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Költészetünk legújabb irányzataihoz tartozó költő. „Az 1956 utáni
időszak, sokarcú költészetének egyik jellegzetes képviselője.
Határozott eszmeiséget Jiordozó versei 1957 óta jelennek meg rendr*
szeresen. 1962-ben jelentkezett önálló kötettel* Villámok ballada-*
ja cimen,1937-toen született Pilisen.•Budapesten.érettségizett* Ezután két
évig dolgozott különböző munkaköröKben. Yolt? pályamunkás, megyei
lap munkatársa és •banktisztviselő. I962~*'ben szerezte meg magyarolasz szakos diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Versei
1958 óta jelennek meg rendszeresen,, különböző napilapokban és fo-»
lyó irat okb an,
"Hétköznapi embernek lenni á, hétköznapi emberek között, megkeres*-*
ni magamban, ami sokakkal azonosit, és ezt az ""azonosságot11**
áekben kifejezni,, ez lenne célom" — irja terveiről.

Kossuth—dijas iró és költő. 1899-«ben született? munkáscsaládból*
•Ifjú korá"ban gyári munkás, A Tanácsköztársaság "bukása után Szlovákiába szökik. Itt kerül kapcsolatba a Kommunisták Magyarországi
Pártjával* 1919 őszén jelennek meg első versei^ amelyekben az el**
bukott forradalmat gyászolja. 1925-^ben jelenik meg első verses-*
kötete. "Az ellenforradalom földjén**... Rövidesen a, Szovjetunióba ft»
migrál* Jelentős szerepe van a Sarló és kalapács folyóirat megteremtésében, 'Veraeskötetöi először oroszul^- később magyarul is megjelennek. Forradalmi versei(közül sok névtelenül hazakerült, pl a,
•Vörös Gsepel, Salgótarjáni induló^ A narcban nem szabad megállni ~
s munkásdallá lett. Költészete; agitációs költészet* Kommunista költőként,; tudatosan,, cselekvőén szolgálja a forradalmi harcot. A
években,, a fasizmus előretörése: idején az emberért, a hutaa— .
Bzáll sikra az embertelenséggel szemben*

Mint prózaíró is jelentős,, Első kötete a
g
Moszkvában^ második és harmadik kötete már Magyarországon^
és- Más muzaika kell cimen jelent meg* A re
gényciklusban Hidas lényegében saját életútját is- ábrázolja.
A második világháború után egy ideig még továbbra is a Szovjetunióban maradt, s főleg a magyar irodalom fordításával és népszerűsítésével foglalkozott* Több tanulmányt irt a.magyar
klasszikusokról. Illés Béla moixdta rólaí "Bizonyos, hogy soha
senki ilyen széles utat nem vágott költészetünk számára a világé lismerés felé mintaHidas köré gyűlt forditói és költői gárda tette az utolsó 12 esztendőben,*1
.
1959 végén, 34 éves távollét után érkezett haza Magyarországra*,
yar ors .zágon _megjejlent
Néném kertje, Verseké, Bp s ^
Jázmin utca* Yersek« Bp. 196Q., •
Tengerektől^tengerekig* Műfordításoké J$p« 19'6Oa
Márton és barátai. Regény* Bp„ 1959» folytatásai Más muzsika, kell*

József Attilá-dijas költő és műfordító.' 1921-»ben született, Bálas^gyarmaton* Mint diák, "bekapcsolódott, a, szocialista munkásmozga-=
lomba*
Első verse a Népszavában Jelent meg, 18 éves korában. írásait később közölte a .Kelet népe és. a Hid is. A felszabadulás után tisztviselő-, majd orosz-magyar szakos tanári oklevelet szerezve gimnáziumi tanár lett* Költeményeivel 1953-toan jelentkezett újra,
1954—ben, majd 196>*ban is József Attila-díjat kapott, 1955-ben
adta ki "Feltámadás" cimü kötetét, 1956-ban a,"Hajnali viadal"-t,
üj vers.ei 1962~*ben "Hó éa nap", cimmel jelentek meg. 1963-*ban a
kötetet újra kiadták.
A költő világnézete,..Jb.itvallása kommunista^ Nyilt egyéniség,,
nem használ szimbólumokat* Elsődlegesen érvényesül •munkássága-'
ban a> dinamikus közlési vágy.

Érzékeny költői alkat, verseiből az eleven valóság igézetében
égő ember nyugtalan és forró közéleti lirája szól, de sokat
foglalkozik a szerelem problémáival is. Sok verse a gondolati
lira területére tartozik.
Jeles műfordító is egyúttal. Főképp orosz költőket /Puskint,
Nyekraszovot, Jeszenyint, Majakovszkijt és Martinovot/ forditott.
Meg,j e lent kötetei;
Feltámadás. Versek. 1952-55. Bp. 1955.
Hajnali viadal. Versek. Bp..1956. ,
Hó és nap. Versek. Bp. 1962.-, 1963.

6Közvetlenül az ellenforradalom után jelentkezett fiatal költőink sorában. Szilárd, kommunista meggyőződésről valló, uj
formákkal bátran kísérletező verseiből a Tüztánc c» antológia
adott először izelitőt. Azóta Mezei lirája a "belső érlelődés
és a formai letisztulás értékes folyamatán ment át, Gyermekkorénak súlyos emlékei vagy finomhangulatu tájversei^ munkásosztály mai életét kifejező versei, a magánélet "belső emberi
problémáit tükröző témái egyaránt szocialista emberségről vallanak. Verseinek.elsőf önálló gyűjteménye a Torlódó idő cimmel jelent meg. Legújabb kötete a nemrég kiadott "Múlandóság
sebei" igen diszes kötésben, szinte könyvművészeti remekként,
modern illusztrációkkal és egy hanglemez kíséretében /melyen
Keres Emil tolmácsolja a költő verseit/ jelent meg.

A kötetben a magján— és a közélet tematikája elválaszthatatlan
egységben nyer formát.
Mezei András 1930-ban született,' Budapesten. Édesapját 1945-ben
Auschwitzban elvesztette.
.
Négy évig gyermekotthonban élt. Technikumi érettségi után esztergályos, lakatos majd tervező technikus lesz, Közben elvégzi
a tanárképző főiskolát. Az 1956-os ellenforradalom után születnek meg első, közlésre számitható versei. Költeményei először
az Élet és Irodalomban és a Magyar Ifjúságban jelentek meg.
Müvei

:

Torlódó idő. Versek. Bp,, * 1961*
B
Múlandóság sebei. Versek. • p«» 1963-

Nag;y. László
Költészete készen pattant kir'.a történelem fordulóján, az 1944-45-ös
években, a nyelvnekr ritmusnak olyan összhangjával, amelyre pálya-*
kezdetén kevés a példa-*- Liráját nagy nyelvi tömörség jellemzi. Költészete ellentmondásos, az 50-es évek közepén lírája felívelését vívódások törték meg. Közeledett a szocialista lirához, de a kor éles
problémái előtt megtorpant.- Költészetében ezidőtől némi misztikus
és elvont* rejtelmes humanizmus min,tha elfedné az egészséges emberi
és költői erőt* Ujabb verseiben azonban egyre inkább .állást foglal
a kor kérdéseiben. Verseinek válogatott gyűjteménye 1957—"ben jelent
meg "Deresmajális" cimmel. Költői munkásságáért József Attila-dijat kapott.
Megjelent költőimüvéJU . • •
Tűnj el fájás. Bp.,, 1949.
A tüzér és a rozs; Bp» t 1951*
A nap jegyese... Bp* » • 195^*A vasárnap gyönyöre, Bp,^, 195S.
Deres majális. 1944-1956. Bp.„ 1957.

-9Rákos. .Sándor'
Költészete zaklatott, komor, igényes belső világot tár fel*
költői alkatának meghökkentő uj dimenziói jellegzetesen megkülönböztetik a kortái*s-költoktól, Témaköre gazdag, a középkor
lélekállapotának érzékeltetésétől a'20. századi modern figurákig.
Világát a racionálistól való bizonyos elhatároltság jellemzi^,
inkább szemlélődő, mint állásfoglaló. Iróniája, groteszk humora
uj színekkel gazdagítja verseit* Ny.eiv- és formakulturája igen
magas. Első verseskönyve az "Eb válaszöl% 1949-ben jelent ^©g.
Ebben őszinte,, önkinzó bánattal fejezte ki háborusujtotta nemzedékének szenvedéseit* További köteteiben 7Férfikor"r "A tüz udva—
rában"^ Szegények vonulása"/ a köznapi dolgok, az egyszerű embe-*
rek mindennapjainak ábrázolása váltakozik a költőnek* mint a
magánembernek problémáival. Liráját erős hangulati hatások és fegyelmezett formamüvészet jellemzik. Válogatott kötete, a "Fák
viharban" /1962./ költői-pályafutásának minden egyes állomását
bemutatja,
.

Rákos Sánd£?r műfordító is.. Az asszir-*babiloniai költészet kiváló tolmácsolója. A Gilgames-eposz:- forditása szinte müforditói
remeklés. Költői munkásságáért. József Attila-»di{jat kapott*
kötetei t
Az eb válaszol. Versek. Bp.» X94-9*
Férfikor. Versek. Bp* t 1952*
A tüz udvarában. Versek. Bp** 1957*
Szegények vonulása. Versek^ müforditások. Bp,.., 1959«
Fák viharban. Versek. Bp. t 1962. .
Gilgames. Ékirásos akkád eposzok, Ford., és bev. Rákos Sándor,. Bp.
1960.

-11Zelk Zoltán
Kossuth dijas költő. 1906-*ban született. Az 1930-as érek
expresszionista versekkel kezdte pályáját. Kaaaák Lajos lapja*
a Miinka körül csoportosuló Írók köréhez tartozott. A felszabadít*
lást követő években a azooialista épités* a bókemozgalam tárnái
szólaltak meg költészetébon. Válogatott verseinek első gyüjtemé«
nje az 1945~*"fc>en megjelent "Teremtés tanuj.af% 1954—ben uj nagyobb
válogatást adott ki '''Mint égö lelkiismeret" kötetében.
Az 50*^6s évek közepe "táján, költészetében törés következett be.
Azok közé az irók közé tartozott, akik Java. termésüket a felszabadulás utáni években alkották, müveikkel a szocialiata épités
munkáját támogatták. A személyi kultusz légkörében nem tudtak
egyensúlyt kialakítani Írói programjuk-, a társadalmi valóság^
szubjektív élményeik között; óa munkásságukban revizionista törekvések jutottak kifejezóare.

Az ellenforadalom óta megjelent első kötete a "Tüzből mentett
hegedű.", A fájdalomban és vívódásban érett versek letisztult
költészetet, nagy költőt mutatnak. A börtön emlékéig ^magányas
ember egyedülvalósága néha feloldódnak a mindig szép élet válrlalásáról vallott gondolatokban. A kötet döbbenetesen szép -»
egyúttal Zelk talán legnagyobb verse is -* a "Sirály". Ebben tragikusan elhunyt feleségének állit halhatatlan emlékét.
Fájdalmának oldódását, az élethez közeledését jelai az "Ezernevü
lány" cimü mesejátéka, Szép» a modern formákat a népköltészet
hagyományaival ötvöző yerj§»i megtalálták útjukat a gyermekekhez,
JelentŐBebb kötetüli
A ter&iatés tanuja, Tálogatott versek, Bp^* 1945*
Kagylóban tenger, Versek, 1942-4v7* Bp* % 1947. •
Mint égő lelkiismereti, Yálogatott és uj versek. 1928-53.Bp. t 1954.
Alkonyi halászata Veraelt, Bp,,, 1956.
Tűzből mentett hagedü, Y@PS»lc, Bp*,, 1963.,

A költőket
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Irodalomtörténész és kritikusi 1929-*ben született, "Nyírmeggyesen, szegény-paraszti családból. Eötvös-kollégistaként a budapesti egyetem bölcsészeti karán végzett,.
1951 óta jelennek meg-j főleg Móricz Zsigmonddal és a népi Írókkal kapcsolatos kritikái és tanulmányai.. l^^M—'ben József Attila-*
dijat kapott. Az aspirantura elvégzése után, 1955-*5&-ban aa U{j
Hang szerkesztőségében dolgozott, 1956 óta az MTA Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa, 1960-ban Jelent meg "Móricz Zsigmond
útja a forradalmakigw c. Jelentős monográfiája. Munkájának egyaránt Jellemzője a széles, alapos anyagfeltárás, az elmélyült
elemzőképesség és az érzékletes stilus*

