
MARGÓCSY ISTVÁN

LÍRA ÉS RENDSZERVÁLTÁS

A második világháború után újra megindult magyar irodalmi élet egyik legérde-
kesebb színfoltja kétségkívül a rövid életû, de mégis nagy hatású (s kivált fon-
tos utóéletû) fiatal folyóirat, az 1946-ban megjelent Újhold volt. E folyóirat be-
köszöntõ cikkében a szerkesztõ, Lengyel Balázs mintegy összefoglalta program-
jukat – írása, mely vitát is kiváltott, majdhogynem nemzedéki kiáltványként is
olvasható. Azazhogy szerencsésebb lenne talán úgy fogalmazni: kiáltványnak
minõsült, hisz az irodalomtörténet is egy jelentõs írónemzedék jelentéses önmeg-
határozási kísérleteként tartja számon. Ám ha ma újra elolvassuk e cikket, meg-
lepõdve tapasztalhatjuk: a mû, melynek címe Babits után, egyáltalán nem azt
tárgyalja, milyenek is az irodalom lehetõségei ma, Babits Mihály még közeli ha-
lála (és természetesen a háború) után, hanem azt, milyen lehetõségekkel és kor-
látokkal kellett számolnia és megküzdenie a Nyugat második és harmadik nem-
zedékének (vagyis az Újholdat közvetlenül elõzõ írócsapatnak) – hiszen Babits
hatalmas életmûve és tekintélye már az elsõ háború elõtt meghatározta és pre-
formálta az irodalom mozgásterét. Az új generációnak, legalábbis Lengyel Balázs
ekkori összefoglalása szerint, nem új problémákkal kell szembenéznie, hanem
szervesen kellene folytatnia azt az eredetileg a babitsi szintézissel szemben ki-
épített kísérletezéssorozatot, melyet Illyés Gyuláék, Szabó Lõrincék, József
Attiláék mint a Babits utáni elsõ nemzedék már kipróbáltak, s sok jelentõs ered-
ménnyel végigjátszottak. („A két nemzedék [azaz Babitsék és Illyésék] ellentéte
végsõ fokon sokkal mélyebb a formainál. Az új költõket a babitsi teljesség, a ko-
rokat, világtájakat befutó egyetemesség egy kidolgozott magatartás felvételétõl
zárta el, melyben tehetség és igény a költõi pálya minden állomására érvénye-
sen, egymással harmonikusan viszonyult. A nagyság öntudatlan kegyetlensége az
utódokat majdnem abból kergette ki, amit a magyarság számára mûvében össze-
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foglalt. A második nemzedék visszaûzetett a teljességtõl a részletig…”1) Lengyel
rendkívül széles látókörû, rengeteg nevet és mûvet felölelõ körképet ad a két há-
ború közti magyar irodalomról (sok ítéletével még ma is egyet lehet érteni), az
azonban valóban megrázóan hat, hogy saját kortársairól szinte semmit nem
mond, s generációjából egyetlen név sem hangzik fel ebben a leírásban (a legfia-
talabb írók, akiket Lengyel név szerint említ – azaz Weöres Sándor, Vas István,
Zelk Zoltán, Radnóti Miklós, Rónay György –, koruk szerint mind majd egy év-
tizeddel megelõzik az újholdasok csoportját!). Irodalomtörténetileg nézve persze
ez a látszólagos szerénység jogosult is, hiszen bármennyire nagy tehetséget mu-
tatott is fel a legújabb írócsoport – s azon belül elsõsorban az 1946-ban megje-
lent (s rögtön Baumgarten-díjjal is méltán kitüntetett) két kötet: Nemes Nagy

Ágnestõl a Kettõs világban s Pilinszky
Jánostól a Trapéz és korlát, a megjelenés
pillanatában, a mára rendelkezésünkre
álló késõbbi távlat híján, mindkét kötet
értelmezhetõ volt még a József Attila-i
költészet közvetlen és szerves folytatá-
saként is – aminthogy az egész Újhold-
mozgalom is alighanem úgy fogalmazta
meg önmagát, mint a megelõzõ legkivá-
lóbbnak tartott irodalmiság szerves to-
vábbépítését, a radikális szakítás vagy
újrakezdés indulata nélkül, legfeljebb
azt a szép és nagyra törõ, de talán túl ál-
talános és klasszicizáló indulatot ismer-
te el sajátjaként, hogy újra megteremtse
és fenntartsa az Illyés Gyuláék és József
Attiláék révén megbontott egység iránti
igényt (megjegyezném, igazuk is volt:
valóban a magyar irodalom legérdeme-
sebb és legnemesebb hagyományait vá-
lasztották). A forradalmi-baloldali kriti-
ka jó érzékkel vette észre s támadta ezt
az attitûdöt:2 a társadalmi radikalizmus
szempontjából e program valóban inkább
konzervatívnak, mintsem rendszerváltó-
nak tûnhetett fel.3

120

1 Újraközölve Lengyel (2002). E tanulmá-

nynak, illetve az egész Újhold-nemzedék

ekkori nézeteinek elemzését (valamint a ko-

rabeli fogadtatás leírását) lásd Schein (1998)

11–20. p.

2 Vö. Lukács György nagyon élesen elítélõ

cikkét, mely elsõsorban Ady mellõzését és a

politizáló hagyomány lebecsülését vetette

Lengyel Balázsék szemére 1946 decemberé-

bõl (Újhold). In uõ (1948) 230–234. p. (Jel-

lemzõ, hogy e cikk a kötetnek Adalékok a

magyar elefántcsonttorony történetéhez cí-

mû fejezetében kapott helyet.)

3 Persze az megemlíthetõ, hogy Lengyel

más cikkeiben jelentõs mértékben propagál-

ta az épp most induló írókat, s igen tág név-

sorokat tudott a kialakuló új irodalmi élet

résztvevõibõl összeállítani, s a legújabb telje-

sítmények fontosságát mindig hangsúlyozta

– igaz, mindig úgy, hogy a megelõzõ generá-

ciók, és kivált Babits prioritását is megõriz-

ze. Vö. például: Nem hallgattak a magyar

írók (1947), kötetben Lengyel (2002) –,

melyben többek között Márai, Kassák, Gel-

lért Oszkár, majd Bóka László, Kolozsvári

Grandpierre Emil, Cs. Szabó László, Illyés
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Persze ma ott feszül a roppant nagy kérdés: a nagyszabású és mindent át-
ható politikai-társadalmi átalakulásnak és útkeresésnek, illetve a politikai más-
ság és újság akarásának volt-e ténylegesen irodalmi ekvivalense, s volt-e ebben
az idõszakban oly új irodalmiság, leszûkítve: líra, líraiság, mely nem azt folytat-
ta, amit a háború szörnyû eseménysorozata egy pillanatra (történelmileg nézve:
valóban csak egy pillanatra) megszakított vagy megállított? Ami a leginkább
kívánta és sürgette az irodalmi megújulást és mélyreható revíziót: a baloldali
(azaz a szocialista/kommunista) pártok által ûzött és megfogalmazott kritika, ter-
mészetesen elsõsorban negatív jellegû volt, s csupán bírálta (idõnként már igen
korán, s nagyon durván is) a megújulni képtelen, „polgári” beállítottságú (tehát
megalkuvó stb.) írókat; ám pozitív, meggyõzõ példákat nem tudott hozni arra
nézve, milyennek kellene lennie annak az irodalomnak, mely korszerûen képvi-
selne valamely „jövõbe mutató”, radikálisan más irodalmiságot, legfeljebb na-
gyon általános elméleti tanácsokkal és alig operacionalizálható elõírásokkal
szolgált (a szovjet példa gátlástalan dicsérete az elsõ években még nem volt di-
vatban). S ráadásul az éppen keletkezõ irodalom valójában legfeljebb tartalmi-
lag reagált a megtörtént tragédiára és a
kínálkozó változtatásra (ha tetszik: az ösz-
szeomlásra és a felszabadulásra). Az át-
élt szörnyûségekrõl természetesen nem
kevés beszámoló, napló, memoár stb. je-
lent meg, elsõsorban nem szépirodalmi
jelleggel és szándékkal (ezek közül na-
gyon kevésnek maradt igazán szépirodal-
mi értéke, kivételképpen talán csak Szép
Ernõ Emberszag, Márai Sándor Napló,
Nagy Lajos Pincenapló vagy Déry Tibor
Alvilági játékok címû írását említeném4):
az irodalom általános funkcióváltásáról,
az irodalmiság, sõt az irodalmi stílus és
stilizáció átalakulásáról azonban egyál-
talán nem beszélhetünk. Hisz gondoljuk
meg: a háború utáni évek epikája (s
hogy visszatérjünk Lengyel Balázs idé-
zett cikkéhez; ott olvassuk: „Az epika
végsõ soron mégiscsak közügy. A líra
nem teljesen az.”5) lényegében ugyanott
folytatja, ahol a háború elõtt vagy alatt
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stb. mellett Devecseri Gábor, Rónay György

is helyet kapott (bár a felsorolásnak van egy

kis mennyiségi számadás-jellege is: „Meny-

nyi a mû! Meglepõ, mennyit haladtunk, fej-

lõdtünk az elmúlt év alatt. Nemcsak a köny-

vek száma jelentõs, hanem irányuk, stílusuk,

újjal való küzdelmük. […] Méltán mérhet-

jük magunkat gondolatban, eleganciában,

vitalitásban talán még a franciákkal is.”) –

de mindezzel szemben mégiscsak az áll,

hogy e kétéves idõszak legnagyobb ajándé-

ka, hogy meghozta: „díszként Babits összes

mûveinek elsõ kötetét”. Uo. 

4 A Déry-könyv kapcsán megemlítendõ,

hogy a kötet utolsó novellája, mely azt is fel-

dolgozza, ahogy egy orosz katona megerõsza-

kol egy magyar nõt, a továbbiakban (a szocia-

lista korszak végéig) nem jelenhetett meg, s

Dérynek más, optimistább novellával kellett

befejeznie mûvét.

5 Lengyel (1946). 
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abbahagyta: Márai zavartalanul ugyanúgy írja tovább nagy regénysorozatát,
mintha mi sem történt volna, sõt még hangsúlyozza is az elvi, cselekményszintû
és mûfajbéli folyamatos összetartozást a jó pár évvel korábbi könyvvel, A féltéke-
nyekkel, s legfeljebb tartalmilag bõvíti ki általános elidegenedés-leírását és
kultúr-hanyatlás-vízióit a fasiszta történelmi légkör igen bátor, éles és kiemelke-
dõen precíz megjelenítésével és határozott elutasításával (Sértõdöttek I. A hang,
1947), Németh László rendületlen kitartással folytatja és befejezi az Iszonyt,
mintha csak egyszerûen valamely véletlen akadályozta volna meg az írás folya-

matában,6 s a baloldali irodalom is csak
egy olyan ekkor megjelent remekmûvet
tud felmutatni és példaként statuálni,
mely persze már a harmincas évek vé-
gén készen volt, sõt melyrõl az akkori
irodalmi élet, példa nélküli módon, még
kéziratos formában is értesülhetett Ily-
lyés Gyula Nyugat-beli kritikájából:7

azaz Dérytõl A befejezetlen mondatot.8

Az irodalmi trend – melynek kereteit,
azaz az irodalmi élet és intézményrend-
szer változásait a politikai-társadalmi
átalakulás persze mélyrehatóan érintette
– az irodalmi alkotások belsõ összetevõ-
it és funkcióit tekintve mintha nem ven-
ne tudomást a rendszerváltozásról, leg-
feljebb csupán néhány (nem sok!) tar-
talmi utalás szintjén.

Rendkívül érdekes e folyamatot
megfigyelni a korszak lírájában – a foly-
tonosság ott talán még megrendítõbben
jelentkezik. Ha csak a néhány legna-
gyobbat vesszük például: Kassák Lajos
1945-ben megjelent kötete, A költõ ön-
magával felesel, nagyszabásúan folytatja
addigi (két háború közti) költészetének
mindkét irányulását: mind az aktivista
világnézetiség, mind a kontemplatív in-
dividualizmus tökéletesen a helyén ma-
radt – annak dacára, hogy Kassák önálló
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6 Mint ismeretes, az Iszony elsõ fejezetei

már a háború elõtt megjelentek; a kész mû

1947-ben jött ki. Németh egyik monográfu-

sa szerint „három évnél is több múlott el,

míg az újrainduló Válaszban folytatta Né-

meth az Iszonyt, a cezúra azonban a regény

hatalmas sodrású egységében sehol nem

érezhetõ”. Vekerdi (1970) 216. p.

7 Illyés Gyula: Déry Tibor regénye. Nyu-

gat, 1938. 8. sz. 139–140. p. Kötetben: Élet-

mû fiókban, in uõ: (1971) 9–11. p. Figye-

lemre méltó Illyés itt megfogalmazott iroda-

lomszociológiai szempontú érvelése, mely

több szempontból akár jövendölésként is

olvasható a megjelenés utáni fogadtatásra:

„Mert a könyv elõbb-utóbb természetesen

mégis megjelenik. Megjelenését ma egyedül

az gátolja, hogy az a réteg, amely a mû iro-

dalmi értékeiben el tudna mélyedni, vissza-

hõköl az épp ellene irányított kemény vádtól

és gúnytól az a réteg pedig, a proletárság,

amely a mû emberi állásfoglalását magáévá

tehetné, az irodalmi és lélektani merészsé-

gektõl hõköl vissza.”

8 Hogy ez a könyv milyen fontos volt a bal-

oldal számára, mutatja, hogy három jelentõs

irodalomkritikus is (Németh Andor, Lukács

György és Szigeti József) hosszú tanulmányt

írt róla.
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kis prózakötetet is jelentetett meg háborús-felszabadulásos emlékeirõl és ref-
lexióiról (Kis könyv haldoklásunk emlékére, 1945). A kötet elsõ két verse lényegé-
ben teljesen ideológiamentes, individuum–központú önábrázolást nyújt: „Meddig
csatangoljak és merre még / úgy hiszem, bejártam már a világot / ültem kocsin,
hajón és vonaton / ettem abból, amit mások ott hagytak / és aludtam állva, mint
a katonák… […] Úgy lépek, mint aki zenére lép / látom, ott messze túl még in-
tegetnek […] ezer szép emlék kíséri vágyaim / s egy csillag lehull, ha megérke-
zem”… ( Fütyörészve ballagok); az utolsó, kötetzáró nagy vers pedig, az Építõ lé-
lek, szinte szóról szóra megismétli a tízes években írott aktivista költõ ideálképét
és programját, legfeljebb a kifejezési struktúrák klasszicizálódása, azaz a har-
sány avantgardista dikció elmaradása emlékeztet az idõ múlására (de nem a kor-
szakváltásra – hisz e klasszicizálódás már jóval a háború elõtt bekövetkezett):
„Himnuszodat énekelem, nagy élet / a falvak és városok életét / ahol társaim
milliók élnek / száraz kenyéren és langyos vízen / s az egek visszfényével sze-
mükben… […] Dalom és mosolyom bokrétáját / nyújtom felétek testvéri kézzel
/ s hogy állok a valóság talaján / elkötöm hû szerelmünk csónakját” … stb. S ha
a másik jelentõs „változatlan” költõt nézzük: tulajdonképpen meglepõ módon
„tartalmilag” még Weöres Sándor is rögtön reagál a háborús események és for-
dulatok sorozatára (azaz „aktuális” témák kapcsán ír néhány verset) – csakhogy
amit és ahogyan ír, az mind tökéletesen belesimul abba a nagyszabású, s már tel-
jesen homogén világképbe és poétikába, melyet az 1943-as Medúza-kötet felmu-
tatott, s mely aztán ötvenes években is mindvégig érvényes marad; 1944–45 tá-
ján írott versei helyet foglalhatnának akár a megelõzõ kötetben, akár mondjuk az
1956-ban megjelent A hallgatás tornyában. A XX. századi freskó (1944) meg-
döbbentõ nagy víziója persze értelmezhetõ aktuális viszonyok között is – csakhogy
a dikció és a képalkotás itt ugyanolyan absztrakt és egyetemes, mint bármikor (a
háború elõtt vagy akár jóval utána): Weöres költészetére az események és fordu-
latok semmiféle alakító hatást nem tettek. A szörnyûségek e versekben (is) az ál-
talános, mitikus Felhõkakukvár színterén zajlanak, s az undornak is egyetemes,
mindig érvényes angyala nézi a romokat – ugyanazzal az „emelkedettséggel”,
ahogyan a történetileg konkrét vonatkozások az Elesett katonák címû vers nagyon
éles és szokatlanul „földi” víziójában is feloldódnak a rémület egyetemességé-
ben és a világfelettiség ornamentikájában; az épp most látott katonaholttestek
nem történeti jelenlétükkel, hanem korlátlan általánosságuk révén hatnak:
„Nem mozgunk: mozog a hulla, / harmatos a rét, zsíros a szántás, / iszik, eszik a
hulla. […] Cafatos a hulla. / Kásásan folyik a hulla. / Mozog a hulla.” Stb.

Persze a legérdekesebb e folytonosság a korszak két leginkább elismert
hatalmas figurájánál, Illyés Gyulánál és Szabó Lõrincnél. Szabó, ez a végtelenül
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érzékeny, zseniális elme, akinek személyes sorsában és közéleti szereplésében
igazán radikális változást hozott a háború befejezése (rengeteg meghurcoltatás,
nyilvánosságtól való elzárás, régi kapcsolatok gyökeres felfordulása), az átalaku-
lást nemhogy a közélet terén, hanem saját élete és élettörténete szempontjából
sem tudta (vagy akarta) realizálni, s a történeti eseményekre semmiféle rálátás-
sal vagy reflexióval nem reagált. Nagy önvallomása és naplója (Bírákhoz és ba-
rátokhoz) ebbõl az idõbõl épp azt bizonyítja: számára a történelemnek nemhogy
a nagy fordulata, de egyáltalán a folyamatos zajlása sem jelent, nem is jelentett
semmit – képes volt önmagát úgy szemlélni és bemutatni, mintha semmi köze
nem lett volna a történelemhez („bennem nem történt változás a végsõ ideállal
szemben. Ezért nem érzem »bûnösnek« magamat. S ezért nem értettem, hogy mit
akarnak tõlem a kifogások: az én gondolataim és tetteim függetlenek maradtak
és maradnak!”9). Szabó Lõrinc egyik monográfusa, Kabdebó Lóránt mindezt na-
gyon pontosan így jellemezte: „Szabó Lõrinc embere megmarad annak az Énnek,
a valóságban egyénileg létezõ egyednek, aki a sorsa és cselekvése feletti döntést
rábízza egy rajta kívül álló valódi, reálisan létezõnek tartott vagy óhajtott hata-

lomra, amely épp az egyed cselekedteté-
sével ad értelmet az egyed emberlété-
nek. […] költészetében nem szûnik meg
az üldözöttségnek, a hatalom iránti ki-
szolgáltatottságnak döbbenettel és rette-
géssel való szemlélése, de a felelõsséget
a cselekvésben való kiszolgáltatottság
önkéntes vállalásával, szabadsággá sti-
lizálásával megtagadta”,10 egy újabb
kritikusa, Tamás Gáspár Miklós pedig
azt állapította meg róla (illetve az általa
képviselt személyiség- és költõtípusról):
„akinek filozófiai alkatából következõen
nincs belsõ tere a megbánásra és kien-
gesztelõdésre, annak a rendszerváltás
puszta tényébõl felé sugárzó szemrehá-
nyás nem egyéb, mint merõ szerencsét-
lenség”.11 Ha pedig ez így van, akkor
miért is kellene költészetében bármiféle
váltásnak bekövetkeznie? Szabó e para-
dox (bár éppen nem paradoxitásában fel-
ismert) helyzetet zseniálisan reagálta le,
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9 Szabó (1990a) 191. p. Ugyaninnen még:

„A fõszerkesztõ azt is mondta, hogy »nem

bírja elképzelni, hogy komoly ember ott akar-

ja minden további nélkül folytatni a dolgokat,

ahol abbahagyta, mikor a világ száznyolcvan

fokkal elfordult«. […] Ez megvilágított szá-

momra valamit. Azt, hogy az én számomra

nem fordult el száznyolcvan fokkal a világ.

El az emberek, a vezetõk, a politikai frazeo-

lógia […]; de nem fordították el az Eszmék

emberét, aki kívülrõl nézte a fejleményeket

és okokat és szándékokat: a nempolitikust!

Abban csak a realitás undorát növelték, a

belsõ szenvedést a világ ellentmondásaival

szemben, a tehetetlenség érzetét.” Stb.

10 Kabdebó (2001) 155–156. p. A jelenség

értelmezéséhez vö. kivált Az ész kalandjai,

valamint a Válságos évek címû fejezetet.

11 Tamás Gáspár Miklós: A rendszerváltás

zimankója. In Domokos szerk. (2000) 187–

200. p. Az idézet: 199. p. 
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mikor közvetlenül a személyes zaklatások megszûnte (fél évvel az ostrom befeje-
zõdése) után nekifogott nagy lírai önéletrajzának, a bámulatos Tücsökzenének –
ám úgy, hogy új és valóban nagyszabású szintézise során rendre megismétli s re-
vízió nélkül hagyja háború elõtti világnézetét, irodalomszemléletét, nyelvfelfogá-
sát és poétikáját, olyannyira, hogy a Tücsökzenében elképesztõ mennyiségû (po-
étikai jellegû) önidézettel, mondhatnánk önismétléssel találkozunk. E mûvével
csupán mintegy betetõzni, megkoronázni kívánta mindazt, amit eddig csinált:
verseiben a változtatásnak még halvány igénye sem látszik.12 Az újabb források
megjelenése után alighanem az a nézet sem lesz tovább tartható, hogy Szabó
Lõrinc a Tücsökzenében az önéletrajziság uralkodó tételével újított volna – ama
nagy lírai önkommentár-könyv, a Vers és valóság ugyanis, melyben a költõ min-
den egyes hajdani verséhez önéletrajzi és alkalmi ihletésrõl szóló magyarázatot
fûz, Szabó egész költészetét, nemcsak a Tücsökzenét, önéletrajzivá írja át, s a Tü-
csökzene számára legfeljebb a teljesség igényét és a folytonosság újdonságát
hagyja meg.13

A másik nagy figura, Illyés Gyula ugyanilyen rendületlenséggel fog eljárni –
ám példája azért érdekesebb, mert õ a háború után igen aktív közéleti szerepet
vállalt, a kialakuló és folytonosan átalakuló politika mindig is pozitíve számított
rá (nem alaptalanul), s közéletiségét verseiben is folyamatosan kiélte –, s õ
annyiban kivételnek (is) számít, hogy aktuális élményei alapján egy lírai „nap-
lót” is kiadott, Egy év címmel, melyben az 1944/45-ös év viszontagságait és ref-
lexióit összegzi (persze rögtön hozzáteendõ, hogy e verssorozatot csak a nagyon
konkrét történeti utalások teszik megkülönböztethetõvé a harmincas évek végén
kiadott Rend a romokban címû kötet megszólalásaitól). Csakhogy ez a közéleti-
ség a háború/felszabadulás/rendszerváltás idejében is az Illyésre mindig jellem-
zõ taktikus ellentmondásossággal mûködött – Illyésnek még legfelszabadultabb
és „legoptimistább”, leglelkesítõbb verseiben is mindig ott hallható a kételynek
és az óvásnak hol halkabb, hol erõteljesebb ellenszólama. Illyés, aki már a két
háború között is nagy hatással képviselte és alakította a nemzeti költõ vezetõi
szerepét, s a képviseleti költészetnek nemcsak teóriáját, hanem – feltehetõen
utolsó alkalommal – nagy és komolyan vehetõ gyakorlatát is ûzte, aki tematiku-
san igen konkrétan is képes volt az aktua-
litásokra reflektálni (bár versei a közvet-
len politikai aktualizálásra és felhaszná-
lásra mindig alkalmatlanok voltak),
szintén nem volt képes vagy hajlandó a
történelmi rendszerváltásra költészeti
rendszerváltással is reagálni. Egyrészt
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12 Épp ezt a változatlanságot (azaz az ob-

jektivizáló személyiségfelfogásnak, az „izolált

én”-nek szerinte tarthatatlan voltát) támadta

nagyon élesen a baloldaliság nevében Szigeti

József 1947-ben megjelent cikkében.

13 Vö. Szabó (1990b).
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nyilván amiatt, mivel a politikum (absztrakt szinten) már régtõl fogva mindig is
alapvetõ alkotórészét képezte az õ költészetének, s így a szabadabb körülmények
számára nem meglepetésként, hanem leginkább önigazolásként hathattak, más-
részt pedig azért, mert költészetének poétikai alapvonása már a harmincas évek
végétõl fogva a közvetlen mindennapiságnak és az ehhez kapcsolódó gondolati-
ságnak folyamatos elválaszthatatlanságára és egymásba játszására épült; harmad-
részt viszont talán éppen azért, mert az Illyés által alkotott és képviselt nemzeti
költõ-figura, szemben XIX. századi elõdeivel, mindig is alapvetõen kétpólusú
volt: olyan nemzeti költõ volt õ, aki nemzetének állandóan fenyegetõ katasztró-
fájával, nem pedig elérendõ optimista kibontakozásával számolt. A nagy, Illyés
által életrajzi regényben és versben többször is megidézett példaképre, Petõfi-
re jellemzõ offenzív jövõre irányulás helyett õ mindig is az értékõrzés és meg-
maradás kockázatos alternatíváját emelte ki: „Nem volt a hazának elég, / nem
volt elég, hogy el ne essen, / tudd meg, az volt a csoda itten, / hogy össze nem
dõlt már elébb!”14 Illyésnek már a harmincas évek végén, a negyvenes évek ele-
jén írott versei mind ezzel a nagy dilemmával küzdenek – hol úgy, hogy szinte
platonikus módon ideális távolságba (vagy épp személyes közelségbe) vonják a
haza fogalmát, miközben mindent, ami a nemzetkategóriákban hagyományos, ki-
lúgoznak belõle, kivéve a nyelvi kultúra nagyszabású szándéketikáját (Haza a
magasban), hol pedig úgy, hogy a természetesként beállított költõi szerepválla-
lásnak lehetetlenségét is körvonalazzák; vö.: „Lehet még költõ, aki – bárhogy
üsse / kintrõl és bentrõl ami ütni tud – / összezárt foggal, mint eb a megûzte / va-
dat, úgy tartja a csöndet, a bút? // S aki – mert neki a némán a tûzbe / nyúló hõs
útja a példa s az út – / nem jajdul akkor sem, ha épp e büszke / csönddel lesz sor-

sa harsogón hazúg? // Hát ne legyek…”15

Illyés állandóan a lehetséges utak kétér-
tékûségét mutatja fel, s a mindig jelen
lévõ történelmi katasztrófa fenyegetésé-
vel szemben poétikailag az elmélkedés
kétpólusú dialogizálását játssza ki. A
Bátrabb igazságokért! címû vers (1943)
nagyon szépen példázza, hogy a nagy
történelmi ideológiákkal szembeni filo-
zófiai és nemzetvédõ kétely hogyan po-
larizálja a gondolatmenetet: „Mert gyö-
nyörû a gyõzelem, de szörny lesz / rögtön
a gyõztes. // Ezt mondhatom, / holt anya
eleven fia, / ki egy igen-re mindig kono-
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14 A sokat idézett Nem volt elég címû vers

az Egy év, 1944–45 címû kötetbõl. Feltétle-

nül megemlítendõ azonban, hogy a vers ere-

detileg egy olyan szakasszal végzõdött, mely

a fentieket még jobban megerõsíti, de melyet

Illyés késõbb (az 1952-es Válogatott versek-

béli újraközléstõl) lehagyott a késõbbi pub-

likációk során! „És azután sem lesz elég. /

Nincs hazád s amit fölrakhatnál, / tetõled

nem lesz jobb amannál, – / szóródj világgá,

nyomorék.”

15 A Lehet még… címû versbõl (a Szembe-

nézve címû, 1943-as kötetbõl).
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kon / egy nemet ütõ szívemtõl tudom / mi a / forradalom / és elhagyom, akit meg-
nyugtatok, / és legigazibb épp abban vagyok, / mit e világ belõlem gyáván vissza-
dob.” Ezt a poétikát Illyés változatlanul megõrizte, mind a konkrét mindennapi-
ságból kiinduló elmélkedés gesztusával, mind a kétpólusú dialogizáltság állandó
mozgósításával. Hogy egy meglepõ példával éljek illusztrációképpen: ismeretes,
hogy Illyés az elsõ szocialista írókongresszuson, provokatív megszólításra követ-
kezõen, az akkor aktuális lelkesítésként ható Az építõkhöz címû verset olvasta fel,
mely a vershez fûzött szerzõi megjegyzés szerint sztálinvárosi élményeit dolgoz-
ta volna fel. A vers valóban elismeri, hogy építés során új világ épülhet, s szív-
bõl helyesli, hogy a házaknak már tetejük is van, ám nagyon meglepõ, hogy a
költõ még ebbe a versbe is beengedi a kétértékûséget, s igen mély ellentétpáro-
kat is felvillant, melyeknek belátása nem mindennapi gesztusokra utal, mikor
így szól: „Mert kettõs mind a jóirányú tett: / épít, ha ront s fordítva…” vagy:
„Kettõs küzdelem / hõsei az új épületeken, / rajtatok / fordul meg: börtönt rakja-
tok / vagy bástyát, jól vigyázzatok!” Illyésnek ez a „megkettõzésre építõ”, a har-
mincas– negyvenes években kialakított poétikája még sokáig uralkodó marad –
csak az ötvenes évek során alakítja majd ki azt a nagyszabású, narrativitásában
és dikciójában is többszólamú, egymástól modalitásban is nagyon különbözõ,
egymással dialogizáló részek együttesében érvényesülõ versstruktúrát és szólam-
vezetést, mely késõbbi költészetének oly sok jelentõs darabját jellemzi (töb-
bek között például a Bartók vagy A költõ felel címû verseket). Mindennek alap-
ján azt hiszem, hogy az 1956-os Kézfo-
gások címû kötetben 1946-ra datált, ki-
emelkedõen jelentõs költeményt, mely-
nek címe A reformáció genfi emlékmûve
elõtt, csak kiváltó élményét tekintve le-
het ily koraira datálni16 – feltevésem
szerint a végsõ kidolgozás jóval késõbbi
lehet… (A vers elõször folyóiratban, az
1955-ös Csillagban jelent meg,17 nem
pedig, ahogy életrajzilag elvárható lett
volna, 1946-ban Illyés saját lapjában, a
Válaszban; hasonló a véleményem egyéb-
ként az Egy mondat a zsarnokságról
keletkezési idõpontjának vitakérdésé-
ben is – poétikailag látom túl korainak
és valószínûtlennek az 1950-es datá-
lást18).
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16 Egyes irodalomtörténészek Cs. Szabó

László emlékezéseire alapozva elfogadják az

1946-os datálást – de Cs. Szabó szövegében

csupán annyi olvasható, hogy 1946-ban

valóban együtt voltak az emlékmûnél, s oly

kérdésekrõl beszélgettek, melyeket a vers is

érint: magáról a versírásról vagy a kész vers-

rõl nem történik említés! Lásd Cs. Szabó

(1994) 9–12. p.

17 Csillag, 1955. 6. sz. 1203–1207. p. E

közlés mellett nem található a késõbbi kötet-

ben szereplõ megírási dátum.

18 Az 1950-es datálást különbözõ hiteles

(bár az évszámok tekintetében nem mindig

precíz) emlékezésekre hivatkozva „holtbizo-

nyosan” erõsíti Domokos Mátyás Több mon-
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A háború utáni tényleges irodalmi és lírai rendszerváltás, amely a költõi
megszólalás belsõ összetevõit is mélyen átalakította, úgy látom, jóval késõbb kö-
vetkezett be, mint a közvetlen politikai átalakulás – alighanem csak az ötvenes
évek közepe táján. Azaz akkor, amikor Pilinszky és Nemes Nagy Ágnes megírta
már valóban nagy verseit, akkor, amikor a még náluk is fiatalabb Juhász
Ferencék kilábaltak a rájuk erõltetett dalszerû népi-pártos költészet korlátai kö-
zül (értékelõ irodalmi szempontok alapján, azaz a puszta irodalomszociológiai
felmérés keretein túlmenõen a Révai-féle kultúrpolitika által kikényszerített és
támogatott szocialista-realista pártos költészet még akkor sem érdemel különö-
sebb figyelmet, ha rövid idõre egyes olyan nagy tehetségû fiatalokat is magához
tudott kötni, mint például Eörsi István vagy Csoóri Sándor). A lírai rendszervál-
tás nyilvánvalóan Juhász, Pilinszky és Nemes Nagy Ágnes kötetei, azaz A tékoz-
ló ország19 (1954), a Harmadnapon (1959) és a Szárazvillám (1957) jegyében
kell hogy majd értelmezõdjék (a három kötet megrendítõen nagy hatását itt nem
kell külön elemezni!) – s ehhez a „rendszerváltó” trendhez sorolom Illyés költé-

szetének már említett poétikai gazdago-
dását is. Egyébként ugyanez mondható
el alighanem a prózáról is: míg a mélyen
tiszteletre méltó Felelet (Déry Tibortól)
nyilvánvalóan semmiféle nagy poétikai
átalakulást nem mutat, legfeljebb némi
stilisztikai egyszerûsödést A befejezetlen
mondathoz képest (s bizonyos szem-
pontból épp ebbõl fakadnak erényei!),
addig az évtized közepének prózatermé-
se (például a sokáig ismeretlen és ki-
adatlan Hamvas-remekmû, a Karnevál,20

vagy Mándy Iván és Ottlik Géza novella-
és regényírása) már olyan változásokat
mutat fel, melyek nemcsak a terméket-
len szocialista realizmus erõszakolásá-
val állnak, mondhatnánk, „természete-
sen” szemben, hanem a nyugatos próza
által kínált háború elõtti lehetõségeket is
megváltoztatják és felülírják (ezért rend-
kívül fontos például annak belátása és
tudatosítása, hogy Ottlik Géza regénye, az
Iskola a határon mennyire széleskörûen
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datban – egy mondatról, címû 1987-es cik-

kében – bár bizonyító anyagának bizonytalan

voltára õ maga is utal. Lásd Domokos (1998)

71–86. p.

19 Juhász eposza rögtön megjelenésekor

különös figyelmet vont magára – meghatáro-

zó ereje nagyon hamar fel- és elismerést

nyert. Szemléltetésül legyen elég egy olyan

irodalmárra hivatkozni, akinek egész alkata

és irodalomfelfogása nyilván határozottan

különbözött Juhászétól, a mû kivételes és

váratlan jellegét azonban mégis hosszan

méltatta. Vö. Kassák (1988) 74–81. p.

20 Mint ismeretes, az 1951–52-ben írott re-

gény csak 1985-ben jelenhetett meg (s még

akkor is kihúztak belõle, igaz, csak egy ici-

pici részt). Hasonló sorsa volt Határ Gyõzõ

Heliáne címû regényének is, mely 1947-ben

a Magyar Téka kiadónál meg is jelent, meg

nem is – mindenesetre tökéletesen észrevé-

tel és visszhang nélkül maradt (új megjele-

nése: Magvetõ, 1991).
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változtatja meg a fiatal Ottlik írásmûvészetét!).21 S alighanem ez tekinthetõ ter-
mészetesnek az irodalom történetiségében: az irodalmi megszólalás poétikai
megváltozásához nem radikális események vagy törések járulnak hozzá – ez sok-
kal hosszabb és lassúbb folyamatok során mozdul csak el: alighanem elsõsorban
az irodalmi intézmények és intézményrendszerek átalakulása, az irodalmi meg-
szólalás nyilvánossági feltételeinek megváltozása, az irodalmi mûvek hatásme-
chanizmusának és funkcionálásának elmozdulása, illetve mindezeknek mint már
megszilárdult tényeknek (ahogy a XIX. században a „fait accompli”-t fordítot-
ták: a befejezett tényeknek) reflektálása kell együttesen ahhoz, hogy történelmi
méretekben kimutatható legyen a dikcióváltás. A negyvenes évek végének, az öt-
venes évek elsõ felének brutális történeti-társadalmi valósága alighanem min-
dent átrendezett, ami az irodalom mûködtetéséhez és mûködéséhez kellett; s ez
az átrendezés – sajnos, azt mondhatjuk, természetesen – elsõsorban negativi-
tásával hatott: ezért is írta le a szinkron irodalmi kritika és az irodalomtörténet
oly sokáig a majdan „rendszerváltónak” minõsíthetõ irodalmi mûveket negatív
kategóriákkal (például válságtermék, kiábrándulás, csalódás stb.).

Az irodalom és a történelem változásai, amint az 1945–48-as rendszervál-
tás példája is mutatja, nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz (még akkor
sem, ha egyes mûvek közvetlenül és aktuálisan reflektálnak is a történeti-politi-
kai eseményekre) – az irodalom és a mûvészet korszakhatárai nem esnek egybe
a történelem korszakhatáraival. A magyar irodalomtörténet-írás marxizáló, in-
kább társadalomtörténetre, mint irodalmiságra koncentráló vonulata rendkívül
sokáig erõltette és fenntartotta a történeti fordulóknak közvetlen esztétikai alkal-
mazását is: gondoljunk csak az iskolai-egyetemi tananyagnak vagy a hatkötetes
akadémiai irodalomtörténet, a Spenót köteteinek felosztására (1772–1849;
1849–1905; 1905–1919; 1919–1945) – s hiába volt e mechanikus határhúzással
szemben a szakma egy részének minden
húzódozása, ennek a korszakolásnak ra-
dikális revíziója máig várat magára
(csak illusztrációként: a politikai idõ-
ponthoz kötött irodalmi korszakolás kér-
dése ideológiailag sokáig oly fontosnak
tûnt, hogy még azt a vitát sem engedték
nyíltan lefolytatni, mely azt a kérdést fe-
szegette, 1848 vagy inkább 1867 alkot-
ja-e a XIX. századi irodalom fordulópont-
ját, nemhogy a XX. század kérdéseihez
hozzányúltak volna).22 Persze megemlít-
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21 E szempontból nem lehet eléggé hangsú-

lyozni annak a ténynek fontosságát, hogy

Ottlik a negyvenes évek végén befejezett To-

vábbélõk címû kisregényét végül saját akara-

tából nem jelentette meg, s csak (elsõsorban

poétikai szempontból) radikális átírás után

bocsátotta ki 1959-ben a valóban korszak-

határt jelzõ Iskola a határont. (A kéziratot

megtalálta és kiadta, továbbá utószavában a

mû történetét ismertette Kelecsényi (1999).

22 Ma e régi kérdés láttán persze ismét cso-
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hetõ, hogy a politikatörténetnek ily szoros összekapcsolását a mûvészettörténettel
nagyon mélyen meghatározza a másfél
száz éves nagy nemzeti irodalomtörténe-
ti narratíva, valamint a magyar irodalom
és irodalmi személyiség történelmi fele-
lõsségének évszázados hagyományra visz-
szatekintõ ideálképe (amely mindmáig
természetesnek tüntet fel oly kérdéseket
is, mint például: meg van-e írva, esetleg
igazán meg van-e írva, másképpen: fel
van-e irodalmilag dolgozva a magyar
regényben 1848–49 vagy 1956 politika-
történeti problémája stb.23), mely az iro-
dalomban elsõsorban a történelmi repre-
zentáció jelenlétét szereti felkeresni és
felmutatni. Holott az irodalom illetékes-
ségi területe a történeleménél egyszerre
jóval szûkebb és tágabb is – a közvetlen
megfeleltetés igénye az esetek többségé-
ben csak vagy esztétikai vagy történeti
erõszakkal mûködtethetõ.24

Befejezésül, annak illusztrációja-
ként, hogy milyen mélyen él máig a ma-
gyar irodalomszemléletben e párhuzam
kísértése, egy mai (posztmodern?) pél-
dát hoznék fel. Az egyik jó nevû irodal-
mi folyóirat, melyet ma harminc év kö-
rüli fiatalemberek szerkesztenek, épp e
hónapokban intézett körkérdést (felte-
hetõen többnyire a szerkesztõknél idõ-
sebb) irodalmárokhoz, azt firtatván: lét-
rejött-e rendszerváltás az irodalomban
az 1989–90-es változások kapcsán? ré-
vén? során? után? A kérdés címe enyhén
provokatívan mintha kétségét fejtené ki
a pozitív választ illetõn, hiszen Antall
József jól ismert szállóigéjével él: „Tet-
szettek volna forradalmat csinálni” – a
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dálkozhatunk, s a historizáló szemlélet hatal-

mas erejét bámulhatjuk: hiszen az 1849-cel

szembeállított 1867 ugyanúgy politikai ha-

tárpont, nem pedig irodalmi esemény idõ-

pontja volt …

23 Az 1990-es évek elején a tokaji írótábor-

ban például nagyszabású irodalmi konferen-

ciát szerveztek Történelmi lecke címmel ama

kérdés köré: hogyan szerepel 1945 és 1956

a magyar szépirodalomban, s felvetették az

irodalomnak (azaz az íróknak) politikai fele-

lõsségét is abban, hogy az újabb magyar pró-

za nem a történelem referenciális ábrázolása

felé fejlõdött. Vö. Székelyhídi (2001).

24 E szempontból rendkívül figyelemre mél-

tó, hogy még Kulcsár Szabó Ernõ egyedülálló

vállalkozása is, mely pedig az irodalom társa-

dalomba gyökerezettségével elvbõl nem fog-

lalkozik (sem a mûvek eredeztetésének, sem

hatásmechanizmusának kérdéseit nem elem-

zi), szinte „természetes” adottságként meg-

tartja, s címként ki is emeli az 1945-ös kor-

szakhatárt, jóllehet sok valós problémát is

elemez ennek jogosságát illetõen, mikor ki-

emeli: „A fordulat idõszakának reprezentatív

mûalkotásai azonban éppenséggel olyan mun-

kák körébõl kerültek ki, amelyek részben

vagy egészben még a háború alatt íródtak,

vagy pedig közvetlenül nem kötõdtek politi-

kai természetû eseménytörténethez.” Ugyan-

akkor a folyamat késõbbi szakaszait elemez-

vén, a (belsõ) korszakolást illetõen már csak

az irodalmiságot/nyelviséget tárgyazó érvelés-

sel él. Vö. Kulcsár Szabó (1994). Az idézet:

9. p. Erre az ellentmondásra is felhívja a fi-

gyelmet a könyv kritikájában Veres (1993).
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mondat végén három ponttal.25 Lehet, hogy csak én olvasom bele e kérdésbe az
ironikus távolságtartás lehetõségét (bár maga a kiírás is eljátszik, persze kérdõ
modalitásban, mind a két lehetõséggel: mintha lett volna, s mintha nem lett vol-
na forradalmi változás), mindenesetre a
magam részérõl valóban azt gondolom:
irodalmi szempontból nem jött létre rend-
szerváltás az 1990-es, 2000-es évek kö-
rül (sem)26 – ugyanúgy, ahogy a háború
befejezése után is sokat kellett várni,
hogy a változások tapasztalata az irodal-
mi formaalkotás folyamatának mélyéig
is elhatoljon. A történeti és irodalmi vál-
tások szerkezete soha nem analóg – még
ha persze nem is teljesen független egyik
a másiktól; s egy felszólítás vagy vissza-
menõleges számonkérés az irodalmat il-
letõen, mint amilyen a „Tetszettek volna
forradalmat csinálni” kihívó jelszava,
körülbelül annyit ér, mint amennyit a
szocialista realizmus korszakának híres
zsdanovi felszólítása elért: „Írók, alkos-
satok remekmûveket!”
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