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,AZ IRODALOMBAN NINCS LÉGÜRES TÉR" 

A Tüz-tánc antológia 

„Magától értetődő feladatunknak tekintettük, és legfőbb célunk az volt, hogy számos 
ellenvetéssel szemben bemutassuk: létezik máris és létezett 1957-ben is olyan költői 
kórus hazánkban, amelyik egészséges-természetes alkatánál fogva nem riadt vissza a 
politikától, a nagy társadalmi kérdésektől, a rázúduló történelemtől, nem menekült 
rezignált befelé-fordulásba, mert nem illúziókra építette meggyőződését, hanem - a 
kisebb-nagyobb megrázkódtatásokat kibíró - lényegében szocialista világnézetére. 
Éppen ezért 1957-et sem tartotta a határozottabb kiállás alól mentesítő időszaknak, 
hanem épp ellenkezőleg a harcbaszállás kötelező időszakának."1 

A Tűz-tánc című költői antológia 1958 decemberében jelent meg a Magvető 
Könyvkiadó gondozásában, s a kötet előszavában - melyből a fentebbi idézet való - a 
szerkesztők, Darázs Endre, Györe Imre és Imre Katalin nem hagytak kétséget afelől, 
hogy elsősorban politikai megnyilvánulásnak tekintik válogatásukat. „A kötet versei -
írták - majdnem kivétel nélkül 1956 végén, 1957-ben íródtak, a legtöbbet vallanak a 
mának a kor tisztázott vagy kevéssé tisztázott bonyolult problémáiról. Ezért kiállás ez 
a kötet rendünk mellett és bizonyíték olyan lehetséges és létező költői magatartásról, 
amelynek figyelembevétele nélkül az új költői nemzedékről beszélni, azt elemezni és 
osztályozni hamis számvetés és hiábavaló fáradozás lenne."2 

Az alábbiakban nem célom a Tűz-tánc esztétikai elemzése, mivelhogy egyetér-
tek mindazokkal, akik nem az irodalom eseményének, hanem - végezetül is - elvetélt 
politikai toborzónak tekintik a Fiatal költők antológiája alcímet viselő kötetet. 

Az utókor történeti érdeklődésére azonban az antológia több okból is számot tarthat. 
Részint azért, mert 1958 decemberében, a politikai irányváltás következtében tulajdonkép-
pen már megjelenése pillanatában - mint az majd az alábbiakból nyüvánvalóvá lesz -

1 Tüz-tánc. Fiatal költők antológiája. Bp. Magvető Kiadó. 1958. Szerkesztőbizottság: Darázs Endre, Györe 

Imre, Imre Katalin. (Továbbiakban: Tűz-tánc.) Előszó. 5. o. 

2 Uo. 8. o. A Tüz-tánc 21 költőjének névsora: Berkes Péter, Boda István, Csepeli Szabó Béla, Danyi Gyula, 

Garai Gábor, Goór Imre, G. Szabó László, Györe Imre, Havas Ervin, Hárs György, Kalász Márton, Ladányi 

Mihály, Maróti Lajos, Mezei András, Nyerges András, Papp László, Pákolitz István, Pál József, Simon La-

jos, Simor András, Váci Mihály. 
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túlhaladottá, „okafogyottá" vált, másrészt pedig azért, mert a Tűz-tánc köré több oldalról is 
tévképzetek kötődnek - mindmáig. A múltba révedő, nosztal-gikus legendával persze ha-
mar végezhetünk: a Tűz-tánc megjelenésének harmincadik évfordulóján, 1988-ban, a rend-
szerváltás előtti utolsó pillanatban a Zrínyi Kiadónál a két egykori szerkesztő: a kilencvenes 
évek közepén változatlanul a marxista mivoltát hangsúlyozó Györe Imre, valamint a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltásának napján, 1989. október 23-án öngyilkossá lett Imre Katalin, a 
hozzájuk csatlakozó Jovánovics Miklóssal együtt közreadta a Tűz-tánc 77-t. Ebben sajátsá-
gosan - és minden bizonnyal a szerkesztők és a szerzők szándékával ellentétben, valamint 
hasonlóan a három évtizeddel azelőtti összeállításhoz - megint csak nem a versek, hanem a 
Tűz-tánc régi-új ideológiáját megfogalmazó előszó hívja fel magára a figyelmet. Bevezető-
jében Jovánovics Miklós azt állítja, hogy a „Tűz-tánc nem bezárkózás volt, hanem egyfajta 
nyitás. Ha úgy tetszik: békés mozgósítás a hadiállapot megszüntetésére."3 S miközben 
Jovánovics dacolva az irodalmi közvélekedéssel - mi több: a szakma ítéletével -,,a magyar 
irodalmi baloldal jelentős lírai áramlatának" nevezi a Tűz-táncosok jelentkezését és jelen-
létét a magyar irodalomban (azért tegyük hozzá: inkább az irodalom peremén), mintegy 
újabb, ám folytatás nélküli, ismételten sikertelen toborzóként azt is közli: „úgy tűnik, a 
közéleti líra tüntetően elkötelezett szárnya újabb előítéletek kereszttüzében kell, hogy foly-
tassa útját."4 A Tűz-tánc II kapcsán megjegyzendő, hogy az 1958-as Tűz-tánc 21 költője 
közül csupán négy érezte úgy - az újrajelentkezés kötetének alcíme szerint: -„harminc év 
múltán", hogy nem kíván részt venni a látványosnak szánt „érettségi találkozón". Berkes 
Péter, Goór Imre, Kalász Márton és Nyerges András - nyilván más és más megfontolásból 
- nem adott verset a Tűz-tánc 77.-nek. (Az egykori Tűz-tánc 21 költőjéből egyébként a kötet 
megjelenésekor nyolcan már nem éltek, de a szerkesztői előszó szerint vagy még ők vagy 
már a jogörökösük hozzájárult a kötetben való szerepeltetéshez.) 

Az 1988-as újabb közös jelentkezés visszamenőleg is igazolta azt a - Jovánovics 
megfogalmazása szerinti - „képtelen", a valóságban azonban érvekkel nagyon is alá-
támasztható vádat, hogy a Tűz-táncosok „perclovagként ügettek be egy irodalmi vá-
kuumba". Persze még ennél is jóval több történt: a Tűz-tánc költői - akik ezt az össze-
foglaló nevet csupán 1958 után kapták - az 1956-ot követő egy-másfél esztendőben 
valósággal burjánoztak a szellemi életben. Magabiztos módon, ráadásul kezdetben a 
hatalom feltétel nélküli támogatását is bírva, ítélkeztek irodalmi s még inkább politi-
kai kérdésekben. A Tűz-táncosok ideológiai vezérének tekintett irodalomtörténész, 
Imre Katalin az Élet és Irodalom szerkesztőjeként hétről-hétre osztott „igazságot". 
Egyik nehezen minősíthető cikke 1957. április 12-én jelent meg az irodalmi hetilap 
utolsó oldalán, s másképp nem, csak felszólításként értelmezhető Ütni az eördögöt! 
címmel. A glossza fulmináns támadás a Magvető Kiadó „irodalompolitikája" s a négy 
hónapja börtönben lévő, a cikk szerzője által személyében megtámadott Eörsi István 
ellen. Az említett kiadó ugyanis „elmaradva egy brosúrával" az év elején, előzetes 
tervei szerint közreadta Eörsi azon verseit, melyek Imre Katalin szerint „uszítások és 
vicsorgások a proletárdiktatúra ellen". Ebben a sorban említhető meg Györe Imrének 

3 Tűz-tánc. Harminc év múltán. Bp. Zrínyi Kiadó, 1988. Válogatta és sajtó alá rendezte: Györe Imre, Imre 

Katalin, Jovánovics Miklós. Előszó: Jovánovics Miklós. 7. o. 

4 Uo. 8. o. 
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az a Magyarország című lapban közzétett támadása is, melyben „az ellenforradalom-
nak szállást csináló" Losonczy Gézát sokszoros árulással is megvádolta. „Szem- és 
fültanúként" jelentkezett azokban a napokban, amikor Losonczyt a börtönben éppen 
mesterséges táplálással juttatták át a másvilágra. 1957 végén tehát Losonczy (illetve 
Donáth) valamint Nagy Imre 1956. október végi, akkortájt kevéssé köztudott egyet 
nem értését - ki tudja milyen sugallatra - úgy aposztrofálja: „az alvezér lázadása a 
bandafőnök ellen." 

Más, s a mostani dolgozat szempontjából ugyancsak nem mellékes kérdés, hogy 
a Tűz-tánc antológia szerzőivel szemben felhozott, s évtizedeken át hajtogatott másik 
vád, miszerint ők, illetve kötetük volt az, amely a valóságban megtörte az írói, költői 
bojkottot - heroizáló szóhasználat szerint: a sztrájkot - nem állja meg a helyét. 

Ennek alátámasztására elegendőnek látszik egy korántsem teljes felsorolás, 
amely eleven cáfolata az említett, s mindmáig hangoztatott legendának, miszerint „az 
igazi irodalom hallgatott", és ebbe a jogos csendbe és dermedésbe léptek bele a min-
denre kapható, karrierista fiatal költők. Mert hiszen már 1957-ben könyve jelent meg 
például Füst Milánnak (Ez mind én voltam egykor), Károlyi Amynak (Holdistennő), 
Keresztury Dezsőnek (Lassul a szél), Mándy Ivánnak (Idegen szobák), Nagy László-
nak (Deres majális), Nemes Nagy Ágnesnek (Szárazvillám), Ottlik Gézának (Hajnali 
háztetők), Remenyik Zsigmondnak (Ősök és utódok), Vas Istvánnak (Elveszett ottho-
nok). Ezenkívül rendszeresen publikált s publikálhatott az 1957. március 15-én indult 
Bölöni György főszerkesztette Élet és Irodalomban, illetve az 1957 szeptembere óta 
- a Darvas József és Tolnai Gábor nevével fémjelzett - Kortárs című irodalmi és kri-
tikai folyóiratban a többi között Cseres Tibor, Féja Géza, Heltai Jenő, Kassák Lajos, 
Képes Géza, Lengyel József, Mészöly Miklós, Németh László, Passuth László, Pi-
linszky János, Sarkadi Imre, Szabó Lőrinc, Sinka István, Tamási Áron, Veres Péter. 

A rendelkezésre álló dokumentumok és visszaemlékezések szerint a Tűz-tánc-kötct 
gondolata valamikor 1958 elején, legfeljebb az év kora tavaszán fogalmazódhatott 
meg. A Magvető Könyvkiadó akkori igazgatója, Vadász György először egyedül Da-
rázs Endrét bízta meg egy fiatal költőket bemutató antológia szerkesztésével. Az iro-
dalom berkeiben hamar elterjedt, hogy az akkor még cím nélküli Tűz-tánc valamiképp 
ellenkötete lesz az 1957-es 15 költő 105 verse című, Simon István válogatta alma-
nachnak.5 Noha a kötet és az ellenkötet szerzői között volt átfedés, már a szóbeli fel-
kérés is így szólt: a versek ne olyanok - értsd: ne apolitikusak - legyenek, mint a 
Simon-féle antológia költeményei. Megjegyzendő, hogy a „nem közéleti lírát" favori-
záló, 15 költő 105 versét felvonultató antológia összeállítója a politikamentességet, 
feltételezhetően taktikai okokból, így mentegeti az összeállítás előszavában: „Kár 
azonban, hogy napjaink közvetlen politikai kérdései kimaradtak verseikből, vagy a 

5 15 fiatal költő 105 verse. Bp. Magvető Kiadó, 1957. Szerkesztette, válogatta, az előszót írta: Simon István. 

A kötetben szereplő 15 költő: Bede Anna, Csanády János, Csoóri Sándor, Csukás István, Danyi Gyula, 

Demény Ottó, Fodor András, Garai Gábor, Hárs György, Kalász Márton, László Ibolya, Papp László, 

Szécsi Margit, Takács Imre és Tornai József. 
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közvetlen politikai harc igénye csak itt-ott tűnik fel."6 Azonban ez a mentegetődzés 
sem mentette meg a kötetet az ideológiai elmarasztalástól, a „levágó" kritikától. Az 
Élet és Irodalom, közvetlenül a megjelenés után recenziót közölt, s az alábbi bekezdés 
közvetíti az elégedetlen pártvezetés álláspontját: „Nem tudunk egyetérteni azzal a 
válogatási módszerrel sem, hogy a kötetből olyan figyelemre méltó, haladó gondolko-
dású poéták kimaradtak, mint Csepeli Szabó Béla, Györe Imre, Ladányi Mihály, 
Tasnádi Varga Éva, akik pedig fiatalok is, tehetségesek is, igazán helyet érdemeltek 
volna a gyűjteményben. De úgy gondoljuk, hogy az antológia komor, sötét alapszíne 
- amely olykor inkább a sír szélén álló elaggott költőkre, mint fiatal lírikusokra jel-
lemző - j ó részben szintén az összeállító válogatói elvein múlott."7 

A Darázs Endre által a tavasz végére, nyár elejére összegyűjtött anyag azonban -
mint az a fentiekből is látható, s az alábbiakból is kiderül - nem felelt meg az éppen 
szigorodó politika kívánalmainak. Ekkor kapcsolódott be a szerkesztésbe, pontosab-
ban ekkor kapott megbízást a tényleges szerkesztésre az Élet és Irodalom fentebb már 
említett két munkatársa, Györe Imre és Imre Katalin. Ekkor véglegesült az is, hogy a 
hetilap köré csoportosult, pontosabban a gyakori megjelenés lehetőségével odavonzott 
fiatal költők költeményei lesznek a tervezett kötet pillérei. 

A Tűz-tánc születése nyilvánvalóan nem függetleníthető attól a - súlyos megtor-
lást alkalmazó, de a kompromisszumkészségét olykor már hangoztató - felső politikai 
taktikázástól, amely 1958 tavaszán ugyancsak tapasztalható volt a kultúrpolitikában is. 
Fodor András költő, 1986-ban közzétett, egykori naplóbejegyzései is plasztikusan 
regisztrálják ezt a helyzetet. Az 1958. február 19-i feljegyzése szerint azon a napon a 
Kortárs társszerkesztője és eközben a Hunnia Filmstúdió igazgatója, Darvas József 
patronálásával számos, a látványos hallgatását apolitikus publikációkkal leplező fiatal 
költő, irodalmár próbált egyezkedni az akkoriban a művelődésügyi miniszter első 
helyetteseként fungáló - a kultúrpolitikára a funkciójánál jóval nagyobb befolyással 
bíró - Aczél Györggyel. „A népi mivoltukkal" azonosuló fiatalok, Fodor mellett 
B. Nagy László, Csanádi Imre, Simon István, Tóth László arról igyekeztek Aczélt, a 
művelődésügyi miniszter, Benke Valéria - a korabeli pesti szóvicc szerinti - első 
felettesét meggyőzni, hogy egyezzen bele egy új, nemcsak nemzedéki, de irányzatos 
folyóirat elindításába. „A miniszterhelyettes eleinte álproblémának tekinti folytonos 
fiatalságra hivatkozásunkat, de aztán elismeri, hogy szocialista irodalmat csak fiata-
loktól remélhetünk. Ám nem lát garanciákat arra, hogy mi igazából szocialisták va-
gyunk." - rögzíti Fodor András Aczél György véleményét, majd Darvas József istá-
poló, „taktikus" szavait, illetve a miniszterhelyettes „békítő" javaslatát is: [Darvas 
szerint] „Érdemes volna viszont B. Nagy figyelmeztetését megfontolni, hogy a futta-
tott új kurzusköltők megint az új sematizmust, dilettantizmust viszik »diadalra«. Aczél 
ezt nem ismeri el, sőt a békés megegyezés alapján azt kívánná, vegyük magunk közé 
az újsütetű politikus költőket. - Örökké csak nem akarnak rájuk haragudni?" 

E naplóbejegyzés is pontosan jelzi, hogy a hatalom szempontjából a „fiatalság" 
még elfogadható kategória, ám az a kádári politika számára - egyébként szinte fennál-

6 Uo. Előszó, 8. o. 

7 Kemény György: 15 fiatal költő. Élet és Irodalom. 1958. január 10. 8. o. 
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lásának utolsó pillanatáig - elfogadhatatlan, hogy a különféle, a gyakorlatban létező 
irányzatok pontosan körülhatárolhatóan, felismerhetően jelentkezzenek, akárcsak 
irodalmi köntösben is. Aczél ezért szorgalmazta az „újsütetű politikus költők" bevoná-
sát, s 1958. március 5-én, a folyóirat-indítást egyeztető soron következő megbeszélé-
sen - ugyancsak Fodor András naplójegyzete szerint - bosszúsan hányta a kezdemé-
nyezést pártoló Darvas József szemére: „ - Nincs semmi értelme, nem erről volt szó! 
Úgy volt, hogy a küldöttségben ezúttal minden árnyalat képviselve lesz... Hol vannak 
a kommunista fiatalok: Györe, Csepeli Szabó, Hárs György? Ó [Aczél] megmondja 
őszintén, nem akarják elkövetni még egyszer azt a hibát, ho|y háttérbe szoruljanak 
azok, akik nehéz időkben a párt mellett határozottan kiálltak." (Megjegyzendő, hogy 
Aczél György egy esztendővel korábban, 1957 augusztusában - ugyan még csak mű-
velődési miniszterhelyettesként - a „párthű kommunista írókról" egy politikai bizott-
sági ülésen meghívottként és nevek említése nélkül azt fejtegette, hogy nehéz szót 
érteni velük: „szektásak, gyűlölködők, intrikusok".) 

S noha 1958 áprilisában Aczél Györgynek sikerült egy asztalhoz kényszeríteni 
az egy nemzedékhez tartozó, ám a politikáról és az irodalomról gyökeresen eltérő 
nézeteket valló csoportokat, a nagypolitikai helyzet - az éppen folyó Nagy Imre-per és 
a közelgő justizmord ténye - akkor a „keményítés" felé billentette e sajátos irodalmi 
libikókát. Erre utal az is, hogy 1958. június 11-ére a Művelődésügyi Minisztérium 
szervezésében „a kommunista írók ellenforradalom óta végzett irodalmi tevékenysé-
géről" tartottak egy, hangsúlyozottan kommunista írói aktívát, amely mintegy temati-
kailag készítette elő a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 1958. jú-
nius 17-i ülésének 1. napirendi pontját, az irodalmi folyóiratok munkájáról. (Ezen az 
ülésen „mellesleg", napirend előtt a „Nagy Imre és csoportja ügyében hozott ítélettel 
kapcsolatos tennivalók" szerepeltek...) Az irodalmi orgánumokról szóló jelentést a 
Politikai Bizottság ülésére meghívott Orbán László, a Központi Bizottság tudományos 
és kulturális osztályának vezetője teijesztette elő. Az ülés után állásfoglalássá emelke-
dő előterjesztés egyebek mellett megállapítja, hogy „a lapok irodalmi anyagában ke-
vés a mai és a mához szóló téma... [viszont] sok a múltba forduló, teljesen apolitikus 
írás". Ennek tükrében az állásfoglalás az Élet és Irodalom egyik legnagyobb érdeméül 
azt tudta be, hogy „sokat tett a fiatal kommunista írók felkarolásáért".9 A Politikai 
Bizottság tagjai közül e napirendi ponthoz egyébként csak Kádár János szólt hozzá: 
„Azt is vallom, hiba volt olyan hisztériát csinálni, mint amit kezdtünk tavaly, amikor 
kiabáltunk a párt központi lapjában, hogy hallgatnak a magyar írók. Ezzel mi csatla-
koztunk a Szabad Európa hangjához. Nem jó ilyen kétségbeesett pszichózissal har-
colni az ilyen jelenségek ellen. Azért ebben a hallgatásban volt jó is. Ha megszólaltak 
volna és nézeteiket fejtegették volna, akkor talán új front nyílt volna. Hogy egyesek 
hallgatnak? Isten neki, hallgassanak még tovább."10 

8 Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal Bp. Magvető Kiadó, 1986.1. kötet. 534-535., ill. 539. o. 

9 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1958. június 17-i jegyzőkönyve. Magyar Országos Levéltár (MOL) 288 
fond 5. cs. (1958) 83. ő. e. 17. o. 

10 Uo. 16. o. 
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Noha a Politikai Bizottság - mint az egyre nyilvánvalóbbá válik - az ország po-
litikai és kulturális életének olykor a legapróbb momentumairól is tárgyalt, mi több, 
állást is foglalt, némiképp meglepő, hogy a PB-jegyzőkönyvekben a Tűz-tánc antoló-
gia, néven nevezve nem szerepel. Az viszont bizonyosnak látszik, hogy a Nagy Imre-
per utáni hetekben, hónapokban az MSZMP-nek fokozottan szüksége volt azok jelen-
létére, megnyilatkozására, akik az újabb „nehéz időkben" a párt mellett újra 
„határozottan kiállnak". A Nagy Imre-per árnyékában tehát ismét előtérbe kerülhettek 
azok, akik szerint az „eördögök" (agyon)ütése nagyon is helyénvaló politikai eszköz. 
Vélhetően ezzel áll összefüggésben, hogy az év elején tervbe vett, akkor még cím 
nélküli Tűz-tánc-kötQt szervezési, szerkesztői munkálatai felgyorsultak. Györe Imre és 
Imre Katalin kezükbe véve a szerkesztés munkálatait, az Élet és Irodalomban rendsze-
resen publikálókat tehát arra szólították fel, hogy „a szokásosnál" több verset hozza-
nak, mert a tervezett antológiát „fel kell frissíteni". A könyvkiadók akkori átfutási 
idejét tekintve a Tűz-tánc viharos gyorsasággal készült el, 1958 decemberére, az imp-
resszum szerint 1500 példányban. (Néhány hónappal később, ez idáig kideríthetetlen 
példányszámban még utánnyomás is készült.) 

A kötet 21 szerzőjének átlagéletkora 28 és fél év, s a költők összességében 18 
önálló kötetet tudhattak maguk mögött. A 21 szerzőből öten - Danyi Gyula, Garai 
Gábor, Hárs György, Kalász Márton, Papp László - már szerepeltek az egy esztendő-
vel korábbi 15 fiatal költő 105 verse című összeállításban is. A korabeli kritikák a Tűz-
táncot meghatározó költőnek elsősorban a már 1956 előtt is ismert, 2-2 kötetes Garai 
Gábort (ő egyébként a címadó költemény szerzője), Váci Mihályt és Csepeli Szabó 
Bélát tartották, új tehetségekként pedig elsősorban Györe Imrét, Hárs Györgyöt s La-
dányi Mihályt köszöntötték. A karácsonyi könyvvásár ezen, a politikai zsurnalizmus 
által sztárolt, kötetének - a fentebb már idézett előszaván kívül - jó néhány olyan 
verssora, illetve a verseket megelőző bemutatkozó önvallomása idézhető, amely 
„a rendszer melletti, kétely nélküli, cselekvő politikai kiállást" tükrözi. Az utókori 
olvasó azonban, több mint három és fél évtized múltán véve kezébe a kötetet, joggal 
lepődhet meg azon, hogy a politikai értelemben hírhedetté vált kötetben az inkriminált 
versek, verssorok, illetve önvallomások valójában nem tengenek túl. A (rossz) avant-
gárd vagy az éppenséggel jellegtelen, szürke versekből jóval terjedelmesebb mustrát 
lehetne összeállítani, mint az alább következő politikai szempontú szemlézésből. Csak 
hát a Tűz-tánc nem irodalmi értéke, helyesebben: értéktelensége, hanem politikai 
szűklátókörűsége nyomán vált a hatalmi gőggel párosuló kirekesztő (és dilettáns) 
költői magatartás szimbólumává. A 34 esztendejével - majdnem - rangidős, 
„forradalmi" habitusát soha otthon nem felejtő Csepeli Szabó Béla az Októberi balla-
dák, 1956 felcímű poémájában a Bordás András balladája címet viselő versében így 
aggódik: „A városban véres a föld, / jajgatnak az útszéli fák: / - Hová indulsz András 
öcsénk? / Vigyázz, vigyázz, / vadásznak rád... / / (...) Ne menj, ne menj András 
öcsénk, / rémület üli a várost!... / Én nem félek. Kitől félnék? / Ki bánt egy vaseszter-
gályost? / / - Bújj el! Bújj el! A városban / emberfarkasok lihegnek: / kibújtak a bá-
ránybőrből, / s nekiesnek szép szívednek!"11 Az 1956 után karhatalmistának állt, s az 

11 Tűz-tánc. 45^46. o. 
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első kötetén túl lévő Danyi Gyula elsősorban nem a költészetnek aligha nevezhető 
verseivel, hanem önvallomásával tett eleget a nagyon is körvonalazható „elvárásnak": 
„a debreceni egyetemen folytattam tanulmányaimat 1953-ig. Akkor a Nagy Imre által 
előidézett politikai fellazulás következtében vérszemet kapó, s a rendszerrel sohasem 
szimpatizáló egyének lehetetlenné tették vizsgáimat. Ezután raktáros lettem, ahonnan 
1956-ban az ellenforradalmárok adták ki az utamat, és beálltam a karhatalomba. El-
lenségeim ráébresztettek, hogy »véletlenül, tusa nélkül csatát nem nyerünk«."12 

A Tűz-tánc megjelenésekor ugyancsak egykötetes Havas Ervin bemutatkozás-
ként azt tartotta fontosnak magáról közölni, hogy „Vallom és vállalom a pártos költé-
szet elvét", noha az antológiába beválogatott két klapanciája erre nem bizonyíték.13 

A válogatás megjelenésekor húszesztendős, frissen feltűnt és az Élet és Irodalomban 
favorizált Simor András a Két világ között című versében azt szögezi le: „Kezünkben 
konok rend: / proletárhit."14 A később „nyughatatlannak", a rendszert balról bírálónak 
minősített Ladányi Mihály a November napjai című, Tűz-táncos versében így bélyegzi 
meg az általa megvetett „szellemi ellenforradalmárokat": „...Handabandázó népvezé-
rek / szavától feltüzeltek vére, / vad szóval mérgezettek vére / hull a csatakos kövezet-
re, / kik eszméiken át- / taposva véltek látni új hazát, / és a gyalázat vértanúiként / 
alusznak már, idők mélyébe bukva."15 

Az 1956 tavaszán a valóban új korszak reményteli költőjeként indult Györe Imre 
- aki a forradalom alatti átmeneti „megingását" 1957-től engesztelhetetlen publicisz-
tikával, csúfos közéleti szerepvállalással kompenzálta - a Tűz-táncban már azt fejte-
gette, hogy verseivel, írásaival „a szocialista irodalom felvirágoztatásához" kíván 
hozzájárulni. Más kérdés, hogy a Vers a szocializmusról vagy A tőkés álma című, 
látomásként átélt, valójában azonban inkább a paródia mezsgyéjén táncoló költemé-
nyek sorai - mint például: „Munkás, édesapám, / ki acélt rotyogtatsz vasfazekakban / 
s csillékbe rakodod a jövő nagy hegyét" - végül is mennyire virágoztatták fel a „szo-
cialista" jelzővel szűkített irodalmat... 

A Tűz-tánc megjelenésével szinte egy időben, 1958. december 16-án az MSZMP 
Politikai Bizottsága, ugyancsak Orbán László előterjesztésében megtárgyalta Az iroda-
lompolitika alakulása 1945-től napjainkig című állásfoglalás-tervezetet, amelyben 
miután leszögeztetik, hogy „Az imperialista propaganda sztrájkra hívta fel az írókat, 
de ez a kísérlet csődöt mondott (...), amire többek közt bizonyíték az, hogy 1957-ben 
330 mai magyar mű jelent meg, köztük új művek és utánnyomások. (...) Az ENSZ 
Ötösbizottságának az ellenforradalomról készített jelentése ellen már valamennyi 
magyar hó felemelte szavát...", azután, egyértelműen a frissiben nyomdafestéket látott 
Tűz-táncra reagálva, külön, utólag beragasztott betoldásként ez olvasható: „A legbizta-
tóbb líránk helyzete. Idősebb lírai költőink új hangon, megnövekedett eszmei és filo-
zófiai igénnyel szólaltak meg; s kezd kialakulni egy fiatal írókból álló költőgárda, 

12 Uo. 65. o. 

13 Uo. 163. o. 
14 Uo. 322. o. 

15 Uo. 210. o. 
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amely a szocialista eszmék iránti hűséget kezdeményező és újító kedvvel párosítja a 
költészetben."16 

Közvetlenül a Tűz-tánc megjelenése után a sajtóban hozsannázó recenziók látnak 
napvilágot, majd a napi politika érzékeny rezdüléseire figyelő kritikus, egyetemi tanár 
Bóka László az alig egy hónapja útjára bocsátott Valóság című, társadalomtudományi 
folyóiratban Egy új lírikus nemzedék címmel köszönti a Tűz-táncoX, mi több, egy 
elegánsnak szánt sasszéval még azt is leszögezi: „Az új antológia költői tehát mint a 
szocialista világnézet vallói s politikai harcosai jelentkeznek. Jóllehet, sajnáljuk, hogy 
olyan tehetségek, mint Csoóri Sándor, Fodor András, Szécsi Margit hiányoznak a 
sorukból, s hogy - minden nyerseségében is ígéretes kezdete után - Takács Imre sincs 
köztük, ez a tömörülés egészében rokonszenvesebb és indokoltabb: közös cél, 
egyhevű szenvedély, egymást erősítő harci kedv hitvalló szándéka fogja őket egy-
be."17 Ezzel Bóka arra utal vissza, amivel saját cikkét is kezdte, vagyis a 15 fiatál 
költő 105 verse című, „apolitikusnak" aposztrofált összeállításra. 

Időközben azonban a politikai széljárás ismét változni kezdett, 1959 elején a 
kultúrpolitikában a keményvonalas felfogás mellett egyfajta „csendőr-pertus" komp-
romisszum kontúijai is látszani kezdtek, ráadásul a favorizált új nemzedékkel is 
„bajok" mutatkoztak. Az 1958. decemberi PB-állásfoglalás meghatározása sze-rinti 
„a szocialista eszmék iránti hűséget kezdeményező és újító kedvvel párosító" Tűz-
táncos költők egy részéről kiderült, hogy „gondolkodásukat és magatartásukat egy sor 
hibás nézet jellemzi". A politikai vezetésnek a „balosokkal" való elégedetlensége 
egyébként már az említett 1958. június 17-én tartott politikai bizottsági ülésen is 
megfogalmazódott, amikor is az irodalmi lapok tevékenységéről beszámolva Orbán 
László, az MSZMP KB tudományos és kulturális osztályának vezetője az Élet és Iro-
dalomról szólva megjegyezte: „vannak ott nem jó elemek is". Nevén nevezve Györe 
Imrének azt rótta fel, hogy Gergely Sándor novelláskötetéről úgy írt, „mintha Gergely 
lenne a magyar irodalom eleje és vége", s a szerkesztés alatt álló Tűz-tánc-kötet meg-
határozó szerkesztőjéről pedig így adott tájékoztatást: „Van ott [értsd: az Élet és Iro-
dalomnál] egy Imre Katalin nevű párttag, elég hangadó, de nem vonzó egyéniség." 
A Nagy Imre-per azonban - mint fentebb említettem - egy időre teret adott a fenntar-
tás nélküli keményvonalasoknak, ám alig telt el megint fél esztendő, s a Tűz-táncosok 
igazából még le sem arathatták antológiájuk kétes politikai dicsőségét, amikor ismét 
fordult a politikai széljárás. 

Az alábbiakban teljes terjedelmében idézem azt a feljegyzést, melyet Orbán 
László kapott akkori helyettesétől, az 1956 után filozófusból apparátcsikká átlényegült 
Szecsődi Lászlótól. A Magyar Országos Levéltárban őrzött pártdokumentum (amely 
egyébként úgy tűnik, hogy az egyedüli, amely a Tűz-tánccal külön is foglalkozik) 
ugyanis felsorolja azokat az indokokat, amelyek miatt a párt a Tűz-táncos szerzőgárdát 
mint csoportot a következőkben már nem kívánta favorizálni. 

16 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1958. december 16-i jegyzőkönyve. MOL. 288 fond 5. cs. (1958) 108. 

ő. e. 5., 6., 8. o. 

17 Bóka László: Egy lírikus nemzedék. Valóság. 1959. 1. sz. 72. o. 
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FELJEGYZÉS 

Orbán elvtárs részére 
Tárgy: a „Tűztánc" c. kötet íróival folytatott beszélgetés 

Február 4-én összehívtuk a fiatal költők „Tűztánc" c. antológiájának szerzőit egy beszélgetésre, 
ahol egyrészt kifejeztük jókívánságainkat az alapjában jól sikerült kötet megjelenése alkalmá-
ból, másrészt pedig a szerzők elmondták különféle problémáikat. 

A beszélgetés főleg az alábbi kérdések körül forgott: 
1. Csaknem valamennyi résztvevő szóvá tette, hogy mennyire foglalkoztatja őket az 

élettel, a tömegekkel és a társadalmi gyakorlattal való kapcsolat. Szeretnék állandóvá tenni a 
kapcsolatukat üzemi munkásokkal, dolgozó parasztokkal és tanácsot, segítséget kértek ennek 
megvalósításához. 

2. Kévésük a megjelenési lehetőséget. Úgy érzik, hogy a meglévő irodalmi lapok keretei 
szűkek számukra. Kérték egy új ifjúsági lapnak a megjelentetését, valamint azt, hogy a 
„Szabad Hazánk" című honvédségi irodalmi lapnak - amelybe gyakran írnak - adják meg az 
utcai terjesztés jogát. 

3. Hiányolták, hogy a társadalmi szervek - különösen a KISZ - keveset, vagy egyáltalán 
nem törődnek velük. Költői munkásságukban nem kapnak sehonnan sem bírálatot és támoga-
tást, nem fogja össze őket senki. 

4. A beszélgetés során világosan megnyilvánult, hogy a fiatal költőknek ez a része politi-
kailag szilárdan mellettünk áll, a szándékaik mind művészileg, mind politikailag helyesek, 
gondolkodásukat és magatartásukat azonban még egy sor hibás nézet jellemzi. A fő probléma, 
hogy irreálisan ítélik meg a saját helyüket és jelentőségüket a mai magyar irodalomban. Egyi-
kük kifejtette például, hogy nekik olyan mondanivalójuk van, ami elválasztja őket minden más 
írói csoporttól. Uralkodó nézet közöttük az, hogy a mai magyar irodalomban csak ők a forra-
dalmárok, csak ők a párt támaszai, és a többi író egy-két kivételtől eltekintve, nyíltan vagy 
burkoltan szemben áll a párttal. Elmondták, hogy a Népszabadság kultúrrovata nem méltó a 
párt központi lapjához, a kiadók tele vannak ellenséggel, a rádió csak reakciós írókat foglalkoz-
tat stb. Az ilyen megállapításokat azzal támasztják alá, hogy e szervek nem biztosítanak szá-
mukra elég megjelenési lehetőséget. Az egyik fiatal költő pl. elmondta, hogy jellemzőnek tartja 
a filmgyárban uralkodó politikai helyzetre, hogy eddig még egyiküket sem kérték fel fílmforga-
tókönyv-írásra. 

A beszélgetés során felléptünk az ilyen helytelen nézetek ellen, és úgy érzem, hogy bizo-
nyos fokig sikerült is helyükre tenni ezeket a problémákat. A beszélgetés második felében már 
ők maguk is felvetették, hogy túlzóak az igények, és hogy a továbbfejlődésük érdekében első-
sorban nekik vannak tennivalóik, és nem a felsőbb szerveknek, mint ahogy egyesek gondolják. 

A beszélgetés során aláhúztuk a szerényebb magatartás, a reálisabb látásmód fontosságát, 
rámutattunk az epigonizmus veszélyeire, a kulturáltságnak, a nyelvtudásnak a jelentőségére stb. 

A KISZ Agit.prop osztály vezetőjével megállapodtunk, hogy kapcsolatba lépnek velük, 
és különösen az üzemekkel és a faluval való megismerkedésüket szervezetten és anyagilag is 
támogatjuk majd. 

A beszélgetés résztvevői általában megértéssel fogadták az általunk felvetett problémá-
kat, szemmel láthatóan hatott rájuk az, amire felhívtuk a figyelmüket. Többen is elmondották, 
hogy nagyon jól esett és megtiszteltetésnek vették, hogy a Tudományos és Kulturális Osztály 
meghívta őket erre a beszélgetésre. 

1959. február 6. Szecsődi László18 

18 MOL. 288 fond 33. cs. (1959) 9. ő. e. 
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A jelek szerint e Szecsődi-féle jelentés végül is lezárta azt az 1958 őszén-telén még 
érvényesnek tartott pártközponti elképzelést, hogy a fiatal költőket mint „költői ro-
hamcsapatot" vessék be. Egy visszaemlékezés szerint egyébként nem csupán egyetlen 
pártközponti találkozásra került sor, mi több, Aczél György 1959 tavaszán Váci Mi-
hály lakásán egy baráti beszélgetésre is összehívta a Tűz-táncosokat9 ám akkor már 
nem a véleményükre volt kíváncsi, hanem kifejtette, hogy a jelenlévők versei 
„túlságosan komorak, túl sötéten láttatják a helyzetet", s egyébként is: „az elvtársak 
túl sokat vívódnak önmagukkal, ezt abba kellene hagyni, s helyette felmutatni a pozi-
tív példákat, olyanokat, amelyek lelkesítenének".19 

Az évtizedfordulóra pedig feketén-fehéren kiderült, hogy a Tűz-táncosok költői 
csoportosulásként nem váltották be a hatalom hozzájuk fűzött reményeit, ezért, ha a 
nyilvánosság előtt megfogalmazva nem is, ám mégis elég látványosan ejtették e társa-
ságot. Nem volt rájuk tovább szükség. 1959 szeptemberében újjászervezték a két és 
fél esztendővel azelőtt működésében fölfüggesztett Magyar írók Szövetségét, s a tu-
dományos és kulturális osztály az „alakító" 110 tag névsorába egyetlen Tűz-táncost 
sem ajánlott.20 Az újjáalakuló közgyűlésen csupán „tanácskozási joggal", tagjelölti 
státusban jelenhetett meg Garai Gábor, Györe Imre, Hárs György és Váci Mihály.21 

A főszerkesztő, Bölöni György halála után mind Györe Imrét, mind Imre Katalint 
rövid úton eltávolítják az - immár az írószövetség lapjaként megjelenő és Szabolcsi 
Miklós nevével fémjelzett - Élet és Irodalomtól. A pártvezetés eztán inkább azokkal 
folytatta a „párbeszédet", akiket a Tűz-táncosokkal zsarolt meg. Fodor András, a már 
említett naplójában, 1960. január 30-án az éppen átmeneti helyzetet örökíti meg: 

„A kiadói főigazgatóságnál van hivatalos dolgom... Köpeczi [Béla - akkor a ki-
adói főigazgató] öt perc alatt végez a témával, utána másfél órát beszélget velem. 

K. szerint irodalmunk kettészakadt: vannak az öregek, kiknek írásai egyáltalán 
nem érdeklik a fiatalokat, s köztük a lézengő középnemzedék politikai hajtóerő nél-
kül, ugyancsak hatás nélkül. És volna a mi nemzedékünk, melyet a Tűztánc-antológia 
taktikai érdeke mindinkább kiszorít - mondom én. 0 tiltakozik: a hatalmaskodók nem 
kapnak hivatalos támogatást. A Hivatal mégsem tud függetlenülni túlbuzgó támogatói-
tól, avagy mért nincs máig se olyan folyóirat, mint az Új Hang volt? Rájuk se lehet 
bízni, ránk se? Magyarázza, hogy az irodalomban nincs légüres tér, a politika mindig 
fölhasználja azokat az írókat, akik éppen jelentkeznek. Mi sündisznóállásba húzódva 
az ő javukra »dolgozunk«. Legyünk aktívabbak!"22 

19 Nyerges András-interjú. Készítette Murányi Gábor 1988-ban. 1956-os Intézet Oral History Archívuma. 

157. sz. 154. o. 

20 MOL. 288 fond 33. cs. (1959)9. ő. e. 

21 Benkő Péter: Az írószövetség újjáalakulása és a népi írók. Múltunk. 1991. 4. 70. o. 

22 Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal. Bp. Magvető Kiadó, 1986.1. kötet. 684-685. o. 


