
I R Á S É S N E M Z E D É K 

A MULT ESZTENDŐ őszén váratlanul és minden időszerű-
ség nélkül kitört a háboruság az idősebb és a fiatal í rónemzedék 
között. Szemlér Ferenc, aki mintegy a fiatal írók nevében szólott, 
támadta a jelszóvá duzzadt transylvánizmust, mire Kós Károly 
mély meggyőződéssel védelmére kelt régóta hirdetet t álláspontjá-
nak. Szenczei László hozzászólását olvashattuk ezután a Korunk 
hasábjain, s az ő írásából, amely jórészt a két í rónemzedék külön-
bözőségének a jegyeit vizsgálta, már jobban megvilágosodott, hogy 
lényegében miről van s z ó : az idősebb nemzedék irodalmi alkotá-
saival és írói magatartásával szemben bizonyos krit ikai szemlélet 
ütötte fel a fejét, ami mindig első mozzanata az új i rányba for-
dulásnak. 

E vita zajlása közben készült el a mi nemzedékünk szép-
íróinak az antológiája, melyben hat költő és nyolc prózaíró mu-
tatta be java termését.* Ér thető türelmetlenség várta, hogy irodalmi 
haruspexeink körül állva a fiatalok munkáit , megmondják, milyen 
kilátásokkal kecsegtet az előtörő nemzedék s melyek azok a kö-
zös vonások, amelyek a fiatalok szembefordulását indokolják. Mi 
tagadás, az uralkodó fanyar hangulatban nehezen születtek s rész-
ben el sem készültek a folyóiratok és lapok kritikái s a bírálók 
– mint ír ták – minden igyekezetük ellenére sem tudtak rálelni 
a nemzedéki sereglést indokló közös vonásokra. Az nyilvánvaló, 
hogy bár ezúttal é re t tebb s kiforrot tabb írói egyéniségek sorakoz-
tak fel, mint például az Új arcvonal balsikerű vállalkozása idején, 
mégis pár éven belül ez a friss írói csatarend is szét fog szaka-
dozni az ér tékek megoszlása szerint, sőt már is szembetűnő a biz-
tosabb tehetségek előrehúzódása. Ezért attól az esetleg gyorsan 
elértéktelenedő, hosszadalmas munkától tar tózkodni kívánunk, hogy 
mind a tizennégyük írói a rcának a megrajzolására kísérletet te-
gyünk, még kevésbbé óhaj tunk jóslásokba bocsátkozni. Ehelyett 
inkább elindulunk olyan nyomok keresésére, amelyekből megálla-
pítható, hogy felfogásban és magatar tásban van-e némi hasonlóság 

* Az Uj erdélyi antológiá-ban min t költők szerepelnek: Dsida Jenő, Flórián 
Tibor, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, I. Szemlér Ferenc, Varró Dezső, min t prózaírók: 
Bözödi György, Kolozsvári G. Emil, Kováts József, Nagy István, Szabédi László, 
Szenczei László, Vásárhelyi Z. Emil, Wass Alber t ; tanulmányt í r t Abafáy Gusztáv, 
Szerkesztették: Abafáy Gusztáv, Jancsó Elemér, I . Szemlér Ferenc, „Minerva”-
kiadás, 1937. (Koós-Kovács Is tván kihagyására nincs mentségük az antológia szer-
kesztőinek, Kovács György kimaradásának okait közelebbről nem ismerjük.) 
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az új írói rend tagjai közö t t ; pusztán negativ tünetekben egyez-
nek-e, vagy fölismerhetők írásaikban közös pozitiv jegyek i s ; 
esetleg csak az idősebbek felé megnyilvánuló kritikai szemléletben 
t a l á lkoznak? 

AZ ELŐTTÜNK J Á R Ó nemzedék költőiről, főként az élen 
álló Reményikről , Áprilyről és Tompa Lászlóról irodalomtörténetileg 
kialakult vélemény állítja, hogy irányuk formai tekintetben a Nyu-
gat mozgalmába gyökerezik, de új, időszerű, Transylvániához kötött 
mondanivalójuk révén sorsformáló erővel ha to t tak a transylván 
magyarság életében. Váteszi jelleget visel a költészetük, olyan han-
got és eszméket szólaltattak meg, melyeket a történelmi sorsfor-
dulat mondott tollba nekik. A Transylvánia földjéhez kötő hűséget 
hirdet ték s mélyítették a ragaszkodás érzését a transylván tetők, 
fenyőerdők, havasok szerelmes szeretetének a sugallásával. Ezt a 
váteszi hangot teljességgel nélkülözzük fiatal költőinknél, még csak 
a kor társ politikai nemzedék bontakozó eszméi sem eresztettek 
gyökeret köl tészetükben. Távol áll tőlünk, hogy ezt olyan hang-
súllyal mondjuk, mintha a szemükre akarnók lobbantani, úgyis 
rögtön visszavetve a vádat, az ilyen megkötés írodalomelleneségére 
hivatkoznának. Ellenkezőleg, mi a tünetet észleltük, hogy a ma-
gyarázatát is megkeressük. Előre jelezzük, nem felfedezésszerű ezt 
a magyarázatot megtalálni, s bár érzékeny füleknek furcsán hang-
zik, esztétikai szempontból mégis úgy ta lá l juk: a transylván ma-
gyarság sorsváltozása mint költői ihletforrás elapadt, kiaknázottá vált. 
Párhuzamos, mondhatnám, bizonyításul szolgáló jelenségként kap-
csolódik ehhez, hogy a fiatalok írásaiból még a tájköltészet, a tran-
sylván természeti képek ragyogása is hiányzik, úgy, hogy a Nadler 
után tájszemléleti alapon dolgozó irodalomtörténetírók a sorskérdé-
sek és a tá j tükröződése után kutatva itt ugyancsak zavarba jön-
nének. Ma idősek és fiatalok, ha költők, csak transylván magyar-
ságunk fogyó erejének, pusztulásának siratásában, keserűségünk 
jeremiási panaszlásában találhatnak egymásra, amire jellemző 
szép példát tudunk idézni ebből az antológiából i s : A marosszent-
imrei templomban című, megrázó hatású költeményt Jékely Zoltán-
tól. Da az új nemzedék hivatása távolabbi célok felé int, állapo-
taink húsz esztendős fejlődése új feladatokat rót t ki. Politikai éle-
tünk ernyedtsége, a roskasztó tétovázás és lendülethiány bizonyára 
késleltette fiatal í róinkban a probléma öntudatosulását, de meg-
győződésünk szerint kikerülhetetlen, hogy a sorsadta élményanyag-
ból ki ne bontakozzék előttük az új cél és kötelesség, amellyel 
különben az emlegetett kor tá rs politikai nemzedék is viaskodik, s 
e z : az új, kisebbségi életszemlélet kiérlelése. A magam hitének iga-
zolására elég Kiss J enőnek Dsidáról írt megemlékezéséből idéz-
nem: „Kisebbségi sorshelyzetünk különleges kényszerei alatt össze 
kell roppannia a legfölényesebb művészi magatartásnak is, mert 
hogyan maradhatsz meg minden szűkebb elhatároláson felülálló 
művésznek akkor , midőn szemed előtt vergődik szülőd: a nemzeti 
közösség, „midőn anyád s ikol t”?!” Válaszként elégtétellel mutatunk 
rá Dsida J e n ő Tükör előtt című hosszabb elbeszélő köl teményének 
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Sorsformáló hivatás vár ebben az értelemben minden fiatal 
transylván lírikusra, bár hozzá kell tennem, hogy ez az előtérbe 
állított nemzetpolitikai szerep nem föltétele senki költőmivoltának. 
Ám miközben egyre tisztultabban bontakoznak ki az új transyl-
ván magyar típusának jegyei s a közélet változott formái, költőink, 
akik érzékeny átélői mindennek, nem kétlem, hogy visszhangozni 
fogják, sőt résztvesznek nemzetrészünk életének e gyökeres át-
alakításában, betöltve rendeltetésüket, amint betöltötte Áprily és 
Reményik, vagy egyetemesebb magyar példát említve, Kölcsey és 
és Petőfi. 

PRÓZAÍRÓINK olvasásához, írásmódjuk elemzéséhez már 
bizonyos tehertétellel kezdünk, fiatal íróink ugyanis élatlátásukról és 
írói módszerükről meghatározásokat adtak, egyre többször halljuk 
tőlük a transylván reálizmust emlegetni. Ez a megállapítás, amely 
– több, mint bizonyos – dialektikus úton született, nem egyfor-
mán aranycsengésű a fiatal és idősebb írók meg esztétikusok előtt, 
A magunk gondolatsorának fölépítése céljából is szerencsésebb, ha 
egyelőre kiküszöböljük az íróknak önmagukról vallott nézeteit. 

Nyirő és Tamási művei két külön világot alkotnak, irodalmi 
irány tekintetében messze távolodtak egymástól, de a romantiká-
nak és expresszionizmusnak bölcseletileg közös nevezője az idea-
lizmus és világfelfogásuktól az emberábrázolásig munkáikban min-
denütt felfedezhetjük ezt a bélyeget. Különben nemcsak e két 
prózaírónkról, hanem kissé az általánosítás erőszaktételével élve, 
a transylvan irodalom egész első nemzedékéről elmondhatjuk, 
hogy idealisztikus vonások jellemzik őket. Hiába közeledünk azon-
ban a fiatalok írásaihoz ezzel a fogalomkörrel, minduntalan más 
látásmód és írói eljárás jelei tűnnek szembe, persze nem tisztán 
és könnyen felismerhetőn, mert zavar még a hatások színkevere-
dése, ingadozásokkal is számolnunk kell, de rábukkanunk lassan 
az első közös vonásra: fiatal íróink munkái egészükben valami ki-
ábrándultságot árulnak el. E vonás megállapítása után már gyorsabb 
ütemben illeszkednek körbe a több iek : hősökről fiatal íróinknál 
csak idézőjelben lehet beszélni; nem lelkesednek s az olvasóból 
sem akarnak lelkesedést kiváltani; ki-ki azt a társadalmi réteget, 
amelyben él és amelyet feldolgoz, hideg tárgyilagossággal szemléli, 

Bolyongani faluról-falura. 
Durva darócban gazdag, tiszta szellem. 
Egymás szolgája mind és nem ura. 
Csecsemő csámcsog minden anyamellen. 
Igy készülünk szelid háborúra, 
mindig magunkért, soha mások ellen, 
sót párolunk és vásznakat szövünk, 
s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. 

posthumus részére, amelyből már kisebbségi életünk újjáalakításá-
nak parancsa cseng ki : 
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úgy is ábrázolja, sőt a polgári konvenciók ellen már kiméletlenebb 
hang, a gúny hangja is megszólal, ez a pszichológiai módszerű 
Kolozsvári Grandpierre Emil és Szenczei László írásaiból valóság-
gal célként ütközik ki. Szabédi László Kalliopeja szintén pszi-
chológiai felépítésű, de szélsőségesebb formában a patológikus ele-
mek egész raját hozza felszínre. Bözödi György a falusi népet, 
Nagy István a külvárosi munkásságot ugyanolyan tartózkodó való-
ságszemlélettel állítja elénk, Wass Albert is a dzsentri és mág-
nás világát kritikai látással vizsgálja. Egyedül Kováts József ka-
nyarodik ki ebből a rendből, ő figuráit és történeteit sajátságos 
meleg hangulattal burkolta körül. 

Az elmondottakból könnyű a reálizmus irodalmi jelentkezé-
sét kiolvasni, de amint az idősebbeket nem lehet egyszerűen a 
romantika címszava alá sorozni, úgy a fiatalok írói szándékai is 
szétágazóbbak, semhogy egy fogalomba gyömöszölhetők volnának. 
Annyit azonban megállapíthatunk, hogy az első nemzedék idealisz-
tikus felfogásával szemben a fiatalok irodalmi működése a tárgyi-
lagosság jegyében áll, amit, ha úgy tetszik, reálizmusnak is nevezhe-
tünk. Ehhez kapcsolódik az az átfogó, részletekre nem tekintő meg-
állapítás, hogy az első írónemzedék nemzetünknek a történelmi 
megrázkódtatásban szenvedett lelki törésétől elfordulva, – mint-
egy a biológiai törvények parancsa szerint – a lázas eszmény-
kereséshez menekült, hősöket állított, a hideg számvetésnek ritkán 
engedett szót, vagyis csodálatos tökéletességgel válaszolt a sors-
fordulatra; de a nemzet nem tudott hasonlóan lázas, önmagát 
építő cselekvésbe lendülni, átszerveződése késik, erői külső és 
belső bajokban emésztődnek. A kezdeti, hirtelen felszökött láz 
visszazuhant s az új nemzedék társadalmunk lesujtottságára esz-
mélt, a nemzettest betegségtüneteinek kiábrándító sorával került 
szembe; nyilvánvaló, hogy írói ezt a valóságélményüket fogják 
könyörtelen módon az irodalmi élmény síkjára emelni, s közben 
ezáltal lesznek a változás eszközeivé. 

Magátólértetődőnek tűnik, hogy közös vonásokra találtunk a 
nemzedék íróinál, hisz maga az idő, sorsunkban és a kilátástalan 
jövőben mutatkozó azonosság, a történelem közösen átélt esemé-
nyei, hasonló könyv élmények és tapasztalatok számtalan sok meg-
mérhetetlen és szét nem választható hatást vésnek a nemzedék lel-
kébe, s ezeknek a nyoma le nem törölhető. 

KÉKI BÉLA 
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