SÍK CSABA

Irodalomtörténeti fejezet — madártávlatból
Budapestet nem magyar partizánok szabadították fel; a magyar irodalomnak
nem volt Aragonja, Eluardja, Adam Wazikja, Berger ezredese. Az irodalom mégis
ellenállt, összeszorított fogakkal, hallgatva vagy madárhangon szólva, tüntetően kerülve a legidőszerűbb tényeket. (A dühödt tiltakozás szülte versek csak a háború
után kerültek elő a sokáig zsebben-fiókban rejtegetett jegyzetfüzetekből.) Akadt
azonban olyan író is, aki ideig-óráig átadta magát a fasizmus szédületének; őket
azonban jobbára kiközösítette az a fogcsikorgatva született nemzeti egység, amely
az elválasztó különbségekre való tekintet nélkül egy táborba terelte mindazokat, akik
nemrég még tudni sem akartak egymásróL A Magyar Csillag szerkesztői a jövő
reményében szekértáborba hívták a legjobbakat — amíg tehették —, míg esztelen
törvények ki nem taszították közülük azokat, akiknek halálba kergettetését éppoly
tehetetlenül és dermedt szívvel nézte az irodalom, mint a társadalom.
Az 1945 áprilisában meginduló Magyarok című folyóirat lényegében ott folytatta, ahol a Magyar Csillag kényszerből, s egészen más történelmi körülmények
közt abbahagyta; nem képviselt önálló irányzatot, írói csoportosulást, a legfontosabbnak azt tartotta, hogy egyáltalán vagyunk még, mi magyarok. Mint Juhász
Géza beköszöntő programcikkében írta: „Mit is akarunk voltaképp? Magyarok
lenni, saját törvényeink szerint." De, mik ezek a saját törvények? — nem tudták,
a szerkesztők sem. A tájékozódási irány jelzéséül Ady nevét választották, „mert annyira
bonyolult, százértelmű". Százértelmű útjelző nem mutat irányt, azok a megoldandó
kérdések, amiket olyan élesen vetett fel a két háború közti irodalom, most szóba
sem kerülnek. Nem az ellentéteket akarják hangsúlyozni, mégha létezésükről tud is
minden gondolkodó ember. A romba dőlt ország újjáépítése valóban egységet kívánt, de valami eddig nem volt nemzeti egységet, amelybe nem tartozhat bele mindenki, aki magyarul beszél.
„Ez mind az ország — folytatja Juhász Géza —: vákáncsos földtúró, könyvhabzsoló munkás, gróf, nagytőkés, apáca, tiszt, diák. Belőlük kell népet formálni: egylelkű társadalmat." Ha tanúságul hívjuk A város peremén-t, a Kiskunhalmot,
A puszták népé-t, a Számadás-t, A boldog ember-t, tudjuk: a vákáncsos és a
munkás nem óhajt gróffal, nagytőkéssel egylelkű társadalomban közösködni. A közelmúlt irodalma bizonyítja, hogy ebben az országban a polgári demokratikus
program már a lélegzetvétel első pillanatában is, sovány irodalmi cél, bár irodalmunk egyelőre csak nemet mond a nácizmusra, a háborúra, de tapogatódzva keresi,
mire mondjon igent. A történelem első jeladására azonban rögtön hangot kap a
remény:
„Megy az eke, szaporodik
a barázda,
mintha egy nagy könyv íródnék
olvasásra.
Papirosa a határ, a
tengerszéles,
a tolla meg az a szegény
öregbéres ...

Megy az eke, megy a magyar
sorról sorra
lankadatlan, mintha puszta
szerszám volna.
Fogy az ugar, nő a szántás
telve-terjed,
Magyarország így írják a
történelmed.

Az öreg béres nem hajlandó többé más szerszámja lenni: a költőnek is végleg
elege volt a múlt Magyarországából:
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„És nem volt hazának elég,
hogy elmosolyodtál és oldalt
oda is néztél, ha megszólalt
ízes magyarul a cseléd.
És nem volt hazának elég,
hogy kitekintve
vonatodból

elgondoltad az aratókról:
mást érdemelne ez a nép ...
Nem volt hazának elég,
nem volt elég, hogy el ne essen,
tudd meg, az volt a csoda itten,
hogy össze nem dőlt már elébb!"

A remény abból a meggyőződésből táplálkozott, hogy most végre megoldják,
amit sem 1848—49-ben, sem 1918—19-ben nem sikerült: a paraszt földhöz juttatását,
a feudálkapitalista rendszert védelmező államapparátus és közigazgatás teljes szétverését, és a demokrácia érdekeit szolgáló törvényhozó és végrehajtó hatalom létrehozását. Bizalomból fakadt az újjáéledő költészet pátosza — az ismerteké és a
pályakezdőké egyaránt; hitelességéhez, s a magyar lírai hagyománnyal felérő kiteljesedéséhez azonban tisztázni kellett az irodalomnak a történtekért viselt felelősségét csakúgy mint azt, melyik az érvényes a lehetséges örökségek közül? Vas István
leltárba foglalta a gondokat: „1. A nemzet nagy szellemi energiatobzódása korán
megszűnt, a Nyugat óriásai a háború kezdetére kihaltak, ötvenedik évük körül, legteljesebb munkakedvükben. 2. A magyar hitlerizmusnak sikerült kiirtani fiatalabb
európai szabású íróinknak körülbelül a felét. 3. Az úgynevezett népiesek fele viszont
az elmúlt években olyan mértékben kompromittálódott politikával, hogy legalábbis
egy időre, kénytelen volt kikapcsolódni irodalmunkból, másik fele pedig most bonyolódik bele — talán végérvényesen — a politikába. 4. Végül nem lebecsülendő az
irodalmi elszegényedés kapcsolata az anyagi elszegényedéssel; az ihlet üzemanyagot
kíván — a magam részéről elsősorban a meleg szobát, sok húst, valódi teát, kávét,
alkoholt és nikotint említeném." Vas az úgynevezett harmadik nemzedék nevében
szólt, amely meggyőződése szerint mindig következetesen szemben állt a régi Magyarországgal, s ezért jogai vannak az ú j b a n : „Nekünk, akik Kosztolányi és Babits
biztatásával indultunk útnak, hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy apa nélkül m a r a d tunk és most már férfiakká válnunk — önvédelemből is. Egyik legkiválóbb költőnk,
aki azonban nem egészen tudott ellenállni az elmúlt évek »német vallásának« —
mint az újságban olvashattuk —, az igazoló bizottság előtt egy vezető politikusunk
véleményét idézte, ti. hogy ma, amikor az élet 180 fokkal elfordult egy év előtti
helyzetéből, józan ember nem folytathatja ott, ahol abbahagyta; ő maga ennek a
tételnek igazságát a költőkre nézve is elfogadta.
Vagyunk azonban néhányan, akiknek sem okunk, sem kedvünk mást folytatni,
mint amit elkezdtünk." A hagyományként vállalt két névhez, a rangsor élére Képes
Géza József Attiláét csatolta ódai zengésű nagy versében; a példák lassan névsorrá
bővültek.
Vas konkrét utalásokkal és pontos célzásokkal át- meg átszőtt Irodalmunk időszerű kérdései című írásában a második nemzedék vezető szerepének megkérdőjelezésénél fontosabb az a követelés, hogy mérlegelje a kritika őszintén az írói felelősség kérdését: „A magam részéről nem hiszem, hogy az író, ha cikkeiben utat engedett a hitlerizmus bacilusainak, kevésbé volna felelős, mint a házmester, aki b u j káló zsidókat jelentett fel. S e szempontból a nagyobb tekintély, műveltség, tehetség
nagyobb felelősséget is jelent. És eszem ágában sincs személyes részvétet érezni,
mert egyelőre nem szerepelhet irodálmi életünkben mindenki, akit nem késztetett
meggondolásra érdemes és értékes írótársainak rabszolgasorsba h u r c o l á s a . . . Vidi
iam alios ventos — mondjuk mi erre nyugodtan és halott barátok árnyai bólogatnak
rá. Azt hiszem, »régen rossz« annak az írónak, akinek egy-két évi hallgatás megárt.
Sőt, nyugodt lelkiismerettel mondhatom, nem rossz próbája emberségnek, íróságnak
egy ideig munkatáborok, börtönök, detektívek előli bujkálások közben írni, ahogy
mi tettük. Ilyenkor válik el, ki képes például olyan költői és emberi teljesítményekre, amilyenek Radnóti Miklósnak a bori munkatáborban írott versei." Prófétikusnak tetszik, amit a politikai költészetről ír: „Semmi kifogásom a politikai
költészet ellen. Tudom, hogy a nagy költők életművében többnyire helyet kapott a
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politika is, sőt, én magam nem is tudom elképzelni, hogy a szélesebb láthatáréköltőt ne érdekelje szenvedélyesen. Csakhogy a politikai költészet nehezebb műfaj,
mint elterjedtségéből ítélni lehet. S az a bökkenő, hogy nálunk újabban szinte előírásszerűen a könnyebb végén fogják meg." Nem a politikus költészettől viszolyog,
tehát, bár tisztán látja, milyen buktatót rejt a legjobb szándék is, ha a „költő nem
elégszik meg azzal, hogy ő kap a párttól erőt és élményt, hanem adni is akar a'
pártnak: tüstént használható fegyvert". Múltbeli emlékei, tapasztalatai okán a szektás dogmatizmus veszélyétől tart: „ . . . bökkenője a politikai költészetnek a hangnem
kényessége... Lehet azzal a gyermeki-isteni naivitással kezelni, ahogy Petőfi tette,,
lehet hideg és tárgyilagos szenvedéllyel fölébe kerülni, mint az József Attilának:
sikerült, vagy forró szenvedélybe olvasztani, mint Vörösmarty, Ady, Babits vagy
újabban Fodor József költészetében, csak éppen azon a meghatottan rebegő, biedermeyer hangon nem, ahogy az mostanában újságjainkban és hetilapjainkban divatos;
— hozzá még nagy távlatokra törekedve, gyárakkal, földekkel, menetelő milliókkal . . . Sehol egy kép, egy ütem, egy rím, mely eredeti élményről, átélt stílusról
tanúskodik, de szinte — persze fordított előjellel — az a hang, melytől már gyerekkorunk óta a hivatalos magyar irodalom és közírás meglehetősen elkedvetlenített."
A közérthetőség tetszetős mezébe bújtatott sematizmus és dilettantizmus ijeszti,
meg, pedig cikke keletkezésének idején jelentkezik az a nemzedék, amely ú j é l ményt, témát, világképet hoz a magyar költészetbe; épp ezért a veszély ha létezik
is, ártatlannak és ártalmatlannak látszik, olyannyira annak, hogy a magyar írók
1946 júniusában Debrecenben összeült értekezletén Lukács György alig is ejt szót.
róla, igaz, a magyar irodalom majd százéves történetét vizsgálja. Témája: az i r o dalmi egység 1867-tel kezdődő felbomlásának folyamata s az egység helyzete,
lehetősége ma.
A magyar irodalom egysége a reformkorszakban jött létre, a nemzeti és társadalmi szabadságra vágyó nép egységes közhangulatának kifejezőjeként, s legnagyobb költői teljesítményeit a közös gond megoldását szolgáló erőfeszítések ihlették..
Az 1867-ben kötött kompromisszum tabut csinált a nemzeti lét legfontosabb kérdéseiből, s megteremtette a hivatalos, akadémikus irodalom létrejöttének feltételeit,,
amely mindenkit kötelezni akart a kényes kérdésekről való hallgatásra, s Arany
meghamisított művében kánont is talált hozzá. Az elszakadási kísérletek sorra' kudarcot vallottak, mert a Vajda János-, Tolnai Lajos-féle lázadókat Gyulai és köreegyszerűen kitaszította az irodalmi életből. A kapitalizmus fejlődésével tovább mélyült a szakadék; a progresszió ellen hangoztatott legegyetemesebb váddá a nemzetietlenség lett. A két háború közti korszakban pedig az ellenzéki irodalombanmég feszültebbé vált az ellentét, mint a hivatalosság és ellenzékiség között; mintha
Vas állítását tagadná Lukács, mikor kijelenti: „A Nyugat jelentékeny írói nem
rokonszenveznek az ellenforradalommal. De még erősebben, mint a forradalmak
előtt, elefántcsonttorony-művészet jön itt létre, tudatos l'art pour l'art (mely persze
ellenzéki elemeket is tartalmaz). A Nyugat által befolyásolt fiatal nemzedékben
még erősebbek ezek az irányzatok, mint annak alapítóiban." Lukács hangsúlyozza,,
hogy „a népi írók és az urbánusok harca révén még erősebbé válik a magyar irodalom kettéosztottsága".
A felszabadulás lehetővé tette az irodalmi egység megteremtésének objektív
feltételeit, s ennek megvalósításában „ . . . különösen nagy és súlyos a népi írók feladata és felelőssége. Mint régi barátjuk szólok hozzájuk, aki sokaknál előbb ismertefel mozgalmuk korszakos jelentőségét a magyar irodalom számára, mint kommunista, mint olyan világnézet képviselője, amely a saját portáján kíméletlen erővel
csinált rendet, leszámolva mindenkivel, aki szektariánus felfogásával veszélyeztette
a népi demokrácia felépítését és megszilárdítását. Ezért gondolom, hogy jogom van
Veres Péterhez és barátaihoz azzal a kéréssel fordulni: csináljanak rendet a maguk
p o r t á j á n . . . " Lukács különösen a Németh Lászlóval, Sinkával folytatott belső elvi
vitát tartotta fontosnak. Szembefordult az irodalmi ügyeskedőkkel is: „Mindenfelé
akadnak az uralkodó rendnek gerinctelen irodalmi kiszolgálói, akik készségesen
fehérnek mondják a feketét, akik Mirabeau-t csinálnak Homais patikusból. Nincs
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•érthetőbb annál, minthogy ezzel a. szolgai és hazug optimizmussal szemben mindenütt fellép az irodalomban az igazság kíméletlen kimondása, az álarcok letépése,
az álnagyságok leleplezése... az igazi író lenézi és megveti az ilyen optimista szépítgetést." Természetesnek tartja, hogy a nem forradalmár természetű írók ragaszkodnak témáikhoz; ebben is rejlik azonban veszély, mert egyes írók az önmagukhoz
való hűségből magatartást csinálnak, irodalom és társadalom kapcsolatában az
egyéni természethez való alkalmazkodást ítélik uralkodónak, holott ez mégsem a
közösség szolgálata, csak elfogadható kompromisszum.
A politikailag és irodalomtörténetileg logikus levezetés és elemzés kétségtelenül
ma is tanulságos olvasmány; egy emlék felelevenítése során azonban ellentétbe kerül
az irodalomtörténész a kritikussal: „Több mint negyven esztendeje annak, hogy egy
kiállításon elragadtatással szemléltem a fiatal Czigány Dezső képeit. Amikor azonban lelkesedésemnek egy anyai barátnőm előtt kifejezést adtam, az alaposan összeszidott, mondván: micsoda műbarát maga, h a egy festőnek már jó képeket kell
festenie, hogy a tehetségét észrevegye; a művészetnek az az igazi híve, aki a tehetséget már akkor is felismeri, amikor a sikerült műalkotás még nem jött létre.
A magyar demokrácia még nem fest csupa jó képet. De éppen az író kötelessége
volna be nem várni a tökéletes alkotásokat, hanem a tehetséget, az újat, a termékenyet, a jövőbe mutatót már a jelen tökéletlen csíráiban is felismerni." Nem lett
volna Lukács igazi „műbarát"? Mert ekkor már kötetekkel jelentkezik az a költőnemzedék, amely korszerűt és eredetit hoz a felszabadult ország irodalmába; igaz peszszimizmusuk nem a magyar költészet hagyományos hazátféltéséből fakad, s témáik
s közlendőjük is internacionális érvényű inkább, mint nemzeti.
Nemcsak a Lukács kifejtette problémákkal, a Vas elemezte gondokkal kellett az
ú j irodalomnak szembenéznie, hanem a háború élményével is, amely különösen a
fiatal, induló költőnemzedék torkát szorongatta, sőt azzal a kérdéssel is, hogy a
több mint negyvenmillió áldozatot követelő háború az emberiség egyetemes szégyene. Auschwitz és Hirosima után lehetséges-e egyáltalán verset írni?
Ha az etika a költészet lehetetlenné válásának kérdését jogosnak és megválaszolandónak ítélte volna is, a mesterség erkölcse a kételyt elutasította; alig múlik
el a halálveszély, már nem a puszta lét számít a legfőbb értéknek. Az irodalom
erkölcse és paradoxona, miszerint reménykedésre bátorodva olvassák azt is, amiről
hallani többé nem akarnak, kériyszerítette az újjászülető költészetet, hogy mindenki
közös élményéről, személyes tapasztalatáról szóljon — mi másról beszélhetett volna
különösen az a nemzedék, amelynek a háború volt az élmény, mindennek a
mércéje? Az lett volna csoda, ha nem látszanak pesszimistának. Nemes Nagy Ágnes
verse, a Kín formái; Pilinszkyé, a Harbach, 1944; Szabó Magda Aki túlélte ezt a
kort című költeménye, összevetve a Megy az ekével, más világból szól, ahol mindennél valóságosabb a. pusztulás kísértete.
Az élményt Szabó Magda verseiben egyszerűen és tárgyilagosan idézi fel a kép:
„Én l á t t a m . . . a Barna utca táját egy dörrenésre széttágulni sebbé"; gyakorta egyetlen kép, amelynek villanásszerű és pontos vizualitása nem igényli a részletezést.
Sem a zártságot, sem a jelképességet; közvetlenséget csupán, hogy a szemlélő és a
tárgy között impresszionisztikusnál szorosabb legyen a kapcsolat. Az otthonosság
hangulata árad a puszta megnevezéssel felvillantott csendéletből, ám a tárgy hirtelen kifordul saját dimenzióiból, átalakul valami mássá, s ez a más az eredetivel
ellentétes szerepet tölt be a világban, feltárva mindazt, ami eddig némán és láthatatlanul lapult a valóság felszíne mögött. A vers nem a váratlan átalakulás következményeinek leírása vagy leltára, hanem a mozdulatlan szemlélőben ennek hatásaként lezajló változás, kényszer parancsolta eszmélés története. A kép élettartama
pillanatnyi, a versben viszont az idő több rétege rakódik egymásra: egyszerre zajlik
a történés és az emlékezés, az elmozdulás és a szoborrá merevedés idejében. Az
érzelem és az értelem síkján, amelyek ugyancsak ok-okozati viszonyban vannak
egymással. A kétségbeesés szülte tehetetlen szégyenérzettől a világ — ebben a pillanatban legalábbis annak vélt — igazi természetének felismeréséig vezet a vers,
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teljes képet adva az élményről, a színéről és a visszájáról egyszerre. A vers két
idősíkjához két személy tartozik. Vagy első személyben szól, vagy a képzéletbeli,
talán már nem is az élőkhöz tartozó második szerepében. A vallomásosság igényelte
felidéző technika a különállást látszott bizonyítani, hiszen a magyar vers a közösséghez fordult, talán ekkor a leginkább 1848 óta tartó történetében. Ez a nemzedék
azonban mégsem csak a maga, de mindenki sorsfordító élményéről beszélt.
A háború élménye Szabó Magda költészetében az igazság teljesebb megismerésének igényét, a tragédia szemtől szembe látása az alapvetőnek tudott fogalmak
újraértékelését eredményezte. A háború lett mindennek a próbája, tüzében elolvadt
minden érték, hazugsággá vált minden ismeret.
Néhány kontúrvonallal felvázolt hasonlatból — „Mint hős, a nagy tragédiában"
— kiderül, hogy dajkamesévé lettek a mítoszok, két jelző — „a dölyfös, kálvinista
Róma" — elárulja, hogy kultúránk másik pillére, a kereszténység is megrokkant'
ebben a tektonikus földmozgásban. S ha egyáltalán nem „dulce et decorum" a hazáért meghalni, mi marad a nemzeti történelem leckéjéből? S a puszta túlélés ténye
elegendő-e, hogy a túlélő ne a holtak között keresse a maga helyét? E kérdéseket
legkonzekvensebben e nemzedék költői gondolták végig, akik egyben sosem kételkedtek: a költészet nélkülözhetetlenségében, a mesterség erkölcsében. Minél zaklatottabb az érzés verseikben, minél önkínzóbban megválaszolható kérdésekre keres
választ az értelem, annál pontosabb a forma, logikusabb a szerkezet, szabályosabb
a lélegzetvétel. Valami eddig nem voltat hoztak a magyar költészetbe: a kép kivételes
jelentőségét például, mely rokonabb tényszerűsége, valószerűsége okán egy Capafotóval, egy dokumentumfilm kockájával, mint a jelképpé táguló, ég felé nyíló
metaforák:

i

„Kecses sziklák. Rajtuk egyszer teljes
Ejtőernyősszázad
fennakadt;
Az öbölben hálóval találhatsz
Egészen friss
embercsontokat:
Brooklyni
kamaszkoponyákat,
Kanadai
ujjpereceket,
Tokyoi
gerincoszlopokkal
Keveredve békén
fekszenek.
Odébb dzsunkák,
torpedónaszádok,
Középen egyetlen hajó:'
Egy cirkáló. Most is ott a tornyán
A foszlányos holland lobogó."

— szól tárgyilagos szemtanúként Darázs Endre. Rába György versében pedig a vallomás szenvedélyességétől lesz hitelesebbé a tárgyilagosság, az élmény múlhatatlan- 1
sága és az emlék otthonossága a jelenben:
„Mint bombázót látom lecsapni
a nappalt és az éjszakát,
s a szerelembe úgy bukom, mint
futóárokba
katonák."
Rábának kivételes érzéke van a valóságos történések szemléletes felidézéséhez,
a hol elégiává oldódó, hol ódaként szárnyaló beszámolóban mégis a jelenségek értelmén túli jelentése izgatja. Verseinek különös feszültséget az ugyancsak kettős lírai'
szerep ad: az élmény átélőjeként és szemlélőjeként szól egyszerre, önmagával, mint
idegennel, mint tárggyal képes farkasszemet nézni.
6 Tiszatáj
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Nemes Nagy Ágnes verseiben a látomások sora olyan logikus rendszerbe illeszkedik, mint szimfóniában a tételek, hogy a hideg figyelemmel értelmezett logika
legyen látomás erejűvé. Számítás és szenvedély szélsőségei között villódzik a verse,
matematikailag kiszámított szerkezet által fegyelmezve. Kivételes lélektani érzékét
— például A mihályfalvi
kaland című elbeszélő költeményben — az élmény és
intellektuális értelmezése teszi annyira feszültté és egyénivé. A forma egyszerre tömör, mint egy szobor, és egyszerre nyílt, képessé téve a verset, hogy a megnevezhetetlent, az alaktalant is magába fogadja, azt, ami a ritmuson, érzéki valóságukban
megrendítő képeken túlról áramlik a forma szabályosságába. „Az ész az ihlet" —
mint Thierry Maulnier mondja —, de a költészet teljességéhez az is szükséges, a m i t
az értelem nem tud végérvényesen csapdába ejteni.
Pilinszky költészetében a Nagy Lajos-novellákat idéző hétköznapi és egyszerű
tények fehéren izzanak, a látványt látomássá fokozva. Mint a novellista, ő sem az
átélt események kiváltotta érzelmeit mondja el, csak a puszta történetet, mint
Rónay György írta Pilinszky Harbach, 1944 című verséről: „Nemcsak benne m a r a d
a kép realitásában, hanem valósággal belefúrja magát, legutolsó ízéig birtokba veszi.
Minden szó, minden jelző a valóság teljesebb megragadását és megidézését szolgálja . . . képeit az látszik a valóság fölé emelni, hogy a megszokottnál teljesebben
közli a valóságot" Az irracionálisát is valóságként éli át, mert a létben, kibogozhatatlanul összekeveredett a kettő, az egyszeri általánossá lett, az egyedi törvényszerűvé; költészetünkben senki sem mondta el teljesebben a háborús pokoljárást, s
bizonyította meggyőzőbben, hogy az ember émbervoltában megalázottan is képes
túlnőni azon a szerepen, amire a történelem ítélte. A hagyományok közül a legérvényesebbet választotta ki; József Attilát, a kései József Attilát; képei éppúgy,
mint az övéi, filozofikusan megalapozott, prelogikusan ősi szimbólumok.
E nemzedék a magyar költészet jelentésvilágát internacionális érvényűvé tette,
mondanivalójuk általánosabb a nemzetinél: emberi. A modern művészet alapkérdését: mi is hát a valóság? — ők tették fel s éppen akkor, amikor a valóság fogalma
a hétköznap legvékonyabb felszínével kezdett azonosulni az irodalmi gyakorlatban
és az irodalompolitikában, amely annál határozottabbnak mutatkozott, minél tanácstalanabbá vált.
Az irodalomtudomány tisztázta költészetünk fejlődésének fő vonalát: Petőfi,
Ady, József Attila nevével egyszerre állította példának az élő irodalom elé a százéves plebejus népiességet, a szimbolizmussal áthatott század eleji forradalmiságot, s
egy olyan komplex életművet, amelyben a bartóki értelemben vett archaikus népiség az izmusok eredményeivel és kivételesen egyéni formakultúrával egyesül. De
nemcsak tisztázta, meg is csonkította a hagyományt; Ady szimbolizmusát elszakította a világirodalmi párhuzamoktól, József Attilát pedig mozgalmi költővé egyszerűsítette: Bóka László máig példamutató, az egész életművet teljes mélységében
feltáró József Attila. Esszé és vallomás című könyvecskéje gyorsan és csendesen
süllyesztőbe került. A világirodalmi hagyomány is megoldhatatlan dilemma elé
állította az irodalompolitikát és kritikát egyaránt: ahogy a teljes József Attila és
Radnóti, nem lehetett példa Majakovszkij, Eluard sem, hiszen az izmusokat nagyvonalú előzékenységgel a polgári dekadenciának ajándékozták. Korlátozott hagyomány,
felszínes valóságélmény szülte versekkel teletömött antológiák születnek egymás után,
elegendő az előszavakba beleolvasni, hogy megtudjuk, mi is van bennük: „Friss szél
csap az olvasó felé ezekből az írásokból. Fiataljaink témája az élet, a lüktető, eleven
é l e t . . . . Verseik távol állnak az öncélú játéktól, többnyire komoly. társadalmi, politikai mondanivalójuk van. A dolgozó nép problémáival foglalkoznak." (Fiatal írók
antológiája I—II. Szerkesztette Földes Mihály. Az előszót írta Kónya Lajos. Szépirodalmi, 1951.) Egy öncélú játéktól ment költeményből vett részlettől ne fosszuk
meg magunkat:
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„A szeme melegen, biztatóan csillan:
.Köszönt, kezet ráz és az ajtót: nyitja.
'> > : ».*>••
Kapcsolót kattint és felgyullad a villany:
Rám néz, a pipáját fogja, igazítja.

•

Ezt nézze meg elvtárs, még-amazt is, látja?
,M Törzskönyvezett
ez mind, yorkshirei fájta. * • ' .:,
Ezek háthetesek, amoda meg hátra' :
hízóban várt már egy, dagad a háj rajta...
.n.

.
•

Két éve lesz ősszel, hogy. a Párt szavára
'!.•/..'
mi is megcsináltuk húszan a csoportot: : .> .
állítom azt elvtárs, hogy. nem volt hiába,
életemben még éh nem voltam, ily boldog."

(Űj Termés. Fiatal költők antológiája; Szépirodalmi, 1952.) Zelk; előszavában az
időpont magyarázta óvatossággal, de pontosan fogalmazva lényegében azt mondja
el, amitől Irodalmunk
időszerű kérdései című tanulmányában Vas István óvott:
„Hány elszomorító példát mutat szabadságunk néhány esztendeje is azokról,
akik azt hitték, most már könnyedén/küzdelem nélkül is nekivághat valaki a költői
pályának, ő k e t éppen az tévesztette meg, aminek fokoznia kell a felelősséget és a
becsvágyat: a segítség, a szeretet, amit népünk ad költőinek. Nagy próba a mellőzöttség, de nem kisebb az'elismerés, a jutalom sem. A legnagyobb próba pedig a
könnyű, gyors siker. Ha lehetne ilyenféle statisztika, feltétlen azt bizonyítaná,. hogy
kevesebben. buktak el az érdemtelen, mellőzésben, mint az előlegezett, de meg nem
szolgált elismerésben...
;
Mivel segíthet a költő? Azzal, ha igényét, becsvágyát a legmagasabbra emeli: ha
a tőle telhető legjobbat adja. Ez a „legjobb" persze egyszerre jelenti az eszmei és
művészi színvonalat...
Hány jószándékú, igaz szocialista hittel telített költemény kerül a kezünkbe —'
a hazug, színtváltó, sőt színjátszó írásokról most ne essék szó —, amikre mégsem
mondhatjuk sem azt, hogy szép, sem azt, hogy hasznos, mert a bennük levő meggyőződés és jószándék nem talált méltó formára. Mi hát a költészet elsősorban?
Eszmei tartalom? Nyelvi és formai készség? Mind a kettő egyszerre. Rossz szolgálatot tenne az, aki különválasztaná. Sematizmusra, formalizmusra szólítaná fel a
fiatal költőt".
1951-ben a Magyar Írók Első Kongresszusának — melynek témái közt az irodalmi egység nem szerepelt, hiszen a tanácskozásokon n e m ' vehetett részt Füst
Milán, Kassák Lajos, Szép Ernő, Szabó Lőrinc, Illés Endre, Vas István, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Pilinszky János, hogy csak néhány nevet említsünk mutatóba — ez volt a leghangosabban vitatott tárgya. Darvas József kijelentette,
felesleges örökké a sematizmus problémájával foglalkozni, irodalmunk kinőtte már
a fejlődés e gyermekbetegségét. Benjámin kételkedett ebben: „A típusvers a pártszerűség teljesen elhibázott értelmezésének, a költői képzelet lustaságának vagy erőtlenségének, az elsietett, elmélyülés nélküli munkának közös gyümölcse. Két jellegzetes válfaja van, de ezek gyakran egybemosódnak.
......
Az egyik válfaj az, amikor értelmetlenül, feleslegesen és összefüggéstelenül,
egyetlen versbe gyúrják a politika lehetőleg minél több aktuális .jelszávát vagy
életünk legmagasztosabb fogalmait: a Hazát, a Pártot, a munkát, a békét, a tervet..
A második a rímbeszedett leltár, a seregszemle, amikor, is életünk, munkánk, eszközeit, intézményeit, eredményeit az üzemet, a termelőszövetkezetet, a traktort, á
gépet sorolja fel gépiesen a költő, hogy ezekkel leplezze minden típusvers közös
vonását: az eszmei szegénységet..."
Az egyik felszólaló, a demagógiától sem riadva vissza, szállt vitába Benjáminnal:
„Ezzel kapcsolatban jegyzem meg azt: Máté elvtárs felszólalásában említette, hogy
5*
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a kongresszuson a fő tűz elsősorban a sematizmus ellen irányul. A felszólalók n a gyon sokat beszéltek a típusversről és a felszólalásokból látható volt, hogy a típusverssel szemben ellenzés van — ami nagyon helyes — de ez olyan erős, hogy félő,
költőink — mint ahogy mondani szokás — »-átcsúsznak a ló másik oldalára«. És
érzem, van egyfajta hajlandóság, amely szerint »a selyemruhára virágot a k a r u n k
varrni akkor, amikor-még nincs elég szene a népnek« — ahogy előbb Emi Siao elvtárs mondotta." (A Kínai írószövetség képviselője — S. Cs.)
Félreérthetetlenné vált, hogy az irodalmi irányításba hibák csúsztak, jelentős
írók kiszorultak az irodalmi életből, a tagadhatatlan eredményeket korántsem fogadja olyan kritikai és hivatalos elismerés, mint a sematikus produkciókat, tehát
megszűnt a valóságos értékrend; de valójában mi is történt a költészettel, akkor
értjük meg, ha elolvassuk Nagy László 1957-ben Deres majális címmel kiadott válogatott verseinek rövid utószavát, amelyben a következő mondat olvasható: „Első
kötetem összeállításakor, 1949-ben, a költészetről alkotott felfogásom s valamiféle
szégyenérzet zárta el javarészüket a megjelenéstől." Azaz: az őszintén vállalt programba nem fért bele az, amit a természetes alkotóösztön teremtett.
. Bóka Lászlóval borozgattunk a Százévesben, eltűnődve azon, miféle irodalomfelfogás az, amely arra kényszerít egy költőt, hogy pályakezdése termését kihagyja
első kötetébőL Mi táplálja azt a szemérmet, amelynek leküzdéséhez m a j d egy évtizedre van szükség, hogy végre a nyilvánosság elé kerüljenek a Galambcsőrök
és
Az angyal és a kutyák ciklusok versei? S mekkora tehetség az, amely ezt a viviszekciót törés nélkül kibírja! Az először kihagyott, majd 1957-ben közzétett versek
között olyan verstani változatok és remeklések akadnak, amelyekre kevés példa
akad a kor költészetében. Nem a formájuk, hanem a tárgyuk, a közlendőjük akadályozta megjelenésüket, s az a szektás felfogás, amely a sematizmusnak is szívesebben nyitott kaput, mint az ilyen strófáknak:
„Jó az isten, talán jó az,
ha vasakkal
átver,
nyilaitól nem üvöltök,
vagyok erős ember."
Vagy:
„Poros lábát a hadifogoly
fűben törölte meg, .
Varjak tipegnek háta mögött,
kövér sereg.

Nem ismerik meg a leányok,
mint a lélek lebeg,
szája csók helyett bort követel,
szemei
fölzengenek."

Vagy:
„Nem tudok, értük
dáridózni,
borommal elfogyott a fény,
előttem üres
bádog-dózni,
se dohány nincs már, se remény."
Kimarad a kötetből, amit a dogmatikus szemlélet spirituálisnak ítélhetne, ami
a népi babonás-vallásos szokásokra utal, ami a valóság ráncosabb felszínét; drámai
mélyét mutatja, aminek jelképességét több értelműen is lehet magyarázni, s kimarad, ami a népi kultúra archaikus mélységeibe világít, mint a József Attila Hetedikjévé1 rokon .Csodafiú-szarvas:
„Tavasz
kerekedik,
bimbó tüzesedik,
jázminfával
fényes
agancs verekedik.
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csodafiú-szarvas
nekitülekedik,
nekitülekedik.
Jázminfa virágát
lerágom hajnalra,
inaimmal ugrok
nyárdelelő
napba,
pörkölődök,
vékonyodok,
maradok
magamra,
maradok
magamra.
Vadászok
meglőnék,
golyó a szügyemben,
Balatonban a sok víz,
mind az én könnyem,
sírva sírok, sírva sírok,
ha sietek
lemaradok,
csodafiú-szarvas
hiába vagyok,
hiába vagyok.
Deresen, havasan
eljön a karácsony,
csodafiú-szarvas
föláll az oltáron,
szép agancsa gyúlva
gyertya
tizenhárom,
gyertya
tizenhárom.

gyullad:

A költő őszintén magáénak vallotta az irodalmi programot, amit spontán alkotókedve önkéntelenül elutasított, de a hámot csak akkor vetette le, amikor az költészete és a valóság egészséges viszonyát kezdte fenyegetni, mikor a személyesnél neki
mindig fontosabb, a közösség sorsa késztette erre. Amilyen őszinte volt a hite a
40-es 50-es évek fordulójának költészetfelfogásában, olyan mély volt a csalódása,
ahogy a Csodamalac bizonyítja, amely, azt a szerepet játszotta fejlődésében, mint
Juhászéban A tékozló ország. A kisgömböcről szóló népmesén alig változtatott, hiszen a csodamalac ígérgetésének motívuma éppoly „jól jött rontó-bontó, alakító
vágya számára", mint az elhagyott telkek vidéke József Attilának, hogy miért, elárulja a vége felé közeledő vers pokolbul-rondabugyorbul rímmel összecsendített
két sora. A rímszavak Dantét idézik, a Pokol 18. énekének kezdő terzináját:
„Van egy hely a pokolban,
Rondabugyrod
vasszínű kőből, mint a hetedik kör,
mely fönn keríti e sok ronda bugyrot."
A csalódás sosem az igazságot veszi célba, hanem a keserűségtől akar szabadulni, ha másként nem tud, hát egy tudósán megválasztott rímpárral. Ebben a lelkiállapotbán, az éjszaka felfedezésének és a remény felszikrázó napsütésének ellentétes vonzásában keletkezett a Gyöngyszoknya és a Havon delelő szivárvány, amely
a magabiztatással — „hajolj a hit parazsára" — kiutat is mutat a válságból. Bonyolultabbak, tektonikus indulattól gyűröttebbek a nagy lírai kompozíciók, de a hang
nem változott: „Márvány az ég alja, / nincs repedés rajta, / az én erős szívem /
csak meg ne hasadna!" olvassuk fájdalmas emléket idéző indítását a gyűjteményes
kötet első versének, s ha belelapozunk a Havon delelő szivárványba, a dikciót, az
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intonálást nem érezzük a pályakezdő költő munkáitól idegennek. A dalkompozíciót
azonban, bármilyen nagyok is voltak belső arányai, felváltotta a Urát epikus elemekkel váltogató, s nem a hagyományos költői logika szabályai szerint elegyítő
szerkezet, amely a legkisebb részletet is önnön értelménél gazdagabb jelentéssel
telíti, megváltoztatván rész és egész viszonyát. Megváltozott a magatartás is, a
költészetfelfogás, a hangban rokon versekhez képest is: az egyszerű gondolatiérzelmi kapcsolatokból prelogikus sejtések, a ritmus szárnyán úszó metaforákból
mitikus jelképek lettek — a költészete képessé lett a világ bonyolult dinamizmusának kifejezésére. S a legősibb hagyomány meghódítására, a népi képzelet archaikus
erőteljességének megidézésére; a remekműre: a Rege a tűzről és a jácintról képet
és dallamot, személyes és történelmi sorsot egy szállá sodró iramára. De ez már
más fejezete az irodalom történetének, mely világosabb ég alatt fejlődik.
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