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„…a törvény szövedéke / mindíg fölfeslik valahol.”

A KORSZAK TÖRTÉNELMI CSOMÓPONTJAI

1. Hallgassátok meg Mácsai Pál Zárójelentés című albumáról (1989) a Huszadik század című dalt a YouTubeon! Értelmezzétek a dalszövegből vett
idézeteket!
„az időszámítás illúzió”, „a szónokok
azt ígérték, csak az ember lesz az érték”, „a rég megcáfolt érvek valahogy
visszatértek”, „hidd el, hogy nem szerencsés a jótékony felejtés”, „csak hallgatok, és elönt a szégyen”, „csak félni
jár belém a lélek”
2. Osszátok el a bevezető fejezetek ismeretközlő szövegeit egymás közt! Mindenki olvassa el saját szövegrészét, és
készítsen belőle előadásvázlatot gondolkodástérképpel!
3. Az azonos szövegrészt feldolgozó tanulók értelmezzék és egyeztessék
szakértői csoportban gondolkodástérképeiket!
a) Beszéljétek meg, ki milyen információkat emelt ki, és miért!
b) Keressetek választ az olvasás és értelmezés közben felmerült kérdésekre!
c) Készítsétek el és mutassátok be az
osztálynak a szakértői csoport közös gondolkodástérképét digitális
változatban!

Jelenet a Hyppolit, a lakáj című filmből
A hangosfilm két világháború közötti korszakának
első jelentős alkotása volt a Nóti Károly forgatókönyve alapján Székely István rendezésében, Csortos
Gyula és Kabos Gyula főszereplésével 1931-ben
készült film.
Jelenet az Emberek a
havason című filmből
Nyírő József novellája
alapján készült Szőts
István filmje 1942-ben.
2000-ben a magyar
filmkritikusok az
évszázad tizenkét
legjobb magyar filmje
közé választották.

4. Készíts 10-12 diából álló, a hétköznapok világát bemutató PowerPoint
vagy Prezi bemutatót „A XX. század
az én szemüvegemmel” címmel!

Trianontól a rendszerváltásig
Az első világháborút követő trianoni békediktátum
következményeként a történelmi Magyarország felbomlott, jelentős terület- és népességvesztést szenvedett el. A veszteség sokkoló hatásán túl a hagyományos piac és a munkamegosztás szétszabdalásával
gazdasági recesszió is sújtotta az országot. A két

Jelenet a Valahol Európában című filmből
Az 1945 utáni filmgyártás kimagasló alkotása Balázs
Béla forgatókönyve alapján, Radványi Géza rendezésében 1947-ben készült. A film a háború után csapatba
verődő, csavargó gyerekek és egy magányos zenész
története.
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Bán Béla: Kónyi elvtárs, a Ganz Villamossági Művek
sztahanovistája (1950)
Az 1950-es évek Magyarországán a képzőművészetre
is rátelepedett a politika és az ideológia. A műveket
a „szocialista realizmus” sematizmusa uralta.
 Nézz utána, kik voltak a sztahanovisták!

Honnan ered ez az elnevezés?
 Mi történhet, és ki kicsoda lehet ezen az élet-

képen?
 Miért ideologikus, és miért sematikus

az ábrázolás?
 Jellemezd az életteret, a beltéri és az ablakon

át látható külső környezetet!

Az 1956-os műegyetemi emlékmű. Csíkszentmihályi
Róbert, Fáskerti István és Schilling Róbert 2006-os
alkotása
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világháború közötti időszakot továbbra is torlódott
gazdaság és társadalom jellemezte. Egymással párhuzamosan voltak jelen a feudális és a kapitalista
vonások. A háború előtti politikai elit megőrizte
vezető szerepét, és bár többpártrendszer létezett, a
dualizmus idejéhez hasonlóan a Horthy-rendszerben sem alakult ki politikai váltógazdálkodás. Korlátozottan, de érvényesültek az alapvető szabadságjogok, létezett, létezhetett a szellemi sokszínűség is.
A korszak külpolitikai törekvéseit a revíziós célok
határozták meg. A rendszer ennek megfelelően alakította ki kultúrpolitikáját is. Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején
(1922–1931) a Kárpát-medencében megteremtendő magyar szellemi fölény jegyében létrehozták
a bécsi és berlini Collegium Hungaricumot, illetve
a római Magyar Akadémiát. A két intézmény ösztöndíj-lehetőséget biztosított a fiatal egyetemistáknak és kutatóknak. Itthon támogatták a tudományos kutatást, megszervezték a tanyai iskolák
hálózatát (népiskolák), polgári iskolai és leány-középiskolai reformot hajtottak végre.
A gazdasági világválság idején Gömbös Gyula
miniszterelnökségével (1932–1936) más típusú
politikai gondolkodás jelent meg a legfelsőbb vezetésben. Az újfajta politikai gondolkodást érzékelhető jobbratolódás, az államigazgatás és a hadsereg
modernizációs reformkísérlete és a parlamentarizmus háttérbe szorításának törekvései is jellemezték.
Magyarország csatlakozott a formálódó fasiszta
olasz–német szövetséghez. Ám az a politikai elképzelés, hogy az ország sokat nyerhet kevés áldozattal,
és a másik szövetségi rendszerrel is békés viszonyt
tarthat fenn, illúziónak bizonyult. Magyarország
belesodródott a második világháborúba.
A második világháborút követően a győztes
nagyhatalmak közti egyezmények szerint Európa
keleti fele a szovjet érdekszférához került. Hazánkban 1948-ra baloldali fordulat zajlott le, majd szovjet típusú diktatúra jött létre.
Az 1956-os forradalom kísérletet tett az állami
szuverenitás megteremtésére. A forradalom leverését követő kemény megtorlás után a Kádár-korszak
„puha diktatúrája” konzerválta az egypártrendszert,
és felvett hitelekkel, az ország eladósodása árán
viszonylag biztos életszínvonalat teremtett.
A világtörténelmi folyamatok alakulása és a
Szovjetunió meggyengülése az 1980-as évek végére
a keleti blokk szétesését eredményezte. Így lehetőség nyílt a rendszerváltásra. 1989-ben megkezdődött Magyarország polgári demokratikus átalakulása.

 Hasonlítsd össze a kompozíciót Delacroix

A Szabadság vezeti a népet (1830) című
alkotásával!

7

irod_12_2a.indd 7

2016.04.29. 16:33:28

MAGYAR IRODALOM A MODERNSÉG KÉSŐI IDŐSZAKÁBAN

Szellemi környezet
Irodalmi élet a két világháború között
Az időszakban továbbra is központi szerepe volt a
Nyugat folyóiratnak (1908–1941).
Klebelsberg Kunó művelődéspolitikájának támogatására, a konzervatív keresztény nemzeti írók orgánumaként, Tormay Cécile, Horváth János és Szekfű Gyula
szerkesztésében jelent meg a Napkelet. A folyóiratban
többek között Németh László, Halász Gábor és Szerb
Antal is publikált. A Szekfű Gyula, majd Eckhardt Sándor szerkesztette Magyar Szemle (1927–1944) a Napkelettel rokon szellemű, de tágasabb horizontú tudományos folyóirat volt. Rendszeresen közölt igényes irodalmi
tanulmányokat, és egyik forrása volt az újraéledő esszéirodalomnak.
Az 1920-as években jelentkező modern, újító költők és írók csoportja a harmincas évekre két csoportra
szakadt. A népi írók a vidéki-paraszti élet tematikájához kapcsolódtak, és a magyarság hiteles képviselőinek
tartották magukat. Az urbánusok érdeklődésének
középpontjában a modern világ és a városi ember létérzése állt. A népi csoportot „provinciálisnak”, irodalmi
horizontját „szűkösnek” tartották. A népi írók fórumaként Németh László gondolatából született meg a
Válasz (1934–1938; 1946–1949). A folyóirat megjelenési lehetőséget biztosított a szociográfiai irodalomnak. Nemcsak a népiek írásait közölte, hanem például
Hamvas Béla vagy Szentkuthy Miklós írásait is. A tiszántúli parasztság folyóiratából nőtt országos jelentőségűvé a Kelet Népe (1935–1942). 1939-től Móricz Zsigmond szerkesztette, és szinte minden népi író szerepelt
benne.
Az urbánusok orgánumaként Ignotus Pál és József
Attila szerkesztésében indult a humanizmus, a racionalizmus, a liberalizmus és a demokratikus szocializmus
gondolati örökségét vállaló Szép Szó (1936–1939).
Szemben állt a népi mozgalommal, amelyet a szélsőjobboldal felé történő elhajlással vádolt. Szabó Lőrinc
rövid életű folyóirata, a Pandora (1927) a klasszikus
modernséggel és az avantgárddal szemben fellépő fiatal
nemzedék fóruma volt.
Zilahy Lajos (1891–1974) író 1935-ben kezdeményezte a középosztályra támaszkodó, reformígéretekkel fellépő Gömbös-kormány és az értelmiség közti
közeledést: ez volt az Új Szellemi Front. Néhány író
(Féja Géza, Illyés Gyula, Móricz Zsigmond, Németh
László, Tamási Áron és Szabó Lőrinc) Zilahy házában
találkozott Gömbössel. A találkozás nem vezetett
eredményre, de a kísérlet következtében elmélyült a
népi–urbánus ellentét.

Társadalomtudományok a két világháború között. A Trianon utáni Magyarország nehéz politikai, társadalmi és gazdasági helyzete ellenére a
magyar tudomány és művészet jelentős teljesítményekre volt képes. A társadalomkutatók egy része
a XIX. századi pozitivizmus neveltjeként a konzervatív eszmekörhöz kapcsolódott. Pintér Jenő
(1881–1940) irodalomtörténete a magyar irodalom legterjedelmesebb, gazdag bibliográfiára támaszkodó feldolgozása. A filozófus Pauler Ákos
(1876–1933) a pozitivizmus, majd a fenomenológia hatására, valamint Arisztotelész és Leibniz
bölcseletére támaszkodva építette ki a gondolkodás objektív törvényeit vizsgáló rendszerét. Elsők
között figyelt fel Heidegger munkásságára is.
A szellemtörténet hatása és egyfajta polgári
konzervativizmus jellemzi Szekfű Gyula (1883–
1955) történész írásait. Három nemzedék (1920)
című munkájának az irodalomra is nagy hatása
volt. A Trianon utáni helyzetet rokonítja Mohács
utáni történetünkkel, a Római Birodalom bukásával és a civilizáció egyetemes fenyegetettségével.
A magyar szellemtörténet meghatározó teljesítménye Horváth János (1878–1961) irodalomtörténész munkássága is. Az említett tudósokra támaszkodott az 1927-ben induló Magyar Szemle
című folyóirat, amely Bethlen István védnöksége
alatt állt. A századforduló környékén született tudósnemzedék a Pécsett indult Minerva (1922–
1940) folyóirat körül csoportosult. A folyóiratot
Thienemann Tivadar (1890–1985) nyelvész szerkesztette, tájékozódásának irányát a szellemtörténet adta. Halász Gábor (1901–1945) irodalomtörténész kiemelte a műalkotás történetileg változó jellegét, és érzékelte a befogadás személyességét.
Kerényi Károly (1897–1973) klasszika-filológus
és vallástörténész munkásságára Jung pszichoanalitikus elképzelése volt meghatározó hatással.
A szellemtörténeti indíttatású irodalomtörténetírást pedig Szerb Antal (1901–1945) képviselte.
A szellemtörténeti irány térhódítását segítette
az 1927-ben Szegeden induló tudományos és irodalmi folyóirat, a Széphalom, amelyet Zolnai Béla
(1890–1969) nyelvész szerkesztett.
A korszak művészettörténeti eredményei közül
kiemelkedik a nemzeti kultúrát és a népi hagyományokat egyetemes összefüggésekbe ágyazó
Fülep Lajos (1885–1970) és a művészetszociológiával is foglalkozó Hauser Arnold (1892–1978)
munkássága.
Freud tanait Ferenczi Sándor (1873–1933)
közvetítette a nyugatosok felé. Szondi Lipót
(1893–1986) pedig a tudattalannak azokat a vonásait kutatta, amelyeket az egyén őseitől genetikusan örököl.
A marxizmussal kapcsolatot tartó alkotók közül kiemelkedik a szépírói munkássága mellett
filmesztétikával is foglalkozó Balázs Béla (1884–
1949), illetve a fiatal Lukács György (1885–1971).
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A második világháborút követően az újjáépítésbe
vetett hit megnyilvánulásaként számos új folyóirat alakult. Ezek többségének elsorvasztása, betiltása is
jelezte a politikai horizont beszűkülését.
A Nyugat és az utódaként megjelent Magyar Csillag (1941–1944) hagyományait folytatta a Debrecenben induló Magyarok (1945–1949). A század első
felében már alkotó és a második világháború után
induló szerzők írásait közölte (Füst Milán, Illyés
Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván, Pilinszky
János).
A Pécsett megjelenő Sorsunk (1941–1948) a fiatal
alkotónemzedék olyan kiváló tehetségeinek is teret
adott, mint Weöres Sándor vagy Mészöly Miklós.
Újraindult a két világháború között már működő
Vigilia (1935–1944; 1946–). Gazdag szépirodalmi és
művészeti rovatain kívül teológiai és egyháztörténeti
kérdéseknek is helyt adott.
A magyar irodalom alakulástörténete szempontjából meghatározó szerepet töltött be a Babits Mihály
és a kései József Attila esztétikájához kötődő Újhold
(1946–1948). A folyóiratot Lengyel Balázs és Nemes
Nagy Ágnes szerkesztette. Alkotógárdájához tartozott
Pilinszky János, Weöres Sándor, Mándy Iván, Örkény
István, Rába György és Szabó Magda. Az újholdasok
nemzedéke a nyugati irodalommal rokon poétikai
törekvésekkel lépett fel. Tárgyias költészet, újfajta
nyelvfelfogás, illetve az elbeszélésmód poétikájának
hangsúlyozása jellemezte. A folyóirat betiltása a
magyar irodalom folytonosságának megszakadását
jelezte. 1986-os, évkönyv formában való újraindítása
pedig a közeli rendszerváltás előhírnöke lett.
Az 1948 utáni politikai-ideológiai folyamatok
nemcsak eltorzították a magyar irodalom addigi irányainak szerkezetét, de gyökeresen át is alakították az
irodalmi párbeszéd egész rendjét. A Lukács György és
Révai József által meghatározott három ideológiai
alapelv az igaz–hamis szembeállítás mintájára kapott
normatív, szabályozó tartalmat a hivatalos magyar irodalom értékrendjében. Az ötvenes évek hivatalos kultúrpolitikájának képviselői a Csillag (1947–1956), az
Új Hang (1952–1956) és az Irodalmi Újság (1950–
1989) voltak. 1954 őszétől ez utóbbi Nagy Imrét
támogatta, és síkraszállt az irodalom szabadságáért.
Ezzel az 1956-os forradalom legjelentősebb szellemi
előkészítőjévé vált. Szerkesztését 1956 után az emigráns magyar írók folytatták, felelős szerkesztője Faludy
György volt.

Tudományos kutatás a második világháború
után. A második világháború utáni néhány évet
tágas szellemi horizont, alkotókedv és a különféle
törekvések együttélése jellemezte. Kiemelkedő
gondolkodója volt Bibó István (1911–1979) jogtudós, politológus és szociológus. 1945 és 1948
között írt tanulmányaiban megkísérelte a magyar
politikai élet diktatúra felé tartó folyamatát
demokratikus irányban befolyásolni. Az 1949-es
fordulattal azonban megkezdődött a totális baloldali diktatúra kiépítése Magyarországon. Ennek
éveiben a tudományt, a művészetet és a művelődést is meghatározta a politika és az ideológia. A
tudományos kutatás és a filozófia művelése ellehetetlenült, a művészet sematikussá vált. Megszakadt
a tudományos szellemi élet és a művészet alakulástörténetének folyamatossága, ami az 1960-as
évektől 1989-ig is csak bizonyos korlátok között
folytatódhatott. A másként gondolkodók még az
1970-es években is gyakran elhallgatásra vagy külföldre kényszerültek.

MAGYAR IRODALOM A MODERNSÉG KÉSŐI IDŐSZAKÁBAN

Folyóiratok, irodalompolitika
a háború utáni évtizedben

Kondor Béla: Bukott angyal (1967)
Az 1960-as évekre a részben megváltozott
viszonyok lehetővé tették a művészi szabadság
határainak tágítását.
 Hogyan kapcsolható a kép a mitológiai

Ikarosz alakjához?
 Milyen jelentései, vonatkozásai lehetnek
az angyal bukásának?
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↔

Elutasított, hamisnak bélyegzett értékrend

a realizmus elvének kizárólagossága mentén
kikényszerített „valóságtükröző” poétika

↔

a modern, polgári irodalmi irányzatok teremtésesztétikája

a pártosság, a szocialista ideológia elve

↔

az ideológiamentesség és/vagy a világképi sokszínűség elve

a kollektivizmus, a népiség elve

↔

a modern személyiség és személyesség európai
hagyományainak tisztelete

Elfogadott, igaznak tartott értékrend

A Kádár-korszak irodalompolitikája, folyóiratok
Az 1956-ot követő megtorlások után, 1962-től a
nyugati emigránsok kivételével az addig perifériára
szorított vagy bebörtönzött szerzők (Déry Tibor,
Zelk Zoltán) nagyobb része megjelenési lehetőséghez jutott. Ezt azonban továbbra is a hatalomhoz
való viszony határozta meg. A „három T” (támogatás, tűrés, tiltás) gyakorlata azt jelentette, hogy
megjelenhettek olyan, más gondolkodást vagy poétikai irányt képviselő alkotások is, amelyek nem
ütköztek közvetlenül a szocialista politikai rendszerrel. Az irodalmi programok irányzattá szerveződését (társaságok, csoportok, folyóiratok, fórumok) azonban meggátolták. Így a folyóirat-kiadás
nem szerveződhetett irányzatok mentén. Mesterséges, regionális vagy nemzedéki elvek érvényesültek.
Hetilapként a Kádár-rezsim művelődéspolitikájának támogatására indult az Élet és Irodalom
(1957–), ám a lap a nyolcvanas évekre a független
szellemiség és a kritikai fellépés fórumává vált. Kritikai szerepét, liberális irányultságát 1990 után is
megőrizte.
A Kortárs (1957–) az 1956 után elhallgatott
irodalom megszólaltatását tűzte ki célul. Arra törekedett, hogy különböző irodalmi irányok, nemzedékek képviselőinek adjon megjelenési lehetőséget
(Vas István, Tamási Áron, Kodolányi János, Weöres
Sándor, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes). Elsősorban az élő magyar irodalom bemutatására vállalkozott az Új Írás (1961–1991); benne közéleti,
elméleti-publicisztikai írások, esszék, tanulmányok,
viták is helyet kaptak. Kritikai rovatában a szépirodalom mellett a színház, a film, a képzőművészet és
a televízió művészeti alkotásairól is tájékozódhatott
az olvasó.
A kortárs világirodalom széles körű közvetítésére vállalkozó Nagyvilág (1957–) lehetővé tette a
magyar műfordítói hagyomány folytonosságát.
Irodalomelméleti és művelődéspolitikai folyóiratként indult a Kritika (1963–1971), amelyben

Műhely (1978–)
Alföld
(1954–)
Forrás (1969–)

Debrecen
Győr
Kecskemét
Szeged
Pécs

JJelenkor
l k (1958
(1958–))

Tiszatájj (1947
(1947–))

A térségi központok jelentősebb folyóiratai
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A rendszerváltás után
A rendszerváltást követően gyökeresen megváltozott a folyóirat-kiadás helyzete. A létező orgánumok
szellemi és esztétikai törekvéseiknek megfelelően
formálhatták át arculatukat. Számos új folyóirat
megjelenése (Holmi, 2000, Magyar Napló) és régiek
újraindulása (Pannonhalmi Szemle) jelezte, illetve
jelzi a gondolkodás és az irodalmi-művészeti irányultság sokféleségének létjogosultságát.

Béres Ilona és Bálint András Szabó István
Álmodozások kora című, 1964-es filmjében
A hatvanas években feltűnő rendezői nemzedékhez
tartozó Szabó István a klasszikus filmelbeszélés fellazításával, dokumentumbetétek felhasználásával
újította meg a magyar filmművészetet.
 Írd meg a filmkockából kiindulva a két fiatal
hatvanas évekbeli történetét!

Kisebbségben és emigrációban
Eltérő környezet, közös
hagyományok
A második világháború békeszerződései lényegében változatlanul hagyták a trianoni határokat.
Mára Romániában körülbelül 2 000 000, Szlovákiában 580 000, Jugoszlávia utódállamaiban
420 000, Ukrajna kárpátaljai területén 200 000 fős
magyar lakosság él. Az országhatáron túlra került
magyarság létének keretei és feltételei a hazai
magyarságétól és egymásétól is eltérnek. Közös
azonban, hogy nyelvükkel, kultúrájukkal, történelmi hagyományaikkal és érzelmi kapcsolataikkal
erősen kötődnek a magyar nemzeti tudathoz. Ám
létük állami, anyagi és részben kulturális kereteit az
az állam határozza meg, amelyben élnek. Mindez
sajátossá formálta, esetenként térségi jelleggel is
színezte irodalmaikat. Ugyanakkor a nyelv révén
öröklődő nemzeti hagyomány meghatározó szerepet tölt be a fennmaradásukért folytatott küzdelmükben.

MAGYAR IRODALOM A MODERNSÉG KÉSŐI IDŐSZAKÁBAN

korszerűbb nézetek is helyet kaptak. A politikai
irányítás beavatkozása miatt azonban elveszítette
viszonylag független szellemiségét. Folytatásaként
jelent meg a Literatúra (1974–), az MTA Irodalomtudományi Intézetének irodalomelméleti folyóirata.
Az 1975-ben induló Mozgó Világ a fiatal nemzedék orgánumaként szerveződött. A „másként
gondolkodás”, a korszerű művészeti tájékozódás
fóruma lett a szerkesztőség 1983-ban történt
lemondásáig. Erre a betiltások és leváltások miatti
tiltakozásként került sor.

Makovecz Imre által tervezett templom Csíkszeredában (2003)
Makovecz Imre (1935–2011) az építészet organikus
irányának kiemelkedő hazai képviselője volt.
 Értelmezzétek építészetfelfogását az idézet és

a kép segítségével! „A fa (…) a föld alatt ugyanakkora, mint a föld felett. A mélyben lévő rész,
a láthatatlan gyökérzet élteti.”
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A romániai magyar irodalom. Gazdag és fejlett hagyományaiból is következően Trianon után az erdélyi
irodalom viszonylag gyorsan magára talált. Kós Károly Kiáltó szó (1921) című röpirata az erdélyi kultúra szervezésére és építésére szólította fel a művészvilágot. Erdélyi Szépmíves Céh (1924–1944) elnevezéssel kiadóvállalatot hoztak létre, és megalapították a
Helikon írói munkaközösséget, illetve az Erdélyi Helikon (1928–1944) című folyóiratot. A Nyugat szellemiségével rokonítható folyóiratban többek között
Tamási Áron, Nyírő József és Dsida Jenő publikált.
Betiltásáig a baloldali eszmeiségű Korunkban (1926–
1940) magyarországi szerzők is megjelentek (Illyés
Gyula, József Attila, Nagy Lajos).
A második világháborút követően Kolozsváron
indult az Utunk (1946–1990) című hetilap, Marosvásárhelyen az Igaz Szó (1953–1990), és újraindult a
Korunk (1957–). Az 1950-es évek végén fellépő új
nemzedéket az 1961-ben indított, elsőkötetes alkotókat bemutató könyvsorozatról „Forrás-nemzedéknek” nevezte el a kritika (Lászlóff y Aladár, Szilágyi
Domokos, Szabó Zoltán). Tagjai a második világháború utáni nemzedék kiemelkedő egyéniségeivel
(Kányádi Sándor, Sütő András, Székely János, Páskándi Géza) együtt fogalmazták meg az „önkéntes,
belső kényszerből fakadó cselekvés, használni akarás”
új igényét a romániai magyar irodalomban.
Európa legnépesebb kisebbségi etnikuma egyben
a beolvasztó törekvéseknek leginkább kiszolgáltatott
népcsoport volt a romániai rendszerváltásig. Ezzel
összefüggésben alkotta meg „a sajátosság méltósága”
elméletet Gáll Ernő filozófus és Sütő András író az
1970-es években. E szerint bármely etnikai közösség
csak a maga sajátos kulturális értékeivel lehet alkotó
részese az emberiség kultúrkincsének. A sajátosság, a
különbözés érték, az egyéniség és a közösség személyiségjegyeinek gyűjtőfogalma.
Az 1980-as években sok erdélyi magyar szerző
művei Magyarországon jelentek meg. Több mint harminc író – köztük Bodor Ádám – Magyarországra
települt, mások belső emigrációba vonultak, vagy
kényszerűségből alig publikáltak. A romániai forradalom és a demokratikus átalakulás kezdete enyhítette a kisebbségi létre és irodalomra nehezedő nyomást.
1990 elején az Utunkat Helikon, az Igaz Szót pedig
Látó címmel szervezték újjá. Az irodalom szempontjából is fontos, hogy Romániában hat magyar színtársulat, illetve tagozat működik (Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Temesvár).
A romániai irodalom második világháború utáni
nemzedékeinek néhány kiemelkedő alkotója Sütő
András (1927–2006), Székely János (1929–1992),
Kányádi Sándor (1929–), Szilágyi Domokos (1938–
1976), Lászlóff y Aladár (1937–2009), Szilágyi István
(1938–), Király László (1943–), Markó Béla (1951–),
Szőcs Géza (1953–), Kovács András Ferenc (1959–),
Orbán János Dénes (1973–).

A szlovákiai magyar irodalom. Az első köztársaság
idején (1918–1938) Csehszlovákiában a Nyugat hagyományait folytató és az avantgárd törekvéseket is
megjelenítő, sokszínű magyar irodalom bontakozott
ki. A realista-naturalista próza mellett megjelent a
lélektani indíttatású novella- és regényirodalom, illetve az újnépiesség. Az értelmiségi fiatalok mozgalma,
a Sarló (1918–1934) az ország közvéleményét is befolyásoló fórummá vált, új folyóiratok alakultak.
A második világháborút követően a csehszlovákiai
magyarságot a németekkel azonos módon háborús
bűnösnek nyilvánították. Betiltották iskoláit és nyelvének használatát. Az 1950-es évekig megszakadt az
irodalom folytonossága. 1958-ban jelenhetett meg
önálló folyóiratként az Irodalmi Szemle. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy Fábry Zoltán (1897–1970), a
két világháború közötti időszak vezető alakja mellett
a szlovákiai magyar irodalomban jelentős alkotók
csak a sematizmust követően, fokozatos önkorrekciók
után jelentkeztek.
Az Irodalmi Szemle 1965-től válhatott havi folyóirattá. 1969-től önálló könyvkiadással indult a Madách Kiadó. Az 1991-ben Pozsonyban alapított
Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft. és az 1992-től
megjelenő Kalligram című magyar nyelvű irodalmi és
művészeti folyóirat mára a magyar könyvkiadás és
irodalom egyik legismertebb műhelyévé vált. Szerzői
és munkatársai között megtalálhatók a kortárs magyar, illetve a közép-európai szellemi élet jeles képviselői.
A szlovákiai magyar irodalom megőrizte erkölcsi
ihletettségét. Az 1970-es évektől intellektualizálódott, és reflexív vonásai is jelentkeztek. Az ötvenes
évektől induló nemzedékek jeles képviselői Dobos
László (1930–), Tőzsér Árpád (1935–) és Cselényi
László (1938–). A hetvenes évek legelején szemléleti
váltás indult el. A tárgyias, több nézőpontú, mozaikos szerkesztésű intellektuális próza megteremtése
Grendel Lajos (1948–) nevéhez fűződik.

A vajdasági magyar irodalom. A vajdasági magyar
irodalom megszervezése Csuka Zoltán (1901–1984),
illetve Szenteleky Kornél (1893–1933) nevéhez
fűződik. Ők indították a Vajdasági Írás (1928–1929),
majd a Kalangya (1932–1944) című folyóiratokat.
Utóbbi a két világháború közötti jugoszláviai magyar
irodalom legjelentősebb orgánuma, Újvidék pedig a
magyar irodalmi élet központja lett.
A második világháború után a jugoszláviai magyar
irodalom folytonosságát a Híd című folyóirat (1934–
1940; 1945–) jelentette. Agitatív, pártos szemlélete
az ötvenes évek elejétől vált nyitottabbá, irodalmibbá.
Elősegítette a már a két világháború között is jelentős
alkotók (Sinkó Ervin, Gál László, Herceg János)
pályájának kiteljesedését.
1961-ben jelentkezett az új, avantgárd tájékozódású fiatal nemzedék. Fóruma a Symposion volt, amely
1964-ben Új Symposion néven önálló folyóirattá ala-
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A kárpátaljai magyar irodalom. Az országhatáron túli
magyar irodalmak között a kárpátaljai a legfiatalabb és legkisebb. Az Ungvár–Munkács–Nagyszöllős tengely mentén,
a Tisza jobb partján élő magyarságot a területtel együtt
1919-ben csatolták az újonnan alakult Csehszlovákiához.
A csehszlovákiai magyar kultúra részeként azonban nem
jutott önálló fórumhoz. Az első bécsi döntés (1938) a területet visszacsatolta Magyarországhoz. A második világháború szétszórta a kárpátaljai magyar szellemi élet képviselőit,
a jelentősebb szépírók meghaltak vagy elmenekültek.
A bevonuló szovjet csapatok nyomán 1944-ben gyakorlatilag a teljes munkaképes magyar férfi lakosságot deportálták.
A magyarokat nemzetiségi diszkrimináció sújtotta, iskoláikat megszüntették. Az 1950-es évek közepén indulhatott
újra a magyar középiskolák működése. Az irodalom területén 1965-től érzékelhető gyarapodás. A folyamatban fontos
szerepet játszott az ungvári egyetem 1963-ban megnyitott
magyar tanszéke, az 1965-től önálló (nem ukrán lap fordításaként megjelenő) Kárpáti Igaz Szó és a hetvenes évek elejétől megjelenő Kárpáti Kalendárium. A kárpátaljai irodalom
néhány kiemelkedő alkotója Balla László (1927–2010),
Kovács Vilmos (1927–1977), Balla D. Károly (1957–) és a
néprajzi gyűjtéseket is végző Vári Fábián László (1951–).

A nyugati országokban élő magyarság irodalmáról. A magyar történelem XX. századi alakulása gyakran nem kedvezett a szellemi szabadgondolkodásnak. A Horthy-rendszer uralomra jutásakor jelentős baloldali művészek
hagyták el az országot, és vállalták Bécsben
vagy Berlinben az emigrációs életet. A harmincas évek végén a zsidótörvények bevezetése indította el az újabb emigrációs hullámot. A második világháborút követően viszont a baloldali
fordulat és Rákosi totális diktatúrája késztetett
több jelentős alkotót kivándorlásra. Sok művész hagyta el az országot az 1956-os forradalom leverését követően is.
A nyugati országok magyar írói az anyanyelvi közösségtől távol, szétszórtan éltek-élnek. Irodalmi kapcsolataik megszervezésében
ezért kiemelten fontos szerepe van az irodalmi
társaságoknak, írói csoportosulásoknak, folyóiratoknak. Ilyen társaság például a Hollandiában alakult Mikes Kelemen Kör (1951) vagy a
londoni Szepsi Csombor Kör, amelyet az 1956
után Nyugatra távozó fiatalok szerveztek.
1960-tól működik az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. A magyar emigráció színvonalas folyóiratai voltak a Zürichben, Párizsban, majd Münchenben megjelent Látóhatár
(1950–1958), az Új Látóhatár (1958–1989) és
a nyugati magyar neoavantgárd művészet folyóirataként Párizsban indult Magyar Műhely
(1962–). A rendszerváltást követően sokoldalú
párbeszéd lehetősége teremtődött meg a külföldi és a hazai magyar irodalom között. Voltak,
akik már nem térhettek haza, mert meghaltak,
mint Márai Sándor (1900–1989), vagy hazatértek, mint Faludy György (1910–2006). Mások, például Domahidy András (1920–2011)
vagy Határ Győző (1914–2006) befogadó országukban maradtak.

pozitivizmus, szellemtörténet, konzervatív keresztény nemzeti írók, népiek és urbánusok,
kisebbségi és emigrációs irodalom, térségi jelleg, sematizmus, három T
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kult. A jugoszláviai magyar irodalom könyveit 1957-től az
újvidéki Fórum Kiadó jelenteti meg. Az ötvenes években
induló nemzedék jeles alkotói például a lírikus Ács Károly
(1928–2007), a prózaíró Varga Zoltán (1936–2000) és a
drámaíró Deák Ferenc (1938–2011). Az 1960-as években
fellépő nemzedék nem vállalt közösséget a korábbi jugoszláviai magyar irodalommal. Elutasította az irodalom valóságábrázoló szerepének poétikáját és a térségi (regionális) gondolkodást. Poétikáját nyugat-európai irányba tájékozódva
alakította ki. Ennek a nemzedéknek kiemelkedő alkotója a
költőként, próza- és drámaíróként egyaránt ismert Tolnai
Ottó (1940–), a lírikus Domonkos István (1940–) és a prózaíró Gion Nándor (1940–2002).

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Osiris Kiadó, 2005
Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991-ig,
g Argumentum, 1993
Bezeczky Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén, Kalligram, 2008
Schein Gábor: Az alternatív modernségek felé,
é Irodalomtörténet, 2012/2
Enyedi Ildikó (rendező): Az én XX. századom, 1989
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A KORSZAK
KÖLTÉSZETÉBŐL
AMAGYAR
KORSZAK
MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

„Nekünk magunknak muszáj végül is / a présbe kényszerülnünk.
Befejeznünk / a mondatot.”

KÖLTÉSZETIRÁNYOK
Ö É
Á
„Műalkotáson kívül egészet soha nem szemlélünk. Az ihlet tehát a szellemnek az a minősítő ereje, amely az anyagot végessé teszi.
Ezek szerint a mű közvetlen egyetemesség,
vagy szem előtt tartva, hogy belsejében kimeríthetetlen, határolt végtelenségnek is mondhatjuk.”
( József Attila: Az istenek halnak, az
ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits
Mihály verseskötetéről)
„A vers anyaga a nyelv. Mit jelent ez? Hogy
a nyelv ellenében kell megvalósulnia, a nyelv
konvencionális jelentése ellenében kell
kimondania valamiképpen az egyszerit. (…)
A vers lényegében ellentétes anyagával, a
nyelvvel, s mégis egyedül általa, vagy pontosabban ellenére tud csak megszületni. Ezért
a költői ihletnek tökéletesen ismernie kell az
ellenálló fél minden fortélyát, hogy végül is
két vállra fektethesse.”
(Pilinszky János: A mű születése)
„Teremtőnek látszhatik a művész, hiszen
olyat létesít, mely előbb nem volt, és isteni
önkényességgel alakítja a saját külön világát;
és mégsem teremt ő, mert csak a rendelkezésre álló tárgyi és szellemi elemek felhasználásával készülhet a műve, a semmiből valamit
nem alakíthat. De hasonlatos az anyához is,
mert a benne kialakulót hozza világra; csakhogy a művésznek részben saját akaratán áll,
hogy szellemi gyermeke miféle és mekkora
legyen, s joggal tesszük felelőssé, ha eredménye torzszülött.”
(Weöres Sándor: A vers születése)

1. Dolgozzátok fel a három idézetet kérdezzük
a szerzőt technikával!
2. Keressetek halmazábrával hasonló és eltérő
gondolatokat az idézetekben!
3. Keressetek kapcsolódási pontokat, lehetőségeket az idézetek és a tankönyv világirodalmi
részének Líraváltozatok című tanulási egységét felvezető idézetek között (I. kötet, 17.
oldal)!
4. Olvassátok el az ismeretközlő szöveget, és
készítsetek belőle fürtábrával vázlatot!
5. Értelmezzétek József Attila szalaghasonlatát
a versírásra és a versolvasásra vonatkoztatva!
„[A] formaművész kézen fog egy ismeretlen
tájon, egy ismeretlen hegy lábánál. Szalagúton vezet fölfelé, egyre szűkülő körökben.
Az első lépésre is tájat látunk. E tájra azonban
a szalagúton fölfelé haladván észrevétlenül
másik táj terül, hiszen közben északról keletnek, majd pedig délnek és nyugatnak megyünk. De így visszajutunk újra északra. Ekkor már föntebb vagyunk, de ugyanarra tágul
szemünk, amire egy körrel lejjebb, és mégis
mást látunk. Most egyetlen pillantásra fölfogjuk mindazt, amit előbb északról és részben északkeletről meg északnyugatról szemléltünk. Fönn az ormon azután egyszerre
nézhetünk a szelek minden iránya felé, és kiki annyit lát, amennyi szeme van. A csupaszem
utas egyetlen metszetlen kör közepén találja
magát, egyívű éghajlat alatt. Csak maga az
ösvény tűnt el a növényzet között. Hát ez a
formaművészet.”
( József Attila: Az istenek halnak, az ember él.
Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről)
a) Jelenítsétek meg a hasonlatot kézfogással
láncot alkotva, egyetlen állóképben!
(Használhatjátok a teremben lévő berendezési tárgyakat: asztalt, padot, székeket.)
b) Mindenki mondja el, mit lát az osztályteremből a maga rögzített nézőpontjából!
c) A csúcson álló tanuló mondja el lassan
körbetekintve, hogy mit lát!
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Nyugat-nemzedékek. A hagyományos
magyar irodalomtörténet-írás a XX. századi irodalom alakulástörténetét gyakran
tárgyalja a Nyugat „nemzedékeinek” egymásutánjaként. E szerint a két világháború közötti időszakban a „klasszikus” első
nemzedéket (Adyék) két újabb nemzedék követte. A századforduló táján született és a húszas években fellépő írók és
költők (Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László, Márai Sándor, Déry Tibor) a második nemzedék
alkotói. A harmincas években fellépők
(Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Ottlik
Géza, Örkény István, Csorba Győző, Vas
István) pedig a Nyugat harmadik nemzedéke. Őket az 1943-ban induló, mindössze két számot megélt szépirodalmi
folyóiratról az Ezüstkor nemzedékének is
nevezik. A negyedik generációt nagyjából az Újhold körül szerveződő, a második világháború után induló fiatalok
csoportjaként nevezik meg (Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván,
Mészöly Miklós, Szabó Magda). A nemzedékek szerinti felosztás, bár elterjedt,
elfedi a poétikai jellemzők mentén jelentkező irányzatokat.

A KORSZAK
KÖLTÉSZETÉBŐL
AMAGYAR
KORSZAK
MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

Az 1920-as, 1930-as évek fordulóján Magyarországon is
megtört a nálunk egyébként is szerényebb avantgárd lendülete. A két világháború közötti időszakban tovább élt a Nyugatt költészetének az avantgárd fejleményeit is beépítő esztétizáló, szimbolista iránya. Az élmény- és vallomásköltészettel összefonódva, illetve modern valóságfeltáró, szociálisnemzeti tartalmakkal kiegészülve megjelent egy újfajta népies irányzat (Erdélyi József, Illyés Gyula, részben József
Attila). Az újnépies költészetben a lírai személyiség szemléleti-önértelmezési lehetőségei a közösségi érdekeltségű romantikus hagyományhoz kapcsolódnak, fontos szerepet
kap a beszélő erkölcsi felelőssége. A korszak irodalmi irányzatai között további változatot képvisel az antik és bibliai
hagyományoknak fontos értéket tulajdonító újklasszicizmus (Radnóti Miklós). Személytelenebb, tárgyiasabb költészetet alakít ki József Attila és Szabó Lőrinc líranyelve.
A metaforikus képiség mellett/helyett gyakran fogalmibb
nyelvhasználatot részesítenek előnyben. Verseik a modern
egyéniség válságáról vallanak. Többszólamú, dialogizáló
beszédmódjuk az önmegszólítás gesztusával is él.
A harmincas évek magyar költészetét az 1945 és 1948
között fellépő nemzedék (Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes) meghatározóan tárgyias, a lírai személyességet visszaszorító költészete követi és teljesíti ki. A folytonosság azonban az 1949-es fordulattal megszakad, és az 1960-as évek
elejéig átadja helyét a sematizmusnak.
Az 1960–1970-es években a magyar líra három meghatározó irányáról beszélhetünk.
A vallomásos jellegű költészet a verset közérdekű, nyilvános beszédnek tekinti. Szerepfelfogásában a költő annak a
közösségnek a képviselője, amelynek kultúrájához tartozik,
és amelynek nyelvén megszólal. Ez az irányzat a magyar irodalom képviseleti, váteszköltői hagyományait folytatja.
A húszas években indulók közül továbbra is idetartozik Ilylyés Gyula, a második világháború utáni nemzedékből pedig
az avantgárd hatást is beépítő, szürrealisztikus-látomásos
képalkotással, mitizáló énformálással élő Juhász Ferenc és
Nagy László.
Az esztétizáló, tárgyias, a lírai személyességet kerülő költészet művelői továbbra is háttérbe szorulnak, de újra publikálhatnak. Az Újholdd folyóirat körül induló alkotók Babits Mihály és a kései József Attila költészetének hagyományait folytatják. Művészetükben a műalkotás nyelvi megformáltsága, a nyelvi kifejezhetőség problémája, a létértelmezés kérdésköre válik meghatározóvá. Pilinszky János és
Nemes Nagy Ágnes lírája az 1970-es években induló költőnemzedékre is jelentős hatást gyakorolt.
Sajátos irányt képvisel a harmincas évektől publikáló
Weöres Sándor. Költészete a lírai személytelenségnek a keleti filozófiákból is merítő változatát hozza létre. Ez az alakváltónak nevezett költészet a nézőpontok, lírai szerepek,
versformák sokféleségében oldja fel a lírai ént. A harmónia
újrateremthetőségét az énnek a költészeti univerzumban
való feloldódásában látja.

Maurits Cornelis Escher: Csillagok
(1948)
Egyszerű, dupla és tripla szabályos geometriai testek csillagokként lebegnek a
térben. Középen a három oktaéderből
álló testen, mint egy világűrben lebegő
ketrecben, két kaméleon kapaszkodik.
 Hogyan jelenik meg a kozmikus

bezártságélmény a késő modern
költészet csillagmetaforáiban?
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JÓZSEF ATTILA

A KORSZAK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

„[A] világ magányosságát, mondhatnók, mágikus
magányát élte át és olvasztotta magába. (…) Felismerte a létezés elviselhetetlenségét, valószínűleg
azért, mert élete sorozatos kudarcai rávetültek a világra, és onnét visszaverődtek, falaik közé zárták. Az,
amit a világban mint áttörhetetlen rácsot élt meg,
saját lelkének tárgyiasodott tehetetlensége volt.”
(Beney Zsuzsa)
„Eljött az ideje, hogy végre igazi arcába tekintsünk, s
rehabilitáljuk költészetét. Sokszor elfeledkeztünk
róla, amikor európaiságról s modern költői nyelvről,
képalkotásról, életérzésről beszéltünk. Messze partokon kerestük az aranyat, de nem tudtuk, hogy ott
lapul meg könyvespolcunkon.”
(Bori Imre)

1. Gyűjtsétek össze asztalterítő technikával, mit tudtok már József Attiláról!
a) Csoportosítsátok ismereteiteket különböző szempontok szerint!
b) Költészetének milyen témáit, poétikai jellemzőit ismertétek meg általános iskolai tanulmányaitok során?
2. Reflektálj a József Attila költészetéről
szóló idézetekre kettéosztott naplóval!
3. Beszélgessetek kettéosztott naplóitokról az utolsó szó joga eljárással!

Helye a kánonban
József Attila költészete a XX. századi magyar líra
kiemelkedő teljesítménye. Hatása meghatározó a
későbbi költőnemzedékekre, költeményeit ma is szeretik, olvassák. Életműve a XX. század alaptapasztalatainak, életérzésének és kérdéseinek világviszonylatban is fontos költői megnyilatkozása. Költői
formanyelvét a klasszikus és az avantgárd modernség,
valamint az újnépiesség hagyományainak örököseként és a harmincas évek késő modern európai lírájának törekvéseivel összhangban alakította ki. Poétikája szakít a szecessziós-szimbolista versnyelvvel.
A személyiség gyökeresen új megértésén alapul, és a
belső-külső lét párhuzamára, illetve összefüggéseire
épít. Művészetének egy fontos vonulatára a tárgyiasság jellemző.

J
József
Attila (1905–1937)
JJózsef Áron szappanfőző
m
munkás és Pőcze Borbála
h
háztartásbeli gyermekekként született. A családfő a
le
legenda szerint 1908-ban
kkivándorolt Amerikába,
vvalójában új családot alapíto
tott Romániában. Az anya
úúri házaknál vállalt mosásbból, takarításból, főzésből
próbált eltartani
lt rt ni m
át éés gyermekeit. 1910-ben az
próbálta
magát
Országos Gyermekvédő Liga révén Attila és Etus
nővére Öcsödre kerültek nevelőszülőkhöz: ellátás
fejében a házimunkában és az állatok körüli teendőkben segítettek. 1919 decemberében meghalt az
anyjuk.
József Attilát gyámja, Makai Ödön ügyvéd ( Jolán nővére férje) beíratta a makói magyar királyi
állami főgimnáziumba, és internátusban helyezte el.
1924-től a szegedi egyetem magyar–francia–filozófia szakos hallgatója lett. 1925 novemberében
beiratkozott a bécsi egyetemre, megismerkedett a
bécsi magyar emigrációval. 1926-ban Párizsba utazott, a Sorbonne-on tanult. Kapcsolatba került ott
élő magyarokkal. 1927-ben két szemesztert tanult
a budapesti egyetem bölcsészkarán.
1928 elején megismerkedett Vágó Mártával
(Vágó József nagy műveltségű közgazdász lányával),
és szerelem szövődött köztük. Vágó Márta révén került kapcsolatba polgári radikális, illetve polgári liberális körökkel. Tagja lett a falu sorsát középpontba
helyező Bartha Miklós Társaságnak. 1930-ban belépett az illegális kommunista pártba. Élettársi kapcsolatot létesített Szántó Judittal, amely 1936-ig tartott.
1931-ben a Sarló és Kalapács című moszkvai folyóirat a fasizmushoz közel álló költőkhöz sorolta.
Rapaport Samu révén kapcsolatba került a pszichoanalízissel. 1933 végén vagy 1934 elején kizárták a
kommunista pártból, ekkorra már szemléletében is
eltávolodott a kommunista eszméktől. A szovjet írókongresszuson a pártot Illyés Gyula és Nagy Lajos
képviselték. 1935-ben, majd 1936-ban megkapta a
Baumgarten-alapítvány „kisdíját”. Hatvanyéknál találkozott a Magyarországra látogató Thomas Mannnal. 1937-ben ismét találkoztak; ekkor írta Thomas
Mann üdvözlése című ódáját, amelynek előadását a
belügyminisztérium megtiltotta.
1936-ban pszichikai állapota egyre jobban megromlott. Beteges szerelem fűzte pszichoanalitikusához, Gyömrői Edithez. 1937 februárjában ismerkedett meg utolsó szerelmével, Kozmutza Flórával,
Illyés Gyula későbbi feleségével. 1937 nyarán következett be utolsó idegösszeomlása, szanatóriumi kezelésre szorult. Novemberben nővérei Balatonszárszóra vitték, ahol december 3-án tragikus körülmények között halt meg. Születésnapja, április 11. a
költészet napja.
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Az énalkotás és önértelmezés változatai

Tiszta szívvel
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.
Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.
(1925)

A Tiszta szívvel című vers kézirata
 Miként válhat a „se bölcsőm,

se szemfedőm” sor a Vörösmarty
Szózatából érvényes „rendületlenül”
és „itt élned, halnod kell” erkölcsi
parancsának visszavonásává a versben?

A KORSZAK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

1. A Tiszta szívvel című vers egy fiatal költő „névjegye”. Mondjátok el panaszoló, kesergő, tényközlő,
lázadó hangon!
a) Beszéljétek meg, melyik hangvétel hogyan alakítja a jelentést!
b) Hallgassátok meg a verset Jordán Tamás előadásában, majd Sebő Ferenc megzenésítésében a
YouTube-on!
c) Melyik előadásban milyen felfogás, illetve hangvétel érvényesül?

2. A biztonságot adó emberi értékek hiányáról (kifosztottság → panasz) vagy inkább a rögzült hagyományok megtagadásáról (elutasítás → lázadás) van szó a versben? Érveljetek!
a) Melyik értelmezés esetében mi lehet a szerepe az első versszak tagadó szerkezeteinek, a felsorolásnak? Mit jelenthetnek a sorsmetonímiák?
b) Melyik értelmezés esetében milyen jelentéstöbblet kapcsolható a második versmondat időhatározójához?
c) Milyen irodalmi vonatkozásokat hív elő a húsz esztendő eladására vonatkozó állítás? Melyik
értelmezés esetében mi lehet a szerepe, jelentése?
d) Melyik értelmezés esetében mit jelenthet a 3–4. versszak jövőre vonatkozó sorsfantáziája?
e) Melyik értelmezés esetében mi a „tiszta, gyönyörűszép szív” lehetséges értelme, mit jelölhet?
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A KORSZAK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

3. Azonosítsátok a vers folklórmotívumait, a népköltészetre jellemző formai vonásait!
a) Melyiknek mi a szerepe?
b) Milyen jelentései lehetnek a „halált hozó fű” szerkezetnek?
4. Hasonlítsátok össze az idézetek és a Tiszta szívvel személyiség-, illetve énfelfogását!
a) „Nincsen apám, nincsen anyám, / Az Isten is haragszik rám. / Árva vagyok, mint a gólya, /
Kinek nincsen pártfogója.” (Népdalrészlet)
b) „Sem utódja, sem boldog őse, / Sem rokona, sem ismerőse / Nem vagyok senkinek” (Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse…)
c) „Nem hiába ágrul lettél / szederfa alatt születtél / S mint a röpke mag az ágrul, / ugy szakadsz
le majd anyádrul / se apád, / se anyád, / se országod, se tanyád.” (Babits Mihály: Cigánydal)
d) „Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is, kit a holtak lépte vet.” (Babits Mihály:
Csak posta voltál)
5. Olvasd újra József Attila Születésnapomra című versét! Írj rövid esszét arról, hogyan értelmezi
a vers beszélője visszatekintve a Tiszta szívvel nyomán egykor kibontakozott affért!
6. Kilencedikes irodalomkönyvedben már találkoztál a Születésnapomra című műre rájátszó, azt
újraíró kortárs versrészletekkel. Most keresd meg és olvasd el a világhálón Tóth Krisztina Porhó,
illetve Futrinka utca, Kovács András Ferenc Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!, Orbán Ottó
Születésnapomra és Varró Dániel Harminckét éves múltam című „önfelköszöntő költeményét”!
Válaszd ki a neked leginkább tetszőt, és négy-öt saját szempont alapján írj róla a József Attila-verssel összehasonlítva 80-100 soros értelmezést! Térj ki a szövegköztiség szerepeire is!
7. Olvasd el kettéosztott naplóval a versről szóló kritikarészleteket! Bejegyzéseiteket beszéljétek meg
tollak középen technikával!
a) „Itt el kell mosolyodnom – van egy húsz vagy hány éves kis magyar költő: József Attila. Ennek
szeretem, lelkemben dédelgetem, simogatom, dünnyögöm és mormolgatom egy versét. (…)
Gyönyörűszép – s ez a vers nem lett, nem lehetett volna meg, ha előtte nincs népdal és expresszió,
verses vers és szóval mondó vers.” (Ignotus)
b) „Van is József Attilának néhány szép verse, amely közel kerül a népdalhoz. (…) többnyire azonban a groteszk és az intellektuálisan-játékos felé eltolt népdal az övé. (…) A póz egyirányú
a tehetséggel, legföllebb a póz-választó sietséget kell kárhoztatnunk.” (Németh László)
c) „[E]z a versem, Tiszta szívvel a címe, igen nevezetessé vált, hét cikket írtak róla, Hatvany Lajos
az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben a kései korok
számára, Ignotus pedig »lelkében dédelgette, simogatta, dünnyögte és mormolgatta« ezt a
»gyönyörűszép« verset, ahogy a Nyugatban írta róla, és ezt a verset tette Ars poeticájában az
új költészet mintadarabjává.” ( József Attila)
d) „A húszas évek derekától kezdve fokozódó mértékben nyer teret József Attila költészetében
a lírai énnek a társadalmon kívüli, csavargó, lázadó örök típusára mintázódó szerepjátszása.
Ennek a szerepnek első kiérlelt reprezentatív megformálása a Tiszta szívvel.” (Tverdota
György)
e) „A Tiszta szívvel nagyon lényeges jellemzője, hogy szinte az egész szöveg valaminek az elvetéséből, megtagadásából áll. (…) [P]rogramadó vers, meghatározó nemcsak József Attila önteremtésében, hanem az egész modern magyar költészet új lírai tematikájának megalapításában
is. Nem beteljesít, hanem megnyit, megalapoz egy beszédmódot, egy bizonyosfajta költői gondolkodásmódot, olyat, amelyre már lehet egy új poétikát, a világ újfajta lírai feltérképezését
építeni. Egyszerűen arról van szó, hogy a tagadás (…) egy olyan retorikai-poétikai teret nyit
meg, amelyre többféle sorsfantázia (…) ráépülhet, belőle többféle világkép és énkép rakható ki.”
(Bókay Antal)
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A „Nincsen apám” vers – ahogy József Attila később,
Születésnapomra című költeményében (1937) nevezi
ezt a korai alkotását – a költő egyik legismertebb
műve. Már megszületésekor ellentétesen végletes
fogadtatásban részesült. Ignotus, a Nyugat kritikusa
„gyönyörűszépnek” találta, Horger Antal, a szegedi
egyetem nyelvészprofesszora – a jelentést szó szerint
véve – felháborítónak, botrányosnak ítélte.
Az első versszak meghökkentő felsorolást tartalmaz. Erőteljes felütését a létige jelen idejű tagadó
alakjának verskezdő pozícióba emelése eredményezi. A továbbiakban a „se” tagadószó hétszer szerepel kiemelt, ütemkezdő helyzetben. A második
versszak első két sora még három tagadást kapcsol
az eddigiekhez. A tagadó szerkezetek fogalmainak
sorjázása értelmezhető a lírai alany léthelyzetének
leírásaként, de létszemléletének megfogalmazásaként is. Ha a lírai én léthelyzeteként értelmezzük,
akkor ennek meghatározó jellemzője a minden tradicionális értéktől és emberi kapcsolattól való meg-

fosztottság, a kifosztottság, a kitaszítottság, a hiány,
a személyes lét egzisztenciális veszélyeztetettsége.
Ebből fakadóan érzékelhetjük a beszélő magatartását panaszolónak, a népdalok „keserveseihez” közel
állónak. A népdalok hangzásvilágával való rokonságot mutatja a magyaros, kétütemű hetes versritmus és az egyszerű páros rím is. Amennyiben a tagadást a lírai én létszemléleteként értelmezzük, akkor
maga a tagadás jelentheti a biztos világnézeti fogódzók hiányát, vagy épp azok megkérdőjelezését,
tagadását. Azt, hogy a beszélő úgy véli, magára
maradt a tájékozódásban, nem talál követendő mértékeket a világ értelmezéséhez, vagy elutasítja a
hagyományokban megrekedt, konvencionális
értéktartalmakat. Ebből a jelentésből válhat a „se
bölcsőm, se szemfedőm” sor a Vörösmarty Szózatából
érvényes „rendületlenül” és „itt élned, halnod kell”
erkölcsi parancsának visszavonásává. Így a beszélő
magatartását józanul tényközlőnek vagy lázadónak
minősíthetjük.

Öntörvényű értékrendszer
A második versszak 3. sora az előzőekhez képest váltást jelez: a lírai én egyetlen birtokolt és vallott értékeként a fiatalságát nevezi meg. A fiatalsághoz az
irodalmi és folklórhagyományokban egyaránt gyakran kapcsolódik a hatalom képzete, hiszen a benne
rejlő életerő, teremtőerő a jövőre irányultságot, a
lehetőségek be- és kiteljesítését hordozza. A vers beszélője azonban azt a feltételes lehetőséget is fenntartja magának, hogy kirekesztettségében, kétségbeesésében vagy a világgal való értékkonfliktusából
adódóan az ördöggel kössön alkut, az életerőt így
rombolásra, pusztításra használja. A fausti megkísértés gondolata egy részben ilyen módon elképzelt
jövő irányába mozdítja a záró nyolc sort. A megszaporodó igék balladai történéssort felidéző jelentésükkel és ok-okozati összekapcsoltságukkal (betörök, ölök → elfognak, felkötnek → elfödnek → fű terem) a lírai én elkeseredésből fakadó, a népi átokmondásokra is emlékeztető reakcióit mutatják.
Ugyanakkor a lírai én kilátásba helyezett cselekvéseit és alanyi értékeit ellentmondásosság jellemzi. A
társadalmi normákat áthágó, pusztító és önpusztító
cselekvéssor mindvégig éles ellentétet képez a beszélő

tényleges, öntörvényű értékrendszerével. A vers beszélője önmagát az igazság (a szív biblikus jelentése),
a szépség („gyönyörűszép szívemen”) és a tisztaság
(„tiszta szívvel”) letéteményesének tekinti. Ez csak
úgy lehetséges, ha tettei nem önszántából fakadnak,
hanem az ellehetetlenülő léthelyzetből következnek
szükségszerűen. A „halált hozó fű terem” sor eszerint
a személyes lét kudarcából fakadó, a népi átokmondásokkal rokonságot tartó keserű ráolvasás.
A zárlat értelmezhető fenyegetésként, de felidézhet szánalmat, a beszélővel való együttérzést is.
A személyiség magányát, életlehetőségeinek kudarcosságát és a világ rendjének felbomlását megfogalmazó modern verstartalomhoz klasszikus formafegyelem kapcsolódik. Ez a kettősség: modernség és
hagyományőrzés a József Attila-i költészet alapjellemzője lesz a későbbiekben is.
József Attila az alanyi személyesség újraalkotója.
Lírai énje többnyire nem felnagyított, stilizált,
hanem hangsúlyozottan köznapi. Metaforikája
gyakran határozottan életrajzi, ezáltal mindennapiságba stilizáló. Ebben Arany Jánoshoz kapcsolódik.

A KORSZAK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

Léthelyzet, létszemlélet, önazonosság-keresés
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József Attila
Vidám és jó volt s tán konok,
ha bántották vélt igazában.
Szeretett enni s egyben másban
istenhez is hasonlitott.
Egy zsidó orvostól kapott
kabátot és a rokonok
úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam.
A görög-keleti vallásban
nyugalmat nem lelt, csak papot –
országos volt a pusztulásban,

A KORSZAK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

no de hát ne búsuljatok.
(1928)
Nemzett József Áron
Nemzett József Áron,
szappanfőző, aki már
a Nagy Óceánon
szagos füveket kaszál.
Megszült Pőcze Borcsa,
kit megettek a fenék,
gyomrát, hasát sorba,
százláb súroló kefék.
1

Szerettem Lucámat ,
de Luca nem szeretett.
Bútoraim: árnyak.
Barátaim nincsenek.
Bajom se lesz többé,
lelkemmé lett mindahány, –
élek mindörökké
gazdátlan és ostobán.
(1928)

Két „önéletrajzi” vers. A József Attila cím megegyezik a szerző nevével;
műfaja szerint sírfelirat vagy halotti búcsúztató (T/2. jelen idejű megszólítás, gyászolókhoz fordulás, nyomatékos E/3., mint Villon e verset ihlető
Búcsúballadájában). Egy ember sírverse, irodalomról nincs benne szó. Szerepe a József Attila nevű személy (majdani, a szöveg szerint jelenbeli) „kivezetése” az életből: elbúcsúztatás, emlékállítás. A versbe írt életesemények
kiválasztása tudatosan véletlenszerű. A beszélő és az elbeszélt személy helyzete egyes szám harmadik személyű, de a szerző és a cím névazonosságán
kívül semmi nem jelzi a kettő azonosságát (ráadásul a vers síron túli hangként is olvasható). A személy hétköznapi karakterének jellemzői ellentmondanak mind a saját léthelyzetnek („országos volt a pusztulásban”),
mind a gyászból következő viselkedésnormáknak („ne búsuljatok”). Így
maga a személyiség a széttartások miatt ellentmondásosnak mutatkozik.
A Nemzett József Áron szintén olvasható sírfeliratként. Ironikusan utal
önéletrajzi, tulajdonnévvel jelölt személyekre, és a Tiszta szívvel című verssel ellentétező párhuzamokat alakít ki.
Névhasználat „Borcsa” – az ember nem szokta becenévvel megnevezni az anyját
Képalkotás
„szagos füveket kaszál” – a szappan illatának átvitele
(szappanfőző apa)
„kit megettek a fenék (…) százláb súroló kefék” –
körülírás, a munkaeszköz átvitele (mosás, takarítás)
Szóhasználat „nemzett”, „megszült” – életrajzban nem használatos
„Nincsen apám, se
anyám”
„se csókom, se szeretőm”
„s halált hozó fű
terem / gyönyörűszép
szívemen”

↔
↔
↔

„Nemzett József Áron”, „Megszült
Pőcze Borcsa”
„Szerettem Lucámat, / de Luca nem
szeretett”
„élek mindörökké / gazdátlan és ostobán”
(A vers eredeti címe Örökélet volt.)

Az apa és az anya figurája a gyermekkor élményvilágával is összekapcsolódik. Motívumai későbbi versekben dolgozódnak majd ki: Dunánál, Kései
sirató. Az apával és az anyával megkezdett veszteségsor a kevésbé kidolgozott szeretővel, Lucával folytatódik. Az én–te viszony formális szerkezete
a szerelem léthelyzetének későbbi felépüléseiben is ismétlődik. A dalszerű
vers a 11. sortól fordított logikát követ, mint a Tiszta szívvel.

1. Milyen, az irodalom természetével összefüggő kérdéseket vethet fel egy olyan szöveg, amelybe beleíródik a
szerző saját neve, illetve életének bizonyos tényei, eseményei?
2. Olvassátok el mindkét költeményt, majd alakítsatok szakértői párokat egy-egy vers értelmezésére!
a) Mi lehet a vers műfaja? A cím és a szöveg mely jellemzői alapján lehet ezt állítani?
b) Miként válaszolja meg a vers a „Ki vagyok én?” kérdését? Milyen lírai ént alkot?
c) Milyen, az ént (a személyiséget) jelölő retorikai eszközök alakítják ki az én pozícióját a szövegben?
d) Hogyan vonható meg a megalkotott életrajz mérlege? Mik a veszteségek vagy nyereségek, a sikerek vagy
kudarcok? Milyen az arányuk?
e) Mi jellemzi a szöveg időviszonyait? Ha van idősíkváltás, ennek mi a szerepe?
f ) Hogyan kapcsolódik, kapcsolható vissza (párhuzamok, ellentétek) a mű a Tiszta szívvel című vershez?
3. Foglaljátok össze, mutassátok be szakértői vizsgálódásotok eredményét a másik verset értelmező egyik párossal csoportot alkotva! Hallgassátok meg, majd beszéljétek meg az ő értelmezésüket is!
4. Hasonlítsátok össze a másik páros által értelmezett verset József Attila Kész a leltár című kései, 1936-os
költeményével!

1

Wallesz Luca a 19 éves József Attila szerelme, „múzsája” volt.
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1. Gyűjtsétek össze pókhálóábrával, mi az alapja a vers ékszerrel való azonosításának a következő két idézetben!
a) „Versemmel hogyha megelégszel / – kínáltam úgyis
már elégszer – / Fogadd el: véres, könnyes ékszer.”
b) „Szonett, te drágakő, te antik / Gyöngysor, Reá akasztlak ím, / Hűsen pihenj le vállain, / De fujtsd nyakát,
ha dús brigantik / Orzó szavára hangja hallik”
2. Mi lehet a szerepe az első idézetben a vers–ékszer metafora „véres, könnyes” jelzőbokrának, a feltételességnek és
a gyakorításnak?
3. Milyen kettős szerepet szán a beszélő a második idézetben a szonett–gyöngysor metaforának? Mitől függ a
gyöngysor funkciója?

Piero di Cosimo: Simonetta
Vespucci portréja (1480 körül)

Klárisok
Klárisok a nyakadon,
békafejek a tavon.
Báránygané,
bárányganéj a havon.

Szoknyás lábad mozgása
harangnyelvek ingása,
folyóvízben
két jegenye hajlása.

Rózsa a holdudvaron,
aranyöv derekadon.
Kenderkötél,
kenderkötél nyakamon.

Szoknyás lábad mozgása
harangnyelvek kongása,
folyóvízben
néma lombok hullása.
(1928)

 A félakt nyakán egy vastag

láncon egy kígyó tekeredik
körbe. Mit jelölhet, mit jelképezhet a kör forma, a fonódástekeredés motívuma, illetve a
nyaklánc, az ékszer a nyakon?
 Hányféleképpen és hol ismétlődik a félakton a körbeölelés, körbefonás motívuma?
Milyen jelentéseket emelhet ki
ez az ismétlődés?

4. Gyűjtsétek össze, mi minden miatt nehéz megérteni, hogy miről szól ez a vers!
5. Vegyétek számba szemponttáblázattal, mit tudunk meg a versszövegből, illetve mi feltételezhető
a beszélőről, mi a megszólítottról, kapcsolatukról, a kapcsolat lehetőségeiről!
6. Vizsgáljátok meg kettéosztott naplóval, milyen látványelemekhez társulnak az egyes versszakok
költői képei!
a) Hogyan mozog a vers beszélőjének tekintete?
b) Mi a közös a kláris, az öv és a szoknya rendeltetésében?
c) Mi a közös, és mi az eltérő a kláris, az öv, a szoknya, illetve a kenderkötél motívumában, szerepében? Milyen történetre utalhat a kenderkötél?
d) Milyen további képek kapcsolódnak az egyes látványelemekhez az 1–2. és a 3. versszakban?
e) Mi mindenben tér el a negyedik versszak a harmadiktól? Vajon mit fejezhet ki a változás?
7. Igazoljátok, hogy a vers szürrealisztikus képei nem az automatikus írással függnek össze!
8. Jellemezzétek a vers ritmusát, rímtechnikáját! Magyarázzátok meg, mivel kelt diszharmóniát!
9. Gyűjtsetek népdalokat, amelyekben a pataknak vagy a lombját hullató fának jelképes jelentése
van! Mit fejeznek ki ezek a motívumok a népdalokban és milyen érzések kifejezői a versben?

A KORSZAK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBŐL

A tiszta költészet jegyében

10. Hozzátok kapcsolatba a verset Piero di Cosimo festményének motivikájával, illetve a ráhangolódásban olvasott két József Attila-idézettel!
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