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K J

Fiúk az apák árnyékában
Új nemzedék, egy antológia az -es években

. Nemzedék: definíciók és következtetések.

Ha megnézzük a XIX. század művészetének történetét, azt látjuk, hogy lényegében há-
rom nemzedék alakítoa, határozta meg. Az első, a XVIII. század utolsó évtizedeiben
születeeké (Berzsenyi , Kisfaludy Károly , Kölcsey , Széenyi István
, Katona  stb.). Ez le volna dolgozatom első mondata, s máris zavarba kell
jönnöm, hogyan tovább? Soroljam hozzájuk Vörösmartyt, s akkor, természetesen Kos-
suthot, Deákot, Bajzát és Toldy Ferencet is? Már ez az első, zömében máig (különböző
okokból : iskolateremtés, jelentős alkotás, kimagasló életmű) jelentős szerzőgárda föl-
veti a problémát, kik tekinthetők egy nemzedéknek?

A nemzedékről (esetünkben irodalmi, általánosabban művészi nemzedéket értve)
mint tudományos fogalomról meglehetősen egyöntetű megközelítéseket olvashatunk.
Már Hérodotosz foglalkozo a kérdéssel, ő három generációt számíto egy évszázadra,
tehát kb. a krisztusinak tekinte életkort tee meg egy generáció időtartamának. A
későbbi tudósok – talán a csökkenő életkor mia – , ,  évben határozták meg ezt.
Rümelin XIX. századi statisztikus vetee föl először azt a – közhelyszerű és kézenfekvő
–ma is érvényben lévőmeggondolást, hogy a nemzedék az apa–fiú kora közöi időközt
jelenti, ennek relációjában kell meghatározni. Bonyolult statisztikai képlete alapján, –
amelyet a gothai Hoalendertől kezdve különböző családi regiszterekig és egyházak
által vezete anyakönyvekig föllelhető adathalmazt földolgozva állapíto meg, – ő egy
generáció tartamát , évben határozta meg.¹

Wolfgang Kayser Kleines Lierarises Lexikonában² fönntartoa az apa–fiú kép-
letet, de lejjebb szállítoa –  évre – a nemzedéknyi időtartamot. Bevonta az unoká-
kat is, s így kb. a Hérodotosz által megállapíto adathoz közelíte (– év). Fontos
mozzanata téziseinek, Dilthey és Guy Miaud kutatásaira alapozo és továbbfejlesz-
te megállapítása, hogy  év (azaz a ×) bizonyos művészeti, irodalmi jelenségek
időtartamát is jelzi : felívelés–kiteljesedés–hanyatlás. Kayser a nemzedék meghatározó
elemeinek tartja a biológiai életkoron túl a saját, az előző generációtól megkülönbözte-
tő alapvető élményt, a közös nemzedéki élményt (példaként a háborút említi), a vezető

¹ L. Generáció ill. Generation címszót = Révai Nagy Lexikona,Bp., Révai, , . ; Brohaus
Enzyklopädie, Siebenter Band, Wiesbaden, Brohaus, , . ; Meyers Enzyklopädises
Lexikon, Band , Mannheim–Wien–Züri, Lexikonverlag, , –.

² Wolfgang K, Kleines Lierarises Lexikon, Drie, völlig erneuerte Ausgabe,
Bern–Münen, Franke Verlag, , I. .





egyéniséget, és a saját nyelvet. A Larousse-enciklopédia ()³ is kiemeli a nagy társa-
dalmi események nemzedékformáló szerepét (a napóleoni császárság, a restauráció és
a romantika összefüggésére utal példaként).

Robert Escarpit -es Irodalomszociológiája⁴ részletezőn, statisztikai és szocioló-
giai számításokkal vértezeen fönntartja, sőt kritizálva-kételkedvemegerősíti a fentebb
kiemelt mozzanatokat, például azt, hogy az irodalomban kb.  év éleartamot hatá-
roztak meg elődei egy-egy művészeti jelenségnek:

bizonyos irodalmi jelenségek olyan periodikus módosulásokkal ismétlőd-
nek, melyek esetében a hetvenéves egység mintha tényleg játszana va-
lami szerepet. Például egy irodalmi műfaj „élete” – Erzsébet-kori tragé-
dia ; klasszikus tragédia, XVIII. századi angol realista regény, romantikus
irányzatok – általában – év, egy emberi életnek mintegy fele. Ezt a
megfigyelést egy másik kísérlet is igazolni látszik […]. Olyan görbék […]
melyek – mintavételünk szerint – a regényírók, költők, drámaírók és kü-
lönféle prózaírók arányát ábrázolják az írólakosság egészén belül (a több
műfajban alkotókat többször számítouk). Elég világosan kitűnik, hogy
az összkép  évenként gyökeresen megváltozik, ugyanígy  évenként is,
aszerint, hogy melyik műfaj uralkodik, illetve melyiket szorítják háérbe.⁵

Escarpit e tézisét a gyakorlatban igazolja az -es években az Új Nemzedék antoló-
gia alkotógárdája, akik Arany János személyében és művében láák a legfőbb kihívást,
Petőfiében a legkövetendőbb példát s nagy lírikusok vágytak lenni, holo a korszak,
világképük, de saját nemzedéki élményük is inkább az epika felé kelle volna orien-
tálja őket. Gyulai már az -es években úgy vélte, „kétkedő és blasirozo” korának
a regény lehet az adekvát kifejezése. Ezt igazolja a nemzedék egyetlen siker- és karri-
ertörténete, az -es születésű Mikszáthé is – -es évekbeli csődjei éppúgy, mint
/-es kirobbanása –, illetve a másod-, harmadvonalbeli -es évekbeli regények
máig figyelemreméltó poétikai törekvései, kezdeményezései (például Toldy IstvánAna-
tole-ja, Beöthy Bíró Mártonja és Kálozdy Bélája, Asbóth Álmok álmodója).

Escarpit másik, a többinél alaposabban kidolgozo észrevétele, hogy

a generációk […] szám szerint meghatározható csoportokat, „rajokat” al-
kotnak. Ellentétben az átlag populációval, melynek korcsoport szerinti meg-
oszlása csak lassan változik. […] új írógeneráció csak akkor jelentkezik,

³ Larousse Dictionnaire historique, thématique et tenique des Lierature francaise et ét-
rangers, anciennes et modernes, sous la direction de Jacques Demougin, Paris, , A–K,
.

⁴ Robert E, Irodalomszociológia, ford. V Árpád, utószó K Béla, Bp., Gondo-
lat, . [a továbbiakban: E ]. A Larousse-nak az ő művénél később megjelent,
említe kiadása hivatkozik is rá.

⁵ E , .





amikor az előző generáció nagyjából túljuto már a negyvenedik évén.
[Példái Napóleon, és az utána következő korból az -es évekig : Flau-
bert, Baudelaire.]Mintha a lehetőségek kibomlása csak egy bizonyos egyen-
súlyi küszöb átlépése után volna lehetséges, amikor a „befuto” írók nyo-
mása gyengül, s enged a fiatalok nyomásának.⁶

Nem túlzás egyértelműen a kevés ilyen egyikének tekinteni az -es évek első fe-
lét, amikor Petőfivel az időbeli élen is, megjelenik egy valóban új, jelentős nemzedék,
megfelelve az Escarpit nyomán meghatározo újabb kritériumnak is : „Gyakori jelen-
ség, hogy a fiatalok közö egy náluk idősebb »vezért« találunk”.⁷ Példánk lehet a XIX.
század elején Kazinczy, az -es években Vörösmarty, akihez többen is fordultak
az „újak” közül, ezzel mintegy „vezető, tekintély” szerepét elismerve, segítséget, ösz-
tönzést kaptak is tőle (például Petőfi, illetve nyertes pályaművei révén Arany). Ehhez
hasonló, szinte vákuumszerű, betörésre alkalmas pillanatnak tűnhete az új nemze-
dék számára az –-es évek fordulója is, amikor a „vezető tekintélyek” meghaltak,
visszavonultak, hallgaak (Eötvös, Madá, Tompa, illetve Kemény, Arany), viszont az
„idősebb vezér” szerepére alkalmasnak vélték Jókait (majd kissé később, és kevesebben),
Vajdát.

Escarpit javasolta egy, a gyakorlatot jobban leképező megszorítás (vagy éppen bő-
vítés?) bevezetését :

Jobb volna talán, ha a hajlékonyabb és organikusabb »csoport« fogalmát
használnánk helyee. [Azaz a nemzedék terminus tenicus helye.] A
csoport olyan különféle, de többségükben egy bizonyos korú írók összes-
sége, amely ado események alkalmával állást foglal, elfoglalja az iroda-
lom színpadát, és tudatosan vagy sem, egy időre elzárja az odavezető utat,
lehetetlenné teszi újabb elképzelések megvalósulását. Milyen események
váltják ki, vagy teszik lehetővé ezeket a csoportos betöréseket? Szerintünk
leginkább olyan politikai jellegű változások, melyekkel jelentős személy-
csere párosul : uralomváltások, forradalmak, háborúk stb.⁸

Ez utóbbi – némi marxista ihletéstől sem mentes – idézet segíthet a „generációs terra
incognita” helyzetében lévő művészek elhelyezésében, például Vörösmartyéban, aki –
visszakapcsolva a nyitó problematikához – mintegy  évvel öregebb, vagy  évvel
fiatalabb az ismert definíciók adta kornál. Esetébenmeghatározó lehet Escarpit nyomán
az, hogy a napóleoni háborúk utáni korszakban lép föl, magyar viszonylatban pedig a
reformkor kezdetén.

A következő nemzedék, amásodik, – közö születe (Barabás, Erkel, Liszt,
Eötvös, Erdélyi János, Kemény, Arany, Tompa, Petőfi, Madá, Jókai, Gyulai, Vajda;

⁶ E , –.
⁷ E , .
⁸ E , .





Lendvay, Egressy, Laborfalvy Róza). Ez az a nemzedék, amelyet a legkülönbözőbb
megközelítések is „aranykori”-nak, az irodalmi folyamatok és az azt realizáló (néha
azzal éppen szembemenő) zsenik ritka és szerencsés találkozásának tartoak (példá-
ul Erdélyi, Toldy Ferenc, később Horváth János stb.). Hasonló jelentőségűnek tekinti
Escarpit például az – közö születe francia romantikus generációt. Néhá-
nyuknál figyelembe vehetjük – gyermekük születvén – az apa-fiú nemzedéki relációt,
sőt Wolfgang Kayser fölvetését is szem elő tartva, aki az unokákat is belefoglalja a
nemzedék-elmélet kifejtésébe, az újabb aranykor ígéretével zárhatjuk teoretikus nem-
zedéki seregszámlánkat. Kezdjük az utóbbival : akiknek gyermekük le a fiúk nemzedé-
kéből (például Mikszáth fiai, Szinyei Merse Pál gyermekei, Beöthy Zsolt és Rákosi Szidi
fia stb.), azok az –-as években szüleek: ez lesz – természetesen nem biografiku-
san és biológiailag értve – a nyugatosok nemzedéke az irodalomban, Bartóké a zenében,
a Nyolcaké, Gulácsyé stb. a képzőművészetben. (Az -es Adytól Bartókon () át
az -as Csáthig.)

A XIX. század harmadik nemzedéke sokkal nehezebben körülírható. Általában az
-es és az -es években születeeket soroljuk ide, az irodalomban leginkább
Arany János – Arany László neve személyesíti meg ezt a váltást. Ez a nemzedék emb-
lematikus és valóban elsőrangú tehetségeiben a századvégi magyar művészetet terem-
ti meg. Irodalomban Mikszáth Kálmán (), képzőművészetben Munkácsy Mihály
(), Szinyei Merse Pál (), Paál László (), Mednyánszky László (), szín-
művészetben Jászai Mari (). Ezt a névsort bővíteni érdemben és ezen a szinten nem
lehet. Ha engedünk az esztétikai minőség és érték szintjéből, valamint abból a nem-
zedéki követelményből, hogy az új átütően eltérő és más kell legyen a megelőzőnél,
hogy saját hangon, saját nyelven, és az új kifejezésére átlényegíte műfajban szólal-
jon meg – tehát ennek bizonyos komponenseiről lemondva –, kissé bővíthető a névsor.
Elsősorban Arany Lászlóval (a verses regény műfaja és parodisztikus, ironikus aitűd-
je mia), illetve két lírikussal, Reviczky Gyulával és Komjáthy Jenővel. (Az -ben
induló A Hét köré szerveződő íróknak csak egy része számítható be e nemzedékbe,
esetükben használhatóbbnak véltem Escarpit irodalmi csoport kategóriáját, akárcsak
Gozsdu (), Petelei () vagy Csontváry () esetében, akik különböző okokból
csoport-jelekkel, vagy még azokkal sem írhatók le.)

Bizonyára feltűnt, hogy a nemzedékről szóló eddigi áekintésből hiányzo két jel-
lemző mozzanat. Az első alapvető : a közös program, ami köré szerveződni lehet és ér-
demes. Azért soroltam föl a nemzedékeknél a mértékadó politikusokat, mert . voltak,
. programjaikat érvényesen és átütően megfogalmazták. Ha esztétikai programról volt
szó, legyen nemzeti, nemzedéki, csoportérvényű, megfogalmazták az irodalom teore-
tikusai vagy alkotó művészei (Kölcsey, Toldy, Erdélyi, Petőfi, Arany, Kemény, Gyulai,
zenében pl. Liszt stb.). Asbóth János Három nemzedékét () sok jogos bírálat érte, de
Asbóthnak az a gondolata, amelyben XIX. századi magyar történelmi fordulópontokat
„államférfiak” és „művészek” összetársításával, összehangolt tevékenységével vélt jel-
lemezhetni, a közös, mindenkihez szólóan megfogalmazo (ki-ki a maga „célközönsé-





gének”) program szükségszerűségére utalt. Az a tény, hogy ehhez a nemzedékhez nem
társítható egy markáns nemzedéktárs-”államférfiúi” arcél, s fordítva, egy markáns köl-
tő sem, sokat elárul a magányra ítéltség, elveszeség, árvaság, célnélküliség metaforái-
val érzékeltete nemzedéki élményükről. Meg kell jegyezni, hogy többen próbálkoztak
ilyen típusúmunkával, amelymutatja, hogy tisztában voltak az ilyen jellegű nemzedéki
„követelménnyel”. A legátfogóbb igényű Vajda Viktor -ben megjelentete Művé-
szet és politika című, közel  oldalas röpirata (említhető még Benedek Aladár Czeczil
levelei ; Asbóth több politikai pamfletje, röpirata stb.).

A másik, eddig nem említe nemzedéki jellegzetesség : az előző nemzedékkel szem-
beni harc, elvekért, pozíciókért. Ez az a mozzanat, amely már a kezdetekkor vízválasztó
lesz az „életkor-zóna” szerint egy nemzedéknek tekinthetők közö. Egy részüknél ilyen
jellegű összeütközés sem privát, sem nyilvános (programosnak tekinthető) megnyilat-
kozásaikban nincs. A mégoly markánsan megfogalmazo esztétikai újítás programja is
mentes a „harc” jellegű föllépéstől (például Toldy Anatole-jának „bevezetője”). Ugyan-
akkor a nemzedék egy részét különösen és kifejezeen jellemzi az ilyen típusú harc az
-es években, ez tartja egyben – rövid időre – őket. A markánsan megfogalmazható,
egyedi, megkülönböztethető arcél, hang – nevén nevezve: valódi tehetség – hiányában,
marad közös célnak (hangsúlyozom egy-két, de erőteljes hangú csoportjánál e nemze-
déknek) a szembefordulás a megelőző nemzedékkel. Ezt demonstrálja az az indulat,
amely az Új nemzedék antológia összeállításának ötletét adta Gáspár Imrének, s a szer-
kesztés folyamán kialakult – rekonstruálható – levelezés egy része is.

Hogy ki is kezdte, ki adta meg az indulatnak néha a legmagasabb regiszterig szökő
hangját, szinte kideríthetetlen. Az állandó hivatkozási alap az -ban újra indíto
Budapesti Szemle, amelyben eleinte Gyulai Pál bírálta a fiatal írók különböző műveit.
-ban jelent meg tanulmánya az Újabb magyar regények-ről. Ebben alapos kriti-
ka tárgyává te négy olyan regényt, amelyet e nemzedék szerzői írtak (Toldy, Tolnai,
Beöthy, Beniczkyné Bajza Lenke). Indulat nélküli az értekezés, érveket, egyértelmű bí-
rálati szempontokat tartalmaz. A fiatalok azonban kaptak egy-egy biztató gesztust is :
Toldynak „szívesen elismerjük tehetségét […] méltánylandó, […] hogy […] volt va-
lami mondanivalója […] egy lélektani feladat megoldása” ; Bajza Lenkénél „találunk
[…] nem egy gondos rajzot” ; „Mind Tolnai, mind Beöthy jeles stylisták, jó elbeszélők”
stb.⁹ Gyulai összességében a magyar regény hanyatlásáról szól. Bírálata nem kevésbé
szigorú a magyar drámairodalommal szemben sem, bár e drámaszegény irodalomban
már az is értékelendő volna, hogy születik eredeti, magyar mű. Ez sem mentség. Így
nemhogy Csikyt nem méltányolta (később, az -as Proletárok idején sem), holo
minden darabjáról írt színi bírálatot, de még Kemény egykori protezsáltját, Rákosi Je-
nőt is kritizálta visszamenőleg. Az Aesopust, melyért Kemény az -as évek közepén

⁹ G Pál, Újabb magyar regények, Budapesti Szemle, , , , .





egzisztenciához juaa az ígéretesnek vélt fiatal kezdőt, Csikyvel együ bírálta meg.¹⁰
-ben A legújabb magyar lyrát vizsgálva megállapítoa:

Vörösmarty, Petőfi, Arany óta emelkedés egy percig sem, legjobb esetben
némi megállapodás, egészben véve pedig határozo hanyatlás vehető ész-
re lyrai költészetünkben […] az irodalomtörténet […] ez időből nem fog
új nevet találni, mellyel korszakot jelöljön. Nevekben pedig nincs hiány.
Egész csomó könyv, a verses gyűjtemények garmadája fekszik előünk, s
még több össze nem szede kéve, a napi és heti lapok hasábjain oly íróktól,
kik fiatalják még magokat arra, hogy összes költeményeik gyűjteményével
álljanak elő, vagy most készülnek megörvendeztetni a világot.¹¹

Három évvel későbbi, -es szemléjében, a Négy fiatal lyrikusban enyhültebben ezt
írta :

Mikroskopi vizsgálaal kellene eldönteni ; de úgy tetszik nekem, hogymég-
is van haladás, ha kevés s alig észrevehető is. A szertelenkedés és színfal-
szaggató álpátosz, a követelő üresség nem oly divatos már ma.¹²

A kritikusok időközben az új nemzedék sorai közül is bekerültek a Budapesti Szemlébe,
főként Arany László és Dömötör János recenziói, bírálatai érdemlegesek. Nos, ez az
egyik oldal.

AmásikonAsbóth egyedül, mások egymásban keresve támaszt és megerősítést pró-
bálják „legyőzni az ellenfelet” : az Akadémiát, ahová ők még nem jutoak be – amikor
kiderül, hogy még Vajda sem, vezérüknek tekintik –, s amiről Asbóth azt írta, hogy
egy erőszakos, Csengery vezee kálvinista klikk ;¹³ a Kisfaludy Társaságot, amelynek
még szintén nem tagjai, illetve legfőképpen a Budapesti Szemlét, élén „a kis gonosz
emberrel”, Gyulaival. S miközben Arany János neve egy-két kivételtől eltekintve (Tol-
nai, Irmei, Ponoriewrewk -esNagyidai cigányok bírálata¹⁴) csak pozitív szöveg-
környezetben hangzik el, érezni a Gyulainak, Csengerynek címze támadások, Jókai
és Vajda időnkénti méltatása mögö, hogy a legnagyobb „ellenfélnek” Aranyt tartják,
pontosabban az Arany-életmű az igazi kihívás.

Az új nemzedék soraiban sokan vannak. Escarpit vizsgálódásai azt mutatják, hogy

¹⁰ G Pál, Színházi szemle, Budapesti Szemle, , –.
¹¹ G Pál, A legújabb magyar lyra, Budapesti Szemle, , .
¹² G Pál, Négy fiatal lyrikus, , .
¹³ A János, A fiatal irodalomból = Asbóth János válogato művei, Piliscsaba, Pázmány,

, –.
¹⁴ Ez utóbbit még az ellenfelek közé számító Torkos László is elítélte. Egy pozitívuma mégis

volt. Több közlés szerint, ezt elolvasván írta meg Arany a Bolond Istók II. énekét, amely
-ben meg is jelent a Budapesti Szemlében.





a társadalmi ranglétra középső övezete táján generációról generációra bi-
zonyos sűrűsödés tapasztalható. Ezt az övezetet irodalmi környezetnek ne-
vezzük. […] nem mindig volt, csak a XIX. és XX. századra jellemző. […] a
gentrytől egészen a kereskedő upper middle classig […] terjed.¹⁵

Ez a jelenség az –-es években végbement magyar társadalmi változások alap-
ján nálunk is megfigyelhető. Mivel ezek a változások nem lassúak, organikusak vol-
tak, a sűrűsödés folyamata is gyorsabbá vált. Lentről és különösen fentről felgyorsult
a társadalmi mobilitás folyamata. (L. agrár-, dzsentri-kérdés.) E nemzedék tagjai at-
tól függően kezdtek publikálni, hogy az ado, nemzedéknyi perióduson belül mikor
szüleek. Általában húsz éves koruk táján, néhányan jóval előbb. (Pl. Toldy István,
vagy a „nemzedék haloja”, a  évesen elhunyt Andrássy Béla, később Komjáthy Je-
nő). Az életkor meghatározó, vízválasztó. Éltél a forradalom idején; iskolába jártál a
Ba-korszakban; tudsz németül, de titkolod, elvből nem beszélsz, nem írsz e nyelven
(e csoport számára elképzelhetetlen lenne Reviczky dilemmája, hogy német vagy ma-
gyar nyelvű költő legyen-e) ; viseltél/viselsz magyar ruhát ; ismersz börtönviselteket,
esetleg apád maga is az ; Deák-párti vagy?¹⁶ Ők az -es években születeek, akik a
hatvanas években indultak, elsősorban publicistaként, többen párthoz kötődtek, a több-
ség Deákhoz. A következő évtized elejére van valamilyen egzisztenciájuk. Egyesek már
a Kisfaludy Társaság tagjai, Arany László a hetvenes évek elején már az Akadémiáé is.
A -as évek eleje a történelem-alakítás illúziójának apró lehetőségeit is megadta nekik.
(Forinyák-ügy; Klapka-légió stb.) Asztaltársaságok alakultak, nemzedéki szervezőerő-
vel. Ezek közül a leghíresebb a Kávéforrás volt, a Deák-párti fiatalok törzshelyéről el-
nevezve, Toldy István, Rákosi Jenő, Kaas Ivor, Ágai Adolf, Csukássi József, Dóczi Lajos
voltak a törzstagok. Közéjük tartozo a -as években az ismeretlen kezdő, Munkácsy,
egy ideig Asbóth is. A -es évek „fusiói és diffusiói”¹⁷ némileg szétzilálták a sorokat,
de a törzstagság maradt. A nemzedék-jelleg oly természetes és spontán volt a -as
években, hogy még a legagilisebbek (például Toldy István) sem tartoák fontosnak az
előző nemzedékhez képest nyilvánvaló különbséget konfrontatíven deklarálni.

A hetvenes években indulók csoportja már telítve találta a mezőnyt, nehezebb volt
a nemzedéki társulások, csoportosulások megszervezése is. Az irodalom egyre inkább
kezde Budapest-centrikussá válni, nehéz volt még a nevesebb vidéki intézmények
szerveződését is egyben tartani, országos figyelmet kelteni vele. Mindezt figyelembe
véve, ha az -es évek folyamatait és alkotóit vizsgáljuk, gyakorlati megfontolások-
ból is célszerű a nemzedék helye Escarpit csoport kategóriáját hasznosítani. Ezt tá-
maszthatja alá az a tény is, hogy amikor Gáspár Imre szerkesztésében megjelenik az
Új nemzedék című antológia, a nemzedék több tagja negligálja a törekvést, míg mások

¹⁵ E , .
¹⁶ Lásd TOLDY Ferenc naplójegyzetei, a Pesti Hírlap melléklete, . jan. , .
¹⁷ A János, Új Magyarország: Magyar jelenről, magyar jövőről, Bp., Athenaeum, ,
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nem is tudnak róla. Arany Lászlónak a Budapesti Szemlében megjelent lakonikus, de
erőteljes kritikája látensen nemcsak személyes, de csoport-elhatárolódást is megfogal-
maz.

. Új nemzedék: szervezkedés és nemzedéki reprezentáció

Az -es évek elején Gáspár Imre kezde az országot behálózó levelezésbe, hogy
nemzedéki alapon deklarált szerveződést hozzon létre. Több éves erőfeszítésének az
eredménye le az  végén, Nagyváradon megjelenő Új nemzedék antológia, mint
az alcím mutatja, Költészeti Gyűjtemény, jellemzésekkel, szerkesztee és írta Gáspár
Imre.¹⁸ Gáspár Imre Nógrád megyei kiterjedt ismeretségi körére, illetve pozsonyi gim-
náziumi diákszerveződési kísérletére alapozta nemzedéki szervezési munkáját. Az an-
tológia saját magát bemutató „szócikkében” ismerteti – kudarcaival együ – eddigi
tevékenységét.

Pozsonyban „Magyar Szövetséget” alakítva iakból, kik magukat „élet-
hossziglan kötelezik amagyar szellem, s mívelődés szeretetére” –minél ke-
vesebb sikert arato. […] Pesten szintén alakíto kis írókört, mely csakha-
mar feloszlo. Ugyanez évben „Új nemzedék” című lapot terveze, mely-
nek vezéreül Jókai Mórt nyerte meg; kiadója elhagyta, betegsége, s más
kedvetlenségek a  éves szerkesztőt terve feladására készteék. Levele-
zésben igen sok íróval, sokakkal – a legtöbbel baráti viszonyban, s levele-
zésben e könyv költőiből is.¹⁹

A kötet szerkezete némi kapkodást mutat, amit a fennmaradt, illetve a válaszokból re-
konstruálható levelek teljességgel megmagyaráznak. Az antológiát ELŐSZÓ vezeti be,
in medias res megjelölve az okot és a célt : szembenállás és cáfolat a Budapesti Szemle
bírálataival.

Ujabban gyakran írtak költőinkről, s a resultatum mindig az volt, hogy
épen a legújabb költők képviselik a hanyatlás lejtőjét. Veünk magunknak
fáradságot, átolvastuk műveiket, összehasonlítouk ama desperaló sorok-
kal, minőket az új „Budapesti Szemle”, a „Figyelő”, heti és napi, központi
és vidéki lapok jeles számmal hoztak, s úgy találtuk, hogy e desperatio
agyrém. Oly nagy tehetségek után, minők Vörösmarty, Petőfi, Arany és
Madá, más irodalmakban is vannak szünetek, — ami nagyon természe-
tes. A legújabb e füzetben képviselt nemzedékről azonban úgy találtuk,

¹⁸ Új nemzedék, Költészeti Gyűjtemény, jellemzésekkel, szerk. és írta G Imre, Nagyvárad,
Hügel Oó, . [G ] Az impresszumban -es a dátum, de  novemberében
már ismertetik. Az Előszó datálása Budapest, . april .

¹⁹ G , .





hogy semmivel sem tehetségtelenebb a közvetlenül megelőző nemzedék-
nél, vannak tagjai, kiktől bízvást remélhetjük a legszebbet. Csak aztán le-
gyen is, aki reméljen. Füzetünket ez állításunk illustrálására irtuk össze.²⁰

Az előszót követik ABC-rendben a szerzők, Ábrányi Emillel (–) az élen. Mind-
egyik szerzőt addigi pályaképének rövid ismertetése vezeti be. Több esetben csak egy-
egy mondat, ami arról árulkodik, hogy Gáspár nem mindenkivel került a szerkesz-
tés folyamán személyes kapcsolatba. Majd néhány költemény következik (sokszor csak
egy.) Kiemelten sok verssel () és meleg méltatással adózik az -ban  évesen el-
hunyt poétának, Andrássy Bélának (–). A legnagyobb lapszámot Arany László
(–) kapta, teljes terjedelemben közli A hunok harca és az Elfrida című műveit,
illetve egy részletet A délibábok hőséből, őt követi Gáspár Imre (–) , Endrő-
di Sándor (-) és Váradi Antal (–) -, Torkos László (–) ,
illetve Andrássy Béla  oldalnyi szöveggel. Meglepően kevés verset közöl két fő levele-
zőtársától és barátjától, ReviczkyGyulától (–) és Komjáthy Jenőtől (–).

S az ő személyükön át térek ki a harmadik egységre, amely a FÜGGELÉK elnevezést
kapta. Komjáthy csak ebben szerepel egy verssel. A Kiss Józseffel folytato levelezésből
és az antológia kiadatásának Budapestről Marosvásárhelyre, majd Nagyváradra ván-
dorlásából következtethető ki, hogy a Függelék mennyiféle improvizáció (új barátság,
beosztoi viszony, egy jó kritika viszonzása az ő verseskönyvéről) alapján állt össze.
Ezt követi a Függelékbe felve szövegek egy-egy mondatos értelmezése, például

Komjáti Jenő [sic] : Nyári dalok. I. IV [sic] ), – eredetileg A nyár dalai –
Szép végfordulaal bíró, hangulaeljes dalok. Eredetiek is, amennyiben a
nyár ragyogó szépségeit kevesebben énekelték meg.²¹

A következő egység Az élczlapokból című rovat, amelybe a Borsszem Jankóból, a Bo-
lond Istókból illetve az Üstökösből emelt be egy-egy paródiát. Ezt Kiss József hatására
illesztee be.

Iparkodjék ön a gyűjteménybe egy-két humoros verset is felvenni, mert
különben igen egyhangú lesz. Képzelem, hogy tömérdek fájdalom lesz
együ; egy egész nemzedék világfájdalma! Kérje meg Don Pedrőt, hogy
engedjen át önnek humoros versei közül. Én a magam részéről felajánlom
önnek a „Redactor úr” című elég hatásos és kedélyes bohóságot – negyedik
versnek.²²

²⁰ G , –.
²¹ G , .
²² K József levele = S Sándor – Z Jenő, Ó mért oly későn : Levelek Kiss József

életrajzához, előszó S Géza, Bp., Magyar Izraeliták Országos Képviseletének kiadása,
 [S – Z ], .





Noha Kiss Józseől öt vers szerepel, a felajánlo humoros nincs közte, viszont Don Ped-
rő, azaz Bartók Lajos, a Bolond Istók szerkesztője ado paródiát a kötetbe. Ezzel még
nincs vége, újabb bővítés következik, immár kommentár nélkül PÓTLÉK címen. Ide ékel
be néhány verset kiegészítésként eddig már szerepelt költőktől (Ábrányi Emil, Ábrányi
Kornél, Torkos László stb.), illetve egy-két új szerzőtől. E bővítés érdeme Reviczky Gyu-
la Sátán című versének a későbbi kiadásoktól két sorában, s néhány apróságban eltérő
variánsa, illetve Rudnyánszky Gyula egy versének beiktatása. Mindezeket követi egy
cím nélküli, de fontos és hasznos utószó, amelyet már a Tartalomjegyzék sem tüntet fel.
A kötet bonyolult, a szerkesztés minden nehézkességét lenyomatként őrző struktúrája
így a következő: Előszó, Versek (Á-Z-ig Ábrányitól Zilahi Imréig), Függelék, Függelék
értelmezése, Az élczlapokból, Pótlék, Utószó, Tartalom.

A kötetben  lírikus szerepel, számuk a  paródia szerzőjével egészül ki. Közülük a
Magyar Irodalmi Lexikon  szerzőről közölt szócikket, Reviczky, Komjáthy, Kiss József
és Arany László melle (róluk ez várható) további tizenkeejükről fotót is hozo, ismét
másoktól művük címlapját tee közzé. Ezt a kis leltárt azért említem, hogy jelezzem, a
válogatás elkészülésének improvizatív jellege és a kortárs kritika jogossága ellenére,²³
Gáspár jó irányba tájékozódo, elfogadható irodalmi érzékkel és kvalitásigénnyel válo-
gaa ki a szerzőket. Ebben jelentős szerepe volt több levelezőtársa (főként Kiss József és
Reviczky) tanácsainak. (Tegyük hozzá azt is, ekkora létszámú szerzőgárda biztosítoa
a „találatok” számát.) A hosszasan készülő antológia végül kiegyenlíteebb le szer-
kesztője eredeti, ellenzéki jellegű célkitűzésénél, hiszen különböző tanácsokat, észérve-
ket, érdekeket figyelembe véve, gyakorlatilag a legkülönbözőbb változatokat képviselő
szerzőket gyűjtöe egybe – sokszor a szerző beleegyezése vagy tudta nélkül – az „új
nemzedék” egyesítő kategóriájába.

A kötet célja programszerűen deklarált : a nemzedéki jelenlét és arcél felmutatá-
sa. Az utószóban ennek megerősítéseként kitér az epika és dráma reprezentánsaira is.
„Puszta sorozatképen, kritika nélkül kivánjuk e helyen elősorolni a magyar szépiroda-
lom »új nemzedékének« műveit. Elég tanuság arra nézve, hogy létezik.”²⁴ A regényírók
közül Kvassay Edét, Prém Józsefet, Beöthy Zsoltot és Toldy Istvánt emeli ki, a novel-
listáknál („beszélyeknél”) többekkel együ említésre méltó „Mixát [sic !] Kálmán (A

²³ Még a megjelenés elő írta Kiss József Gáspárnak: „egy anthologia összeállításánál sok min-
denfélére kell vigyázni” ; „Tehát az Anthologia – én a tartalomjegyzékkel sehogy sem vagyok
megelégedve. Egy anthologia célja nem lehet az, hogy mentől több szerzőtől hozzon verse-
ket, hanem hogy a legjobb verseket hozza […] Saját érdekében kérem, rostálja meg azt a
gyűjteményt.” = S – Z , , . Anonym, de a szerzői jogok negligálá-
sának indulatos kommentálása mia Arany Lászlónak tulajdonítható rövid recenzióban a
következő áll : „Gáspár Imre […] sok mindenbe fog, s még a botrányt sem restelli, csakhogy
beszéljenek róla. […] Az Új Nemzedék, a mint neve is mutatja, csak a legiabb költők gyűjte-
ménye, rövid életrajzok s néhány sornyi gyermekes kritikai jegyzetek kíséretében.” Értesítő
rovat : Nemzeti dalkönyvecske, Babérok, Új nemzedék, Budapesti Szemle, , .

²⁴ G , .





rongyszedő zsidó)”, a „színmű írók” közö pedig o találjuk Csiky Gergelyt is Jós-
lat című művével. A kötet záró mondata is görcsös bizonyítási kényszerről árulkodik.
Vitathatatlan ugyanakkor, hogy az Előszó és az utószó retorikai felépítése, érvelésrend-
szere kerek. A legelején a szerzők felsorakoztatásával, seregszámlájával kívánja a ké-
telkedőket és a bírálókat cáfolni, a szövegközlések után kétséget kizárva közli, hogy a
nemzedék jelen van, „létezik”, utolsó mondatában pedig a jövőre utal : „Mind e művek,
alig némi kivétellel,  után jelentek meg, s igen különböző értékűek. Együvéve
azonban számoevő alapot képeznek a magyar szépirodalom uj nemzedékének jövő-
jére nézve.” ²⁵

. Konklúzió helyett néhány kérdésfelvetés

Gáspár Imre megérzése, hogy a nemzedéki reprezentáció adekvát formája a közösen
demonstrált föllépés – esetükben antológia – lehet, alapvetően jó prognózis volt. Vajon
mi lehet az oka, hogy a célját nem érte el? Átütőnek tekinthető antológia jellegű szerve-
ződés csak jóval később, az őket követő nagy nemzedéknél, A Holnap esetében valósult
meg. Ennek jelentőségét valószínűsíthetően a már megindult, az új „aranykori nemze-
déket” tömörítő Nyugat biztosítoa háérként. Kérdés, hogy az -es években csak
a kimagasló, átütő tehetség hiányzo-e, vagy más, a nemzedékjelleg demonstrálásához
nélkülözhetetlen, meghatározó jelenségek is. A dolgozat elején fölvete elvi szempon-
tokat szemlézve figyelembe veendő Escarpit már idézemegállapítása : „Mintha a lehe-
tőségek kibomlása csak egy bizonyos egyensúlyi küszöb átlépése után volna lehetséges,
amikor a »befuto« írók nyomása gyengül, s enged a fiatalok nyomásának.”²⁶ Ez is lehet
az egyik ok, amiért a markáns, megkülönböztető arcél fölmutatása az -es generá-
ciónak nem sikerült. Bár Arany éppen nem aktív a nemzedék Gáspár-féle „gründolása”
idején, és az antológia készültekor, hatása, „nyomása” mégsem gyengült. Frappáns vá-
lasza – a Bolond Istók II. éneke – A nagyidai cigányok Ponori ewrewk-féle bírálatára
példázhatja ezt. S előre utalva, az antológia megjelenését követő bő félév múlva kezdi
írni Arany az Őszikék sorozatát. Ennek ugyan csak kis részét ismerik meg akkor iú
kortársai, de éppen az ez időben zajló Reviczky–Arany–Reviczky „versváltás” is de-
monstrálhatja a nemzedéki problematika egyik vetületét. Míg részükről nem lehete
könnyű földolgozni azt a traumát, hogy a századvég líráját nem ők, hanem a másfél
évtizede hallgató, „öreg” Arany újítoa meg. S o van Vajda is, akit Gáspár, meglepő-
en, előszavában meg sem említ, s aki éppen ekkortájt nyitja meg lírájának új, jelentős
periódusát. Az elvégzendő feladatban jóval sikeresebb epikus iaknak pedig Jókai egyik
legjelentősebb alkotói korszakában kelle az epikát megújítani, akkor, amikor például
Az arany emberrel éppen ő is új utakra lépe. „Nyomásgyengülésről” esetükben tehát,
szó sincs.

²⁵ G , .
²⁶ E , .





Jelentős lehete eleinte a saját orgánum hiánya is. A sikeresebbek és korábban in-
dultak „belesimultak” a működő napi- és hetilapokba. A Petőfi Társaság megalakítása,
melyben hangsúlyosan fogalmazódo meg a szembefordulás a meglévő intézmények-
kel és azok reprezentánsaival, majd lapjának, különösen a Koszorúnak a megindulása
(-től) változtato ezen, de nem átütően. Markánsabb arcélt csoport szinten – eset-
leg nemzedékinek tekinthető szinten – majd csak A Hét szerzői nyernek, mert Kiss
József a folyamatos, állandósult, közös megjelenés keretét teremti meg, s a jelentős
szerzőket sikerül lapjához kötnie. (Emelle, akkor már valóban nemhogy gyöngült az
előző nemzedék „nyomása”, de nem is léteze.)

Arany László, Toldy István és Asbóth epikája tee mára közismeré a nagyság, a
rendkívüliség hiányánakmegtapasztalását, s ennek különböző következményeit. A teo-
retikusok is jelzik ennek a nemzedékalkotó elemnek a fontosságát, implicite, hiányának
veszélyességét. „Milyen események váltják ki vagy teszik lehetővé ezeket a csoportos
betöréseket? Szerintünk leginkább olyan politikai jellegű változások, melyekkel jelen-
tős személycsere párosul : uralomváltások, forradalmak, háborúk stb.²⁷ Ezeknek hiányát
érzik, megszenvedik, szerintük is talán ez az ok a legdöntőbb a kudarcba fulladt és eleve
arra ítéltete nemzedékváltás átütő, egyértelmű véghezvitelében. Reviczky, Komjáthy,
Gáspár levelei jelzik, hogy érezték a bonyolult nemzedéki csapda ezen elemét is. Gáspár
írta . november -én:

Egyikünk sem alkot olyan jót, aminőre tehetségünk van. Félek, így le-
szünk vele, míg csak meg nem mozdul a világ, e régóta álló, csöndes víz.
Ha végre, végre egy nagy szerencsétlenség minden, most elsimult, önma-
gát felejte habfodrát fölveri, égbekavart hullámokba halmozza, ezek fe-
le talán jut nekünk is eszünkbe dal, melyet dalolni érdemes!

Könnyű a mártiroknak! Kezdeményezéshez, úöréshez nem kell lé-
lekölő munka, készülődés ; ez egyszerre helyez a nagy hivatás és dicsőség
küzdelmébe „in medias res”. A rendkivüli egyéniségeknek ily időre van
szükségük, akik megérik, fölemelkednek a csillagokig, akik indifferens nép
közö tengődnek, csöndes kalmár időket élnek, melyben a nagy teek is
kicsinyek, lelkesülést nem keltők, azok maradnak éltöket sírató, lelkök leg-
mélyén űrt érző szerencsétleneknek, középszerű irodalmároknak.

Eseményt, lelkesülést, én Uram Istenem! ! !²⁸

Végezetül megfontolandó Escarpit-nak még két észrevétele.

Amikor írógenerációról beszélünk, a lényeges dátum nem a születés idő-
pontja […] Az íróvá válás összete folyamat, amelynek döntő periódusa
valahol a negyvenedik életév körül található, de amely lényegében vál-
tozó: inkább életkorzónára kell gondolnunk, mintsem egy meghatározo

²⁷ E , .
²⁸ G Imre levele Reviczkynek, . november . OSzK, Kt., Levelestár.





életkorra. […] Azt mindenesetre tudomásul vehetjük, hogy egy író képe,
az a külső, amellyel ezentúl szerepel, „ahogy az öröklét önmagává avatja”,
nagyjából olyan, mint negyvenéves kora táján.²⁹

Az –-es években indulókat a lexikonok szócikkei, a velük foglalkozó különböző
munkák (doktori értekezés, tanulmány, kis-, illetve nagymonográfia³⁰) és irodalomtör-
ténetek fejezetei „fiatal”, „új” nemzedékként aposztrofálják, s csoportos – nem egyéni –
jelentőségüket hangsúlyozzák gyakorlatilag máig. „Arany az egyetlen, ők a nemzedék”
– összegez a legtömörebben Halász Gábor.³¹ S ha elfogadjuk Escarpit (és mások) négy
évszázad (–) statisztikája alapján kialakíto elképzelését arról, hogy a „kritikus
kor átlagosan  év körül található”,³² akkor nem csodálkozhatunk, hogyMikszáthot ki-
véve e nemzedék „fiatal” és „új”, apák és fiúk relációjábanmeghatározomaradt, hiszen
jelesebbjeik meg sem érték a negyvenéves korukat (Toldy István, Reviczky, Komjáthy
stb.), vagy szépíróként jóval azelő elhallgaak (Arany László, Asbóth János), illetve az
írás és elhallgatás határán, azok váltogatásával futoák meg – nem professzionális író-
ként – pályájukat (Gozsdu). Akik „aktívak” maradtak, zömükben „örökbecsűt” éppen
ekkor, az oly sokszor elátkozonak, fojtónak, a kibontakozásra lehetőséget nem adónak
érze -es évtizedben alkoak csak: Ábrányi Kornél, Rákosi Jenő, Beöthy Zsolt stb.

A másik észrevétel : „Mindenekelő a »ciklikus kísértés« zátonyától kell óvakod-
nunk. Csábító dolog ugyanis azt képzelni, hogy az íróknak ezek a kronológiai csoport-
jai szabályos időközökben követik egymást.”³³ Különösen igaz ez az állítás az irodalmi
„aranykorokra”, amelyek ritkák és váratlanok az egyes nemzetek irodalmában. S ame-
lyeket szerencsés esetben, mint az -es években összeforrt nemzedéket és a nyugato-
sokat egy „lázas, nyugtalan türelmetlen nemzedék”³⁴ köt össze. Olyan, amely legjobbjai
esetében világképüket, létérzékelésüket leképező különböző jellegű újításaik – többek
közt a poétikai, esztétikai kanonikus modellek fellazítása – mia nemcsak közvetlen
utódaiknak, a nyugatosoknak, de mai, posztmodern korunknak is szolgálnak tanulság-
gal.

²⁹ E , , .
³⁰ Egy-egy példa : M Klára, Az -es évek irodalmi élete, Bp., Athenaeum,  ; H

 Gábor, Magyar századvég, Nyugat, , . szám; kötetben l. Halász Gábor váloga-
to írásai, Bp., Magvető,  [H ] ; K Marianne, Toldy István, Bp.,  ;
G Gergely, Tolnai Lajos pályája, Bp., Akadémiai,  ; S László, A század-
vég ellenzéki irodalmának történetéből – Gáspár Imre, Bp., Művelt Nép, Irodalomtörténeti
tanulmányok ., .

³¹ H , .
³² E , .
³³ E , –.
³⁴ R Gyula levele Komjáthy Jenőnek ., vagy . decemberében, OSzK, Kt., Le-

velestár.




