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M É G E G Y S Z E R A F I A T A L NEMZEDÉK 
Ú T J Á R Ó L Irta: Lovass Gyula 

SZERB A N T A L cikke («Könyvek és ifjúság elégiája». Nyugat) 
szélesebb gyűrűket vert fel az irodalmi közvéleményben, 
mintsem várhattuk volna. A földuzzadt cikkeknek előbb-

utóbb rá kellett csábítani valakit, hogy az «eset tanulságait» s a leg-
fiatalabb írói-nemzedék irodalmi szemléletének képét összefoglalja. 
Fábián István engedett e veszedelmes csábításnak egy (ki tudja 
miért?) Irodalmi csetepaténak nevezett cikk erejéig (Magyar 
Szemle), de összefoglalása csak még jobban bonyolítja a helyzetet 
s igen alkalmas rá, hogy a «nemzedékünkről» helytelen véleménye-
ket indítson útnak. Nem mehetünk hát el mellette szó nélkül. 

Mi volt Szerb Antal vádja a «nemzedékkel» szemben? Az iro-
dalmi forradalom folytatását követeli rajtuk, a meglepetéseket, az 
újságot, a jelszót és a mániát hiányolja bennük. Van egy új nemze-
dék s nem akar «nemzedékiesen» viselkedni! Nem gyűlöl és nem 
rajong eléggé ! Nem áll elő valami egészen érthetetlennel, bolond-
sággal, «nyelvi vizicsodával, hanggal, ami messziről jön és soha 
sem hallatott». Márpedig micsoda öregkort várhatsz attól, aki 
fiatal korában sem volt forradalmár? Hol fogja végezni az a nemze-
dék, mely fiatalkorát is óvatossággal és gyávasággal kezdte? — 
Ilyen egyszerű, de vádló mondatokra lehet szételemezni Szerb 
Antal szép és lírikus vallomását, amelynek íze itt-ott mintha 
mégis a fiatalabbak, a generációnk közös hangjának («lírai szenvel-
gésének») hatásáról árulkodnék. 

A «nemzedék» könnyen felelhetett volna e vádakra. Csak 
amikor válaszolt (Napkelet), már nem a felelet volt a fontos. 
A «nemzedék» a maga irodalmi szemléletének kifejtését, tisztá-
zását jobban szívén viselte, mint a vitát. 

Mégis, mivel tagjai egy kissé a maguk művét védelmezték, a 
maguk oldaláról mindegyik felelt Szerb Antalnak is. (Nem kerül-
hetjük el, hogy válaszaikat összefoglaljuk, mert Fábián, cikke alap-
ján, igen kevéssé látszik mondanivalójuk lényegét megérteni.) 
Rónay György hangsúlyozza, hogy a legfiatalabbak nemzedék-
voltuknak nem voltak és nem akartak tudatában lenni, viszont az 
előző nemzedék legláthatóbb újsága, «tanulmány, újnépiesség, 
falukutatás», a negyveneseknek nem kizárólagos sajátja : részben 
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örökségként maradt rájuk az előző nemzedékről, másrészt eredmé-
nyeikben és divatjukban a legfiatalabbaknak is van része és fele-
lőssége. Thurzó Gábor a nemzedék nyugalmát, mániáktól való men-
tességét kortünetnek érzi, a romantikus és forradalmár nemzedéket 
neoklasszikus utódoknak kell szabályosan felváltani. Mátrai László 
szerint irodalmi-stílusbeli, formai újítást nem várhatunk addig, 
míg az irodalom a prousti árulást ki nem heverte, míg a fiatalok, a 
világon keresztül megtett kerülőúton járva valami ellenmérget, 
valami megoldást ki nem termelnek magányukban. Sőtér István 
tanulmánya a nemzedék talányos arcáról beszél, melyről még el-
hamarkodottság lenne ítélni; egyébként a saját nemzedékét a forma 
forradalmában merészebbnek s a révületben igazabbnak érzi az 
elődöknél. 

A «nemzedék» nyilván felelhetett volna egyebet is. 
Mert hiszen különös és paradox Szerb ítélete. Negyvennyolc 

után Kemény vagy Arany János örült volna, ha óvatos és mérsé-
kelt nemzedék áll elő ; vadság, kilengések és részeg újítás helyett 
kiegyensúlyozott, magát fékező bölcsességgel, Szerb Antal Trianon 
után s az új világháború előtt azt követeli, amit a Nyugat nem-
zedéke még a békében valósított meg s amivel a negyvenesek a 
huszas évek viszonylagos békéjében kísérleteztek: az újság izgal-
mát, a keresés lázát, a fecsérelő kedvet, a dinamikus, forrongó, 
romantikus irodalmi életet és légkört. 

Úgy látszik, hogy a játékra és groteszkre oly hajlamos Szerb 
Antal ezúttal elnézte az igazi paradoxont. Elnézte és elszalasztotta. 

Hiszen, ha a fiataloknak van valami újszerűségük, ha külön-
böznek valamiben az előző nemzedéktől, az éppen az, hogy nem 
ugranak már be minden ujságnak s nem akarnak mindenáron 
különbözni. Nem lehet igen soká ugyanazért az «eszményért 
hevülni», még akkor sem, ha az az eszmény az újítás vagy az 
irodalmi forradalom. És forradalmat sem lehet csinálni, ha már a 
forradalmárok is megalkották a maguk Akadémiáit! A mi «gene-
rációnk» akkor lenne igazán epigon, ha még mindig őrülten és 
reménytelenül hajszolná az ujságot, a különöst, a sohasem hallot-
tat , az excentrikust. Ha még mindig beállításban, árnyalásban, jel-
szóban akarnánk meglepőt alkotni, ha még nem értettük volna 
meg, hogy az újszerűség hajszolásával lehet legelőbb lejáratni min-
dent, ami meglepő és új. A «nemzedék» vak lenne, ha újat akarna, 
amikor az «újság» hajszáját mindenki únja már. Két nemzedék 
vesződött vele hovatovább, hogy a mondanivaló kifejezésének 
különösségeit, egyszer teljesíthető csodáit keresse, mi végre a 
mondanivalót szeretnénk elmondani. Az elmúlt ötven évnek nagy-
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szerű megszállottjai, hasonlíthatatlan őrültjei voltak, de ők az 
őrültség vénáit egyelőre ki is merítették. Ha a «nemzedékünk» 
nyugalma, szabályossága ezt jelenti — ahogy Thurzó Gábor cikke 
bizonyítja —, akkor kár volt ezt az újságunkat meg nem látni, ezt 
a paradoxont elszalasztani. 

Persze a jelenségnek valósabb gyökerei is vannak. Ha igaz, 
ahogy ebben a vitában Mátrai László idézte, hogy az író a gyerek-
kora emlékeiből él, mi a háborús szükség, óvatosság és szegénység 
emlékeiből élünk. Ezeknek az emlékeknek hatása alatt irodalmi 
szemléletünk, lelkivilágunk másféle irányban fejlődött, mint azoké, 
akik békeidőben volt gyerekkorukra emlékeznek vissza, akiknek a 
fiatalkorát a háborúelőtti irodalmi izgalmak és társadalmi-politikai 
erjedés színezte. Amit Szerb Antal hiányol belőlünk, csak annyit 
jelent, mások lettünk. Hiány-e egyébként, vagy nyereség-e, nem 
célunk vitatni. De ez a «másságunk» való tény. Bizony, nem egészen 
jó nekünk (belsőnkben s akkor, ha meg szabad mondanunk) az, 
ami az előző nemzedéknek jó volt. Nem a szekta és a mánia a fontos 
nekünk és nem az új irány ! A nemzedék legtöbbje valahol az Állás-
pont, Korunk Szava, Szolgálat és Irás és a Válasz körül kezdte, s 
legtöbbjük szociográfiával, vagy éppen politikai-spekulációval. 
De indulásukban nem a divat, a szekta és a «nemzedékszervezke-
dés» volt a lényeg, hanem valami másfajta láz, menteni akartak, 
szolgálni és válaszolni. A legtöbbje hitt abban, amit csinál, annyira, 
hogy már szinte nem is irodalom volt, amit csináltak. És erre az is 
bizonyság, hogy otthagyták, s talán a legjobbak, a szociológia 
hadállásait, s hogy «a várakozás magasfeszültségét nem a politika 
oldalszelepein engedték ki». De nincs értelme tovább leplezni, amit 
mondani akarunk. A nemzedék a sikertelenségekből s tán még 
inkább a könnyebb faj súlyúak olcsó sikereiből okulva valami 
«belső körre» tért vissza, belső revíziókat csinált s akár szépíró 
lett, akár tudós, és még ha hallgat is róla, lelkiismeretességében, 
«szabályosságában», nyugalmában és komolyságában ma is érezteti 
annak az érintésnek nyomát. A «nemzedék» mérséklete, igazsághoz 
való hűsége, de megszállottsága is egy új irodalmi szemlélet felé 
mutat, mely még nem találta meg tán feladatait, még tán művei 
sincsenek, de alakulóban van, s különbözik Szerb Antal generá-
ciójának irodalomszemléletétől. A tegnapi irodalomszemlélet 
szerint hiányozhat belőlünk valami, de nem bizonyos még, hogy 
hibásak vagyunk, vagy szegényebbek a tegnapiaknál; minden 
irodalomesztétika történeti képződmény s csak meghatározott 
korra érvényes. 

Ilyeneket mondhatott volna a «nemzedék»; de nem mondta, 
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mert nem akart szükségtelenül szerénytelen lenni. Az adott iro-
dalmi szakkérdéstől, a vádban adott szemlélet kereteitől, sőt 
egyszerűen az irodalom talajáról nem akart letérni. 

Hogy mégis le kell térnünk, Fábián István egy-egy mondata 
felelős érte. «Szomorú — írja — a különleges magyar gondok 
hiánya a most fellépő fiatalok világában». A nemzedék, szigorúan 
az irodalmi szakkérdés tárgykörében maradva, néhány cikkben 
körvonalazta irodalomszemléleti álláspontját. Szabad-e ezekből a 
cikkekből arra következtetni, hogy a legfiatalabbak — mert az 
említett néhány cikkben véletlenül nem beszélnek róla —, elfelej-
tették, hogy «a magyar írónak kötelessége tökéletes magyar vissz-
hanggal felelni a nagy európai kiáltásokra?», hogy,«amíg nagy lázak 
gyötrik a nemzetet, a fiataloknak az lenne a legfontosabb problémá-
juk, hogy a hegy beledől-e a tengerbe? magyarul: szabad-e cso-
dákról írni, vagy maradjunk józanok?» — «Nem szabad hebe-
hurgyasággal vádolnunk azokat — írta Sőtér István —, akik e 
nemzedék felett szavukat hallaták . . . » Nem vádolunk mi sem, 
de azt hisszük, itt valami félreértés történt. 

Eltekintve attól, hogy egy tisztán irodalmi probléma tisz-
tázása is használhat a magyar kultúra ügyének, a csoda és a józan-
ság vitája nem is lekicsinylendő. «Csodára kell-e várnunk, vagy 
segíthet-e rajtunk a magunk okossága, józansága», ez az alap-
kérdése a negyvenesek magyar gondokról írt sorainak is. «Hallga-
tag öreg Rákóczi György, lovagolj a bátor, cifra, forró nép előtt!» 
— írta nem is oly régen Cs. Szabó László. Azt azonban senki sem 
vetheti komolyan a szemünkre, hogy pl. az olasz renaissance fes-
tésről szólván, miért nem küzdöttünk a csecsemőhalandóság ellen. 

De ha már benne vagyunk a védekezésben, elmondhatjuk 
még, hogy mi lehet az oka a «nemzdék» viszonylagos és állítólagos 
hallgatásának a «magyar gondokat» illetőleg. A «nemzedék», ha 
látszólag szép mondatokat ír is le néha, még nem alakította ki igazi 
hangját. Szóljon-e hát más nyelvén arról a tárgyról, ami a legfon-
tosabb neki? Legyen epigon a hazaszeretetben? Most bontakozik 
ki a szociográfia vereségéből, hogy töltse hát be a negyvenesek ön-
maguknak építette hadállásait? Van ugyanis egy speciális, mester-
ségízű s műfaj szerű irodalma az öregebbek között a magyar gondok 
aggodalmának, sűrű lövészárkokkal és pontosan belőtt ütegekkel. 
És mégis, mintha minduntalan vereséget szenvednének ! A kiseb-
bek érvényesülnek a politikában, s ez épp elég vereség a tárgynak ; 
a nagyok belesüketülnek a saját hangjukba vagy a részvétlen-
ségbe. Cs. Szabóra naponta feni a fogát néhány szélsőséges párt, 
Németh László Szabó Dezsőnél is szomorúbb üldözési mániát sze-
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rezhet. Nem elég vereség ez nekik? S nem elég intés-e nekünk? 
Átvegyük-e a vert hadak hangját és műfajait? 

Inkább mérsékeltek vagyunk, nyugodtak. Inkább várunk. 
Inkább magányos utakat teszünk meg, inkább nyúljanak ki a 
vándoréveink. Inkább készüljünk többet arra a dologra, ami titok-
ban, csöndben mindig és legforróbban érdekel, talán többet ér 
majd, többet használ majd a mi megtalált szavunk, mintha be-
tanult leckét ismételnénk. Meg kell gondolnunk, mi volt az előt-
tünk járók vereségének oka . . . De más is gondolja meg, jobban, 
s ne ítéljen tévesen a nemzedék magyarságáról, 

ÉNEK A RÖG FELETT 
Kalászok között, nyári délután 
Testvér Nap alatt boldogan lépek, 
Minden kalász most meleg anya-kar 
S ölükbe vesznek bús ezredévek. 
Könnyű viganót hullat rám Isten, 
Föld vagyok én is most zokogva: por, 
Szent sár és lélek Ádám testéből, 
Akit angyalok visznek valahol. 
Nincs homály, idő, jajdulás, átok, 
Benne dobog a föld ereimben, 
Ősi, megtárult horizont vagyok: 
Gyerek és állat, kalász, meg minden. 
A lélek fulladt sikolya vagyok, 
Kinek sírása egy lehet ma már: 
Földet ne lássak: Jelent, hol jogra 
Éhes zsellérek satnyult karja vár. 
Ne lássak Földet mai álarcban, 
Ki felé kapzsiságok marka nyúl, 
Földet, ki hadvezérek álma lett 
S nincsenek tiszta gyökerek alul. 
Mezőt lássak, ős kalászt, akik közt 
Tudjam: figyel az Isten az égen 
S Isten arcát láthatom a fákban. 
S békén csúszó bogarak szemében . . . 

Turbók Gyula 


