kívül semmi bíztató jelt sem 
ad létéről; szerelemről, hogy nem közügy. 

Az ú j irodalom mindenek előtt a méretekkel számolt le. Lemondott 
az elődök kozmikus ábrándjairól és nemzetköziségéről; a romantikus stí-
lusforradalomból legfeljebb csak egy-két nélkülözhetetlen fogalmat és 
szakmai trükköt vett át. Regionalizmus, észszerűség, valóságtisztelet, 
grammatikai tisztaság, formafegyelem, a nemzeti közösség tisztelete jel-
lemzőek erre az irodalomra, amelynek határai között csak olyan kiváló 
tehetségek vívhatják ki korlátolt szabadságukat, mint például Szabó 
Lőrinc és Illyés Gyula. 

A fiatalok közül csupán egy-egy akadt, aki nem fogadta el a szürke 
ellenforradalom uniformizáló alapelveit. Jelentősebbjei: József Attila, 
az induló Németh László a Tanú idején és Déry Tibor, akit műve alapján 
inkább a romantikus Nyugathoz, vagy a háborút követő megújhodáshoz 
kell sorolnunk. Nem véletlen, hogy a Nyugat éppen József Attila és 
Németh László ellen küzdött kitartóan és elkeseredetten, ellenük, akik 
világszemléletükben, magatartásukban legközelebb állottak a Nyugat ro-
mantikus korszakának eszményeihez. 

A felnövekedett „tárgyilagos" és újnépies nemzedék programja — 
nempedig tehetsége — következtében épp olyan szűklátókörű volt, mint 
az egykorú politikai és társadalmi rendszer. Róluk írja Babits Mihály 
Halász Gáborral való vitájában: „Ez a nemzedék karakterére és hajla-
maira nézve igazán távol van attól, hogy forradalmi legyen. Még reform-
törekvései is igazában konzervativ törekvések. . . józan, óvatos és tanulé-
kony generáció ez, amilyenre a magyar szellem életének épp ma szüksége 
is van." Egyesek csizmájukra, mások származásukra és somogyias fran-
cia kiejtésükre voltak büszkék; akadtak, akik finn-ugor nyelvismeretük 
miatt, vagy differenciált divatkultúrájuk folytán lettek az irodalmi élet 
ünnepelt és támadott hőseivé. Származás vagy műveltség voltak az íróság 
feltételei; szociográfia és aprórealizmus az irodalom eszményei. Ha vala-
kiben mégis voltak kozmikus reminiszcenciák, azokból sem futotta többre, 
— Márai és Cs. Szabó példája tanúsítják — mint aforisztikus írásokra. 

A második világháborúban kibontakozó írónemzedék, ekképen, 
reménytelennek látszó helyzetben jelentkezett. Folytatásra csábító iro-
dalmi hagyománya — a harmincas évek táján kivirágzott esszén kívül 
— úgyszólván nem volt. Kétfelől is béklyóba verték: a politika és az 
irodalom felől. Az ellenforradalom politikai terrorja a háború alatt érte 
el tetőfokát, az irodalomban pedig ezidőben akkora volt a tekintélytisz-
telet, mint még soha. Osvát tehetségsóvár szerkesztői liberalizmusát, Illyés 
irodalompolitizáló óvatossága váltotta fel és a Nyugat „második" nemze-
déke szívósan őrizte könnyen megszerzett tekintélyét. Egyfelől e kettős: 
politikai és irodalmi nyomás, másfelől a hagyománytalanság rovására 
kell írnunk, hogy ez a tehetséges „harmadik" nemzedék csak esszében és 
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műfordításban nyújtott igazán jelentőset. Aki, mint Weöres Sándor is, 
áttörte a szürkeség és kisszerűség tekintélyteremtette korlátait, az társa-
dalmi bázis hijján, belső emigrációja következtében, utóbb odafejlődött, 
ahova az izmusokba torkolló, jobbsorsra érdemes bécsi emigrációs iro-
dalom. 

• 

A két háború közötti magyar irodalom e vázlatos áttekintéséből 
nyilvánvaló, hogy irodalmi fejlődésünk olyan zsákutcába jutott, amely-
ből nem ágazik többé követésre alkalmas út. Új utat kell hát keresni. 
Ez a program magától adódik a háború befejezése és a nagyvenötös év 
társadalmi átalakulása után. A politikai elnyomás megszünt, és — ez 
kétségtelenül Lukács György érdeme — megszünt a szürke ellenforra-
dalom irodalmának nyomasztó tekintélye is. 

Habent sua fata libelli. A művek magukban hordják végzetüket. 
Az irodalmi megújhodásnak nem akadhattak a régiek közül harcosai. 
Az író pályája olyan, mint az elröpített kőé, ha szálltában megzavarják, 
torz vonalban hullik alá. Az írói műnek és szemléletnek következetessé-
get, folytonosságot parancsoló törvényei vannak. Az író feladatvállalása 
nemcsak jóindulaton és tehetségen, hanem irodalomtörténeti feltételeken 
is múlik. Azok, akiknek óvatos, tekintélytisztelő, taktikára hajló szemlé-
letét egy szűklátókörű, fa j i és társadalmi elfogultságtól telített kor szabta 
meg, még akkor sem lehetnek a felszabadult irodalom szálláscsinálói, ha 
származásuk, vagy jóindulatuk a multban a haladás oldalára állította 
őket. Erre kétszeresen is találó bizonyítékot nyujtot t Lukács György 
Illyés Gyulával kapcsolatban. Lukács, a maga korlátai között kétségtele-
nül haladó és kiváló Illyésben éppen azt az irodalmat helyezte piedesz-
tálra, melyben a nacionalizmus társadalmivá, a stílus grammatikai 
tökéllyé, az oportunusság taktikává, a szociográfia irodalommá „neme-
sedett". Lukács Illyéssel a „nagyrealizmus" eszménye helyett a — való-
ban nagyszerű — kisrealizmust tette példaképpé. 

Bennünket, háború után jelentkező negyedik nemzedéket, akik 
tarsolyunkban néhány verssel, podgyászunkban elfogultság helyett re-
ménységekkel, a hamis tekintélyek megvetésével és az igazság szereteté-
vel köszöntöttük a felszabadulást, egyesek azzal vádolnak, hogy közönyö-
sek vagyunk a társadalmi átalakulásban, hiányzik belőlünk a közösségi 
érzés és a humanizmus. Realizmus és világos stílus ürügyén szociográfiát, 
parlagiságot követelnek rajtunk. 

Pedig ha elfogulatlanul közelednének költőinkhez: Benjámin 
Lászlóhoz, Darázs Endréhez, Nemes Nagy Ágneshez, Rába Györgyhöz, 
Pilinszky Jánoshoz és többi lírikusunkhoz, drámaíróinkhoz: Gyárfás 
Miklóshoz, Hubay Miklóshoz; novellistáinkhoz: Kéry Lászlóhoz, Karinthy 
Ferenchez, Mándy Ivánhoz, Örkény Istvánhoz, könnyen felismernék 
tévedésüket. 

Ennek az esszéistákban és műfordítókban — nem ok nélkül — 
szűkölködő nemzedéknek írásait olvasva, két körülmény tűnik föl : írá-
saik világszemléleti kitágulása és sajátos formai megjelenése. Talán leg-
inkább verseikben ellenőrizhetjük a világszemléleti határok kitágulását. 
E versek jelentősebbjeiben háttérül vagy témául, lappangva vagy nyil-
tan korunk nagy tragédiája: a háború húzódik. Szabadság, magányosság, 
halál és szerelem megszokott tárgyai e költészetnek, mely ismét nem adja 
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alább az „egyetemes" -n él. Formájában a vers gyakran görcsössé, mono-
tonná válik és mindenesetre elveszíti öncélú csillogását. 

Ezeket a fiatalokat már nem köti gúzsba elődeik témaszegényítő 
objektivitása és józansága. Elég merészek ahhoz, hogy mitikus élményei-
ket hétköznapi egyszerűséggel mondják el. Látják „főbelőtt szökevény-
ként eldőlni az időt" ; „messziről... a vaskesztyűs halál" nyúj t ja feléjük 
kezét. Az aggok idillikus- és a számonkérők kegyes humanizmusával 
szemben vállalják a kétkedést, a pesszimizmust is, „Sikkadtan bujdosók" 
e földön, ahol gyalázatos célok az erkölcs ünnepélyes látszatában, nemes 
törekvések megvalósulásának küzdelmében és hitvány harcosaiktól be-
mocskolva viaskodnak egymással. „A tiszta, öldöklő igazság" fegyveré-
vel és kíméletlenségével szállnak hadba a kaján rémlátás és a sekély 
optimizmus ellen. Az ő hivatásuk valóban nem tűr taktikázást, humaniz-
musuk idillt, vagy kegyes képmutatást. 

Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, ha azt kívánják e fiatal köl-
tőktől és íróktól, hogy ne lépjenek ki börtönükből a szabadba. Még ke-
vésbbé érthető, ha ezt épp olyanok kívánják, akik maguk tárták ki előt-
tük a börtön aj ta ját . Mert van-e igazabb realizmus, közösségi érzés mint 
az övéké, akik — szűkebb hazájuk rendezését rábízván a politikusokra 
— az emberiség nagy gondjai között teremtenek rendet. És van-e igazabb 
emberiesség, mint az ő önmarcangoló, kegyetlen humanizmusuk? 

MAJOR OTTÓ 

VERSEK VÉGÉRE 
Mint csillagfény, megfoghatatlanul lebegve 
álmok s való között táncolni könnyedén — 
öröktől fogva vágyom szétzilált egedbe 
boldogság, bár tudom, hogy nem leszel enyém. 
Az élet terheit már nem bírom magamban: 
egy nő kell, hogy megossza vélem gondjaim — 
oszlassa bénító magányom lankadatlan, 
ringasson gyermekként gyógyító karjain... 

Üres vagyok, nincs semmi bennem, 
tíz év kiégetett egészen — 
jelzőim lassan megfakultak: 
nincs új már színemben, zenémben 
tíz év száz verse közt nincs egy sem: 
nincs végső, áldott megfogalmazás — 
már csak szélmalmokkal verekszem, 
mert minden új versem újabb bukás. 
Mi új volt bennem, eldaloltam — 
nem bíztak rám sokféle dallamot — 
és most összegzem, elbukottan: 
legjobb talán, ha végleg hallgatok. 

Ó csönd, némíts el engem! 
a hallgatáshoz adj erőt 

hadd küzdjenek helyettem 
a frissen érkezők... 

VÉGH GYÖRGY 


