POMOGÁTS BÉLA

A NÉPI IRODALOMSZEMLÉLET KÉRDÉSÉHEZ

1.
Egy irodalmi irányzat elméletének és gyakorlatának Összefüggései igen bonyolultak
lehetnek. A doktrína előzi-e meg a gyakorlatot, vagy a gyakorlat a doktrínát? E kérdésre bajcs
lenne határozott választ adni; az irányzatok fejlődése amúgy is elmélet és gyakorlat kölcsönös
ségében bontakozik ki. 1 A modern költői népiesség is együtt alakult a népi irodalomszemlélet
tel: Erdélyi József, Sinka István, Gulyás Pál, Sértő Kálmán, Gellért Sándor és mások lírai
tevékenysége; Németh László, Féja Géza, Veres Péter s (a teoretikusnak is jelentős) Gulyás
Pál elméleti munkája egymásra utalt. Kapcsolatuk legfőbb tulajdonsága nem az időbeli sor
rend, hanem a gondolkodásbeli interferencia: a népi irodalomszemlélet nagyvonalúbb, tága
sabb, mint a népi költészet. A művek csak bizonyos korlátok között követték az elméletet;
a doktrína számos tétele, talán éppen a legfontosabbak, mint Németh László népiség és kor
szerűség szintézisét sürgető elgondolása, alig váltak teremtő erővé. A lírai népiesség legtöbb
képviselője, éppen az irányzat természete miatt, ösztönös tehetség volt, aki nem elméleti
megfontolások alapján alkotott, s műhelyébe csak azok a gondolatok szivárogtak el, amelyek
a népi mozgalom legszélesebb köreinek közkincsévé váltak. Vagyis a kevesebb fáradsággal
birtokba vehető, könnyebb fajsúlyú, hígabb gondolatok. Az elmélet és az írói gyakorlat e sajá
tos viszonya döntő módon határozta meg az irányzat történetét, eredményeit.
Egységes doktrínáról természetesen nem beszélhetünk: a népi irodalomszemlélet inkább
különböző eredetű, irányú és értékű gondolatok öntvénye, mint rendszerezett, szervesen ki
fejlődött elmélet. Tézisei állandóan változnak, alakulnak; képviselői hol igazolják és kiegészítik
egymást, hol perlekednek. Más irodalomszemlélet organikusan alakul, rendszert épít; a népies
ség elmélete mintha gyakrabban kínálná a benne egyesülő elgondolások ellentmondásait,
mint azonosságait. Szabó Dezső néhány gondolata ugyan átsugárzik az irányzat későbbi té
telein is, de különbözhetnek-e jobban írói magatartások és esztétikák, mint az ő zsarnoki
voluntarizmusa és Illyés Gyula racionalista fegyelme? A népiesség elmélete: ahányan képvi
selik, annyi színt, meggyőződést és értelmezést jelent. Spektruma akár a népi mozgalomé:
Illyés plebejus józansága, Németh László és Gulyás Pál harmadik utat kereső teoretikus szen
vedélye, Féja Géza Szabó Dezső-s romantikája csupán az elmélet tengelyét és pólusait képvi
selik; közöttük-körülöttük tucatnyi kavargó, ötletszerű és indulatos elképzelés. Általában kevés
a végiggondolt és tézissé fogalmazott eszme; a népi irodalomszemlélet inkább vallomásokból
és ösztönös ítéletekből szerveződő írói ars poetica, mint határozott doktrína. írók és nem tudó
sok műhelyében készült. Népi irodalomszemléletről beszélve tehát nem egyfajta doktrína épít
ményére gondolunk, hanem az életérzés, az elkötelezettségek, az ars poeticák hasonlóságára,
azonosságaira. Valódi elmélet néhány írónál épült csupán: Szabó Dezsőnél, Németh László
nál, Gulyás Pálnál és Féja Gézánál. Az ő gondolataikra, eszmeteremtő tevékenységükre kell
tehát koncentrálnunk: őket tekintjük a doktrína kidolgozóinak.
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A népi irodalomszemlélet szakít azzal az irodalomfogalommal, amely a Nyugat nagy
nemzedékének világában alakult ki, s az egyéniség önkifejezésének elvéhez igazodott. A háború
előtti ars poeticák büszke individualizmusa, mámoros szépségkultusza és lélekvizsgáló igénye
az irodalom öncélúságának elvével együtt tovatűnt. A fiatalok elfordulnak a mesterek eszmé
nyeitől, az egyéniség mámoros kiélése, a kötésektől független emberi személyiség, a század
elő szenvedélyes önvizsgálata és csillogó játékossága helyett új eszményeket kívánnak. A bu
kott forradalmak és a vesztett háború után, az ország szociális és erkölcsi állapotának végső le
romlása idején, társadalmi vagy morális reformot hirdetnek; természetes, hogy az irodalom
hivatását is tágabban értelmezik elődeiknél. A kialakuló népi irodalomszemlélet társadalmi
vállalkozások függvénye: az irodalmat szociális küldetésnek tudja, nem elégszik meg esztétikai
értékek alkotásával, elkötelezettséget kíván; társadalmi és nemzeti feladatok elvégzését várja
híveitől.
Igaz, már az előző nemzedék is eljutott a szociális elkötelezettség és a cselekvés esz
ményeihez. Ady költészete és publicisztikája éppúgy őket sugározta, mint Móricz Zsigmond
tevékenysége vagy Szabó Dezső irodalomelmélete. A háború élménye pedig másokat is a kö
zelükbe juttatott; még Kosztolányi, a „homo aestheticus" is így beszélt: „Ha valakit megölt
a háború, a régi kéjencet ölte meg. Nekünk csak keményebb erkölcsöt adhat, bátrabb hitet,
több és öntudatosabb közösséget az emberekkel."2 Az aktivizmus és a marxista irodalom
szemlélet hívei pedig egyenesen esztétikájuk tengelyébe állították a cselekvés, az emberfor
málás és pártos elkötelezettség fogalmait. A népi irodalomszemlélet tehát nem az irodalom
szociális küldetésének vállalásában, hanem e küldetés értelmezésében, az elkötelezettség tar
talmában különbözött közvetlen elődeitől és környezetének némely irányzatától. E tartalmi
jegyeket az irányzat mesterei közül Szabó Dezső dolgozta ki a legkövetkezetesebben: azt a
víziót, melyet a magyar irodalomról, tágabban a magyar kultúráról alakított ki, lényegében
a népi irodalomszemlélet is vállalta. E jellegzetes látomás és irodalomkarakterológia számos
írásában jelentkezik, az összefoglalás igényével A magyar irodalom sajátos arca című tanul
mányában nyer f ormát. 3 A tanulmány szuggesztív írója két művelődési modellt különböztet meg:
a nyugat-európait, melynek autonómiáját a történeti fejlődés tette lehetővé, és a magyart,
amely a kezdetektől fogva elkötelezettségben, a nemzeti sors értelmezője- s alakítójaként,
a közösség kifejezőjeként bontakozott ki. „A magyar irodalomnak — írja — egyik legsajáto
sabb megkülönböztető vonása a nyugati irodalmakkal szemben: hogy .. .sokkal inkább a kö
zösség irodalma, sokkal inkább történeti problémájú, mint ezek az irodalmak." Majd: „A ma
gyar líra és a magyar próza egész fejlődésében és majdnem minden kiváló alkotásában: állandó
töprengés, szorongás, segítség-kiáltás, megmutatás, könyörgés, vád, harc: a magyar közösség
(faj, nemzet) életproblémái körül." E gondolatban Jean-Marie Guyau jobboldali radikalizmu
sának ösztönzései találkoznak Beöthy Zsolt konzervatív irodalomszemléletének hatásával.
A történelmi helytállás és küzdelem kényszeréből vezeti le azután Szabó Dezső irodalmunk
sajátos „dinamizmusának", vagyis a lelki tartalmak és közösségi mondanivalók „zsúfolt erejű
zuhatagos előömlésenek", a magyar író szenvedélyes igazságkeresésének és önvallatasának
jellegzetességét. Másrészt a történelemmel perbe szálló, az évszázados társadalmi és nemzeti
kudarcokkal viaskodó irodalom látomásától jut irodalmunk tragikus étoszának eszméjéhez.
A népballadákban, Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dániel, Katona József, Vörösmarty vagy Ady
életművében éppúgy a tragikus erőt, a drámai pátoszt keresi, mint irodalmunk klasszikus
drámai vagy epikai hőseiben: Petur bánban, Toldiban, Violában vagy éppen — a rá jellemző
önérzettel és szerénytelenséggel — Farkas Miklósban, Boór Bálintban. „Az új küzdésre, új
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hősi próbálkozásra induló írói nemzedékeknek — írja — újból és újból úgy tűnik föl, hogy ők
a magyar lét és nem lét utolsó pillanatában érkeztek s bennük dől el a magyar élet-halál-harc."
— E gondolatoknak — tudjuk — centrális szerepe van Szabó Dezső irodalomszemléletében:
tanulmányai, nyilatkozatai, regénybe szőtt vallomásai újra és újra megfogalmazzák őket.
S nem kevésbé szerepük van a népi irodalomszemléletben is.
Az irodalom aktivitásának és elkötelezettségének eszméjét ugyancsak Szabó Dezső
tölti meg konkrét tartalommal, amikor a magyar irodalom történelmi küldetésének célját
a parasztság felemelésében, felszabadításában jelöli meg. Ismeretes, hogy e gondolat áll Szabó
Dezső egész társadalmi-politikai programjának centrumában, nyilvánvaló, hogy az irodalom
nak is e feladatok szolgálatát szánja. Imént idézett tanulmánya így fejti ki tovább és zárja
le gondolatmenetét: „a magyar irodalom e történelmi szorongásának, e folytonos györtődésnek a közösség problémái körül: megint csak a magyar paraszt a középpontja. A nyugati
irodalomban a sajátosan paraszttal foglalkozó művek mintegy külön kis egzotikus szegletet
alkotnak. A magyar irodalomnak egész fejlődésében állandó megszállottsága, lidércnyomása
és szerelme, derűje és jajgatása, egyszóval: legfőbb problémája: a magyar paraszt. A magyar
lélek örök kifejezői, a magyar evangélium papjai a paraszt sorsában látták és látják eldőlni
a magyarság élet-halálküzdelmét."
Az irodalom fogalmának átértékelése azonban a népi írók körében, a népi irodalom
szemlélet közegében bontakozik ki igazán. Az irodalom szociális és nemzeti küldetésének el
vében, a magyar irodalom aktív és elkötelezett jellegének eszméjében valamennyien egyet
értenek, ezekben az alapvető tézisekben nem jelentkeznek máskor oly gyakori nézeteltéréseik.
A kultúrát valamennyien erkölcsi kategóriának tudják, nem elégednek meg azzal, hogy számba
vegyék a művelődés esztétikai rangra emelkedő eredményeit, inkább a kulturális értékek
mögött rejlő morális magatartás, a reprezentatív kultúra „jéghegyként" elterülő erkölcsi
bázisa foglalkoztatja őket. „A kultúra — fejti ki Németh László — nemcsak könyv, kép,
zenedarab. A kultúra egy nép vérébe és szellemébe ivódott erkölcsi és művészi szokásjog,
amelyhez az egyéni felelősségérzet formája, a társasérintkezés szertartásai éppúgy hozzátar
toznak, mint az étkezéshez használt cserepek vagy az ünnepre készített színdarabok.4 Vagyis
a kultúrát a nemzet történetének, létének morális magjaként értelmezi. Nem lehet meglepő,
ha maga az irodalom fogalma még fokozottabban morális jelentést kap: a népi irodalomszem
lélet valamennyi képviselőjénél. Idézzük közülük most Gulyás Pált: „A magyar szó vajon
puszta fogalmi és esztétikai egység? — kérdezi, s felelete: — A szó mögött egy nemzet, egy kö
zösség életigénye lüktet." 5 A népi irodalomszemlélet a nemzet lelkiismeretének, a történelmi
lét öntudatának, a közösségi sors irányítójának tekinti az irodalmat. Féja Géza szavai Szabó
Dezső fejtegetéseire küldenek visszhangot: „A magyar író mindig vállalta a »sorsharag«
szerepét, a nemzetteremtés gondjait, a közösség emberi szerepének hangsúlyát. Irodalmunk
társadalmi törekvései tehát legmélyebb emberi hajlamainkból fakadnak.. ." 6 A népi irodalom
hívei saját törekvéseiket foglalták abba a vízióba, amit irodalmunk természetéről rajzoltak,
egyszersmind e vízióval biztatták önmagukat, tőle reméltek új és új erőt állandósult harcaik
ban. Mert az aktív és elkötelezett irodalom eszméjét a napi küzdelmek s a,történelmi megpró
báltatások felrajzolódó baljós jelei is csak igazolták. A népi írók gyakran élték át az „utolsó
előtti pillanat" tragikus pátoszát; az elvégzendő munka beláthatatlan nagysága s a rájuk
nehezedő fenyegetések azt sürgették, hogy az irodalom egyre inkább fegyver és figyelmeztetés
legyen. A háború árnyékában, a megsemmisülés látomásával viaskodva, kinek lett volna kedve
közülük, hogy az egyéniség és az irodalmi autonómia elveit hirdesse? Amikor Veres Péter saját
ars poeticáját írja körül, valamennyiök nevében beszél, a népi irodalomszemlélet cselekvő
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Etikáját foglalja szavakba: „Az abszolút igazság ugyanis ma az a részigazság, hogy az egyete
messég érdekében az író ne irodalmi szemlélődő' legyen, hanem történelmi, átalakító szerepre
törjön, az emberi tudat átformálásán keresztül. Vagyis az igazság, a kollektív, a társadalmi,
tehát »abszolút« igazság ma nem a toronyba való menekülésben, hanem a torony aljában,
a mindennapi valóságban való helytállásban van." 7
Aki a „torony aljában" akar helytállni: a közösség képviseletében küzd és beszél.
A népi irodalomszemlélet a művészet kollektív kapcsolatait hangsúlyozza, elutasítja az írói
egyéniség kultuszát, nemcsak elkötelezettségében irányul a közösség felé, hanem abban is,
hogy az írott szót egy nép öntudatának, egy kollektív életerő önkifejezésének tekinti. „Az iro
dalmi mű — jelenti ki Féja Géza — mindig nemcsak egy sajátos egyéniségnek, hanem egy sa
játos közösségnek is megnyilatkozása."8 Persze e kollektivizmus korántsem azonos értelmű
a népi irodalom valamennyi képviselőjénél, egyikük elvontabban, másikuk határozottabb
közéletiséggel fejezi ki az irodalom és a közösség kapcsolatát. Gulyás Pál a filozófus nyelvén
beszél e kapcsolatról, arról értekezik, hogy a kiváló ember miként sűríti magába a kollektíva
érzéseit és felismeréseit;9 Veres Péter viszont az író és a „harcos tömegek" szolidaritását kí
vánja, „közös tetteket" sürget.10
Láttuk, hogy Szabó Dezső a magyar irodalom struktúrájában látta testet ölteni azokat
az elveket, miket az irodalom újraértelmezése során megjelölt. Hozzá hasonló módon járnak
el a népi írók is: a közéleti elkötelezettséget és a közösségi jelleget irodalmunk lényegi sajátossá
gainak tudják. De olyan sajátosságoknak, amelyek egyszersmind további elmélyítésre várnak,
amelyek nemcsak karaktert adnak, hanem követni való programot is. „A magyar író egyik
legmélyebb vonása — jelenti ki Féja —, a közösségért érzett és vallott felelősség elve, . . . már
elevenen élt régiségünkben, a jövőben pedig lassanként minden más elv fölé emelkedik."11 Féja
természetesen maguktól a népi íróktól várja a közösségi elv diadalra juttatását. Veres Péter
hasonlóképpen gondolkodik; arról beszél, hogy a népi irodalom alkatánál fogva közösségi szel
lemű: „a népi írók — írja — legelső sorban közösségi írók, legmagasabb igényeikben azt szeret
nék, hogy művészi és politikai téren maga a dolgozó nép szóljon az ő hangjukon keresztül." 12
Történelmi aktivitás, népi elkötelezettség, a közösség képviseletének öntudata: ezek
a népi irodalomszemlélet eszményei. Egyszersmind e tulajdonságok húzzák meg annak az arc
nak a fő vonalait is, amit a népiek a magyar íróról rajzolnak.
A népi irodalomszemlélet ugyanis nemcsak az irodalom hivatását fogalmazza újra,
hanem az író feladatait is újraértelmezi, jellegzetes íróideált állít követői elé. A Nyugat auto
nóm írót kívánt, szuverén egyéniséget, akinek egyetlen küldetése az, hogy minél teljesebben
s minél eredetibb művészettel fejezze ki önmagát. Szabó Dezső ugyan elutasítja az írói egyéni
ség nyugatos értelmezését, és helyette a szociális elkötelezettségű alkotó ideálját hirdeti;
individualista korának nietzscheánus sugallataitól azonban ő sem szabadulhat: eszménye
a próféta és a vezér, írófogalmát féktelen messziánizmus hatja át. „Igaz — fejti ki jellegzetes
eszméinek egyikét —: mindenekelőtt művésznek kell lenni. De aztán nagyon kell szeretni,
gyűlölni, akarni. Ha egy igazi művész teleissza magát ezzel a tragikus magyar élettel, lehetet
len, hogy ne jöjjön a megváltás. Mert a megváltás mindenütt az irodalomban kezdődik." 13
A próféta és a zsarnok szenvedélyével fordul az irodalomhoz, a zsenit — önmagát — Nietzsche
biztatása nyomán a nemzeti közösség kifejezőjének, Németh László találó kifejezésével, „a faj
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élettani megafonjának"14 tudja. Az írói hivatásból mítoszt formál: e mítosz jelentkezik pél
dául Az elsodort falu romantikájában is.
Az itt megformált szerep persze a népi irodalom körében is csábít: hadd utaljunk
csupán Erdélyi Józsefre, aki a Szabó Dezsőtől eltanult gesztusokkal, bár kevesebb önbizalom
mal, hirdeti a költő prófétai küldetését, igényli az irodalmi vezér szerepét. A népi irodalom
szemléletnek az író hivatásáról és lehetőségeiről kialakított mondandóját mégsem lehet a Szabó
Dezső-féle mítosszal azonosítani. A mester harsány és agresszív prófétaságának lényegi vál
tozásokon kell keresztülmennie; a romantikusan felduzzasztott hivatástudat és önérzet el
veszíti mítoszi jellegét: morális kategóriává alakul. Az átalakulás folyamatát szépen mutatja
az a polémia, amit Németh László vív a Szabó Dezsőtől örökségbe kapott író-mítosszal. „De
mit jelent az — érvel --, hogy ő a tízmillió ember életakarata? Azt hiszem, itt az egy több a tíz
milliónál. Az ember egy módon használhat a világnak, ha rendbejön önmagával."1« Az Emberi
színjáték vagy a VII. Gergely írója természetesen morális elkötelezettséget érez a közösség
iránt, de már számításba veszi a kollektívummal kialakított kapcsolat — nem egyszer tragikus
— konfliktusait is. Elveti a mítoszt és a hivatás messiánisztikus felduzzasztását; a mesterség
az ő számára erkölcsi vállalkozás, ahol szolgálni lehet vagy irányítani, de mindenképpen egy
féle aszkétikus fegyelemmel. A költőt nem vezérnek látja, akinek stratégiát és taktikát kell
parancsolnia, hanem eszmék kidolgozójának, aki példát ad s a holnapokra tekint. 16 „A köl
tészet — vallja — nem gyakorlati. Beállítható a gyakorlati élet erői közé, de előbb alkalmaznia
kell rá, s ezt az alkalmazást a költő nem végezheti. Versében, mint csírában a lombos fa legtávolibb ága, ott rejtőzködik a magyar falu kultúrpolitikája, a szövetkezetekről vagy a föld
birtokreformról vallott helyes felfogás, ő mégsem lehet tanító, politikus, finánc, mert az mind
egész embert kíván, s jaj neki, ha őt nem a művészet kívánja mindenestől. A művészet az ő
teljessége és börtöne." 17 Vagyis az író rejtettebb, kevésbé közvetlen közéleti szerepét kívánja,
elzárkózik a prófétai hivatástudat romantikája elől. Ennek ellenére ő is az író társadalmi kül
detését vallja, s az eszmei-erkölcsi irányító öntudatával folytatja előbbi fejtegetéseit: „Mi
nemcsak vers vagyunk s nemcsak novella, esszé és regény, de a dolgok új látása, szavainkat
a tanító tanításra, a bíró ítéletre, a pap vigasztalásra válthatja. Állásfoglalás vagyunk életünk
s a nemzeti élet minden vitás pillanatában. Modor és öntudat, vágyak szárnya s felelősség
súlya."
Németh László tehát jóval realisztikusabb összefüggésbe állítja az írót és a társadalmat,
s ezzel az összevetéssel magyarázza etikai-közéleti jellegzetességeit. A kelet-európai író és iro
dalom történelmileg kifejlődött aktivitásáról beszél: „Az irodalom ezekben az országokban
— írja — mást jelent, mint nyugaton. Egy arányosan tagozott életben az irodalom: irodalom,
keleten a szellemi élet mindenese. Mivel hiányoznak feltételei, önmagának kell megteremtenie
feltételeit is: a virág tápiája a fát, a gyermek neveli szüleit. A kényes külföldi árut be lehet
hozni, de hogy csináljunk hozzá fogyasztót. Az író, ha író akar lenni, be kell ülnie a néptanító
katedrájába, nyakába kell venni a béna tudományt, s hogy levegőhöz jusson, tisztítania kell
a levegőt és irányítani a politikát. Az irodalom külföldről jött s mégis mélyebben eltelik a nem
zeti üggyel, mint nyugaton." 18
E gondolatok általánosak a népi irodalomszemlélet híveinél. Hatásukra nemcsak az író
hivatásának értelmezése változik meg, hanem az író öntudata is: a népi íróknál, legalább is
az értékesebbjeinél, korántsem lelhető fel az a fajta megemelt öntudat, az önérzetnek az a
biztonsága, ami a korábbi nemzedék íróit jellemezte — Szabó Dezsőről nem is beszélve.
Valamiképpen jobban átélik helyzetük felemás voltát: a nemzetmentő tervek és a sivár ered14
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menyek, a büszke szándékok és a pusztába kiáltott szó konfliktusát. Csakhogy e konfliktus
nemcsak a helyzetismeretet növelheti, hanem a pátoszt is fokozhatja. Beszéltünk már arról,
hogy a népi írók milyen gyakran kerültek szembe a nemzet pusztulásának szorongató látomásá
val: az írói hivatást is gyakran látták tragikus szerepnek, hiábavaló, mégis muszáj heroizmusnak. Németh László is az „utolsó óra" kongását hallja,19 Illyés a magyar irodalom „baljós szo
rongását" érzékeli.20 Az írótól ezért egyféle hősiességet várnak, szívós helytállást és áldozat
hozatalt.
Németh László, aki személyes, alkati és világnézeti okok miatt is az írói heroizmus er
kölcsét kívánja és hirdeti, ezért szavaz a tragikus sorsú, ihletett szenvedélyű magyar író ideál
jára. „A magyar írót a magyar sors fűti túlzott s szinte esetlenségig ihletette" 21 — írja, majd
így folytatja gondolatmenetét — „A heroikus ihlet népe vagyunk? Roppant kötelességet ró ez
a felismerés a magyar esztétikára. A modern irodalmat megfertőzte a bűvészet, kikezdte
a kicsinyesség. A magyar irodalom e kettős drótsövényt Adykban kacagta k i . . . " Németh
az „ihlet" és az „ügyesség" alternatíváját állítja fel, s nem lehet tagadni, hogy az ihletett
irodalmat védelmező szenvedély jogosult, éppen abban a kritikában, mit e szenvedély az
irodalmi ügyeskedés, a szórakoztató ipar különféle változatai felett gyakorolt. Csakhogy a Né
meth László által mutatott alternatíva egyúttal olyan csapdát állított — elsősorban a népi
irodalom kevésbé tanult képviselőinek —, amelyben „ihlet" és „ügyesség" kettősét nagyon
könnyen ösztönösség és tudatosság alternatívájaként lehetett értelmezni. Maga a Németh
László-féle fogalmazás adott erre lehetőséget az „ihletettség" kategóriájának felértékelésével:
„Más esztétikák haladjanak a maguk útján, a magyar esztétika az ihlet intenzitását tegye
a költői alkotás értékmérőjévé. A teremtő szervezet lázát keresse a műalkotásban." E gondolat
már sejti, hogy a népi irodalomszemlélet általában kevésre becsülte a költői műveltséget, a
„poéta doctus" erényeit. Az átélt sors fedezetét, a közvetlenül tapasztalt valóság melegét kíván
ta a verstől. Veres Péter — éppen Sinka István költészetének elemzésében — az élet és a tapasz
talat elsőségét hirdeti a „tanultság" felett.22 Nagy költészet nyilvánvalóan így születik, a népi
irodalomszemlélet mégis egyfajta aránytévesztés áldozata lett, amikor az „ihletettség" hang
súlyozásától a „tanultság" lebecsüléséig jutott. A Nyugat elvei ellen polemizált ekkor is,
egyszersmind talán megalkudott a népi líra őstehetsegeinek lehetőségeivel. E megalkuvás
pedig érvényesülni engedte a népi líra irodalomtörténeti küldetésének egyik legfőbb akadályo
zóját: az ösztönösséget.
3.
A Nyugat mozgalma Európához kívánta emelni a magyar irodalmat, évtizedes mulasz
tások pótlására vállalkozott, eszményeit a világirodalomban kereste. A modern népiesség e tá
jékozódással is szakított, a nyugatosok francia, német és angol horizontját a népi hagyomány
felkutatásának és a benne rejlő esztétikai-etikai energiák felszabadításának vágyával cserélte
fel. Nem a nyugat-európai irodalomhoz akart igazodni, hanem az idealizált, sőt gyakran fetisi
zált paraszti művelődéshez, e művelődés betemetett s most feltárni kívánt ősi rétegeihez. Nem
azt kereste, ami a magyar irodalmat az európai kultúrához köti, hanem az elkülönülés lehető
ségeit, irodalmunk sajátos, minden mástól elütő karakterét. Mereven elválasztotta egymástól
a „magas" és a „mély" kultúra szféráját: a nemzetközi művelődéshez igazodó törekvéseket
a paraszti műveltség értékeitől. „Míg a görögök, a latinok, a Nyugat népei — írja Németh
László — magukra szabott kultúrában éltek; keleten kétféle művelődés van: fenn az idegen
19
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iskolát járt kévéseké s lenn a magárahagyott néptesté." 23 A népi irodalomszemlélet e magára
hagyott és már-már elfeledett művelődési anyagot akarta felemelni, bekapcsolni a magas
irodalom vérkeringésébe.
A népre hivatkozott tehát, noha magát a „nép" fogalmát sohasem határozta meg tudo
mányos pontossággal. A népi írók — mint számtalan nyilatkozatukból kiderül — a paraszt
ságot nevezték népnek; e társadalmi képződményt azonban többé-kevésbé egységes kategóriá
nak tartották. Illetve, ha szociográfiai írásaikbán, mint Illyés a Puszták népében vagy Veres
Péter a Falusi krónikában, igyekeztek is elhatárolni egymástól a parasztság egyes rétegeit,
irodalomelméleti megjegyzéseik során az egységes parasztság kategóriájában gondolkodtak.
Vagyis mitizálták a parasztságot s ennek folytán a paraszti művelődést is. Nagyjából egységes
kultúrát képzeltek el, melyben — akár mint alkotó, akár mint élvező — egyformán részesed
het a parasztság valamennyi rétege. A paraszti kultúrának e szemlélete valójában a német
romantika öröksége; ezt a hagyatékot a XIX. század hazai népiessége közvetítette a népi
mozgalom íróinak. A „népi művelődés", a „népi kultúra" fogalma tehát egyféle idealizált
és mitizált paraszti műveltséget jelent. E műveltség azonban inkább a XIX. század sajátja,
mint a népi írók jelenkoráé, melynek paraszti kultúrája — akárcsak társadalma — már régen
differenciálódott. Valójában tehát a XIX. században, s még régebben, érvényes paraszti kul
túrát, illetve ennek jelenkori maradványait és töredékeit akarták felkutatni és felhasználni
a népi irodalomszemlélet hívei.
E törekvések a népi művelődés újjáértékelését igényelték: a „mélykultúrát" aktivizálni
kellett, fel kellett mintegy szabadítani, el kellett érni, hogy ne csupán „holt anyag", a műve
lődéstörténet, a folklór és a néprajz múzeuma legyen. Vagyis Bartók zenetörténeti érdemű
kezdeményezését kellett folytatni egy szélesebb körű vállalkozás keretei között. A népi kul
túra életre keltése persze mindenekelőtt e kultúra értékének igazolását kívánta: e feladatra
a népi irodalomszemlélet valamennyi képviselője vállalkozott. A népiesség hívei figyelemmel,
egyszersmind belső vonzalommal hajoltak a népi kultúra fölé: benne találták meg eszményei
ket. S mivel a népi művelődést tekintették a nemzeti sors tükrének, a nemzeti hagyomány
hordozójának, a „magas" kultúrából is azokat a törekvéseket és irányzatokat vállalták, ame
lyek a népi műveltséggel, a parasztság életével tartott szoros kapcsolatban alakultak ki és fej
lődtek. Vagyis a nemzeti kultúra további differenciálására törekedtek: élesen kettéválasztot
ták az európai irányzatok sugárzásában kifejlődő nyugatos műveltséget és a népi hagyományok
hoz igazodó kultúrát. A népi irodalomszemlélet természetesen e másodikra szavazott, sőt
egyes képviselői megkísérelték, hogy hamis konfliktusokat mutassanak ki vagy akár teremt
senek a kétféle tájékozódás között. Irodalmunk, művelődésünk vezető irányzatának, a tör
ténelmi folyamat fő sodrának természetesen a népi fogantatású vagy ihletésű törekvéseket
tekintették. így Szabó Dezső, akinek nevéhez az új eszmények első kifejtése, maga a meg
változott kulturális tájékozódás fűződik, a népiességben: a paraszti művelődéssel tartott ter
mékeny és hagyományos kapcsolatban jelölte meg irodalmunk nemzeti karakterét. „A magyar
irodalom — írja — nem különödött el, mint azt a nyugati irodalmak már életük kezdetén meg
tették, a paraszti pszichétől. Ellenkezőleg: egész fejlődése folyamán, mint legmélyebben ható
erő: azok az elemek hatnak a magyar irodalom művészi megépítésében, melyeket a paraszti
lélek őrzött meg és mentett át a századok fojtogatásai közt. . . .Mit jelent ez? A magyar iro
dalom egész fejlődése folyamán a kiváló alkotók hosszú sorozata... azoknak a pszichikai és
nyelvi elemeknek és eszközöknek a segítségével valósította meg alkotását — ösztönösen vagy
tudatosan - , melyeket a magyar paraszti lélek hozott a századok mélyéről, s amelyek a magyar
népköltészetben és népművészetben jutottak kifejezésre."24 A kibontakozó népi irodalomszem
lélet hasonló gondolatokkal érkezett. Németh László már indulásában ekként érvelt: „Nem
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élt nagy magyar író, aki tanítványa ne lett volna a népnek . . . Csak az epigonok irodalma volt
népieskedő, de aki itt mint író számított, művészete gyökereiben mindig népi volt."25 S a to
vábbiakban, mintegy bizonyítás gyanánt, át is tekinti irodalmunknak népi kapcsolatokkal
felgazdagodott törekvéseit, előszámlálja klasszikusainkat: Heltai Gáspártól Adyig.
A népi kultúra ilyen átértékelése, a magyar irodalom és a magyar nép egymásba fogódzó
kölcsönösségének meghirdetése és felkutatása a népi irodalomszemlélet egyik legjellegzetesebb
gondolatmenete. Petőfi hite és ars poeticája elevenedett meg e gondolatokban: a népi mozgalom
közéleti vállalkozásai fejeződtek ki az esztétika, az irodalmi tudat formáiban. Mint a népiesség
elméletének megannyi elve, ez is polémiák közegében született: a népi-nemzeti jelleg hangsú
lyozása a külföldről áramló eszmék, közöttük természetesen a német szellemi terjeszkedés ellen
tiltakozott, a paraszti kultúra újraértékelése, önálló teremtő erejének felkutatása a sznobisztikus lebecsülés ellen érvelt. Valójában mindkét vállalkozás a szellemtörténettel szállt szembe:
az első Prohászka Lajos „vándor és bujdosó"-elméletével, a második pedig a „gesunkenes
Kulturgut" tézisével polemizált. Mégis volt egy pont, amin túl a népi irodalomszemlélet
elzárkózásba és túlértékelésbe tévedt. Azok a törekvések, melyek irodalmunk elszigetelését,
a világirodalomból való kiszakítását, illetőleg a népi-nemzeti sajátosságok túlhangsúlyozását
célozták, érvelésük végső eredményeivel eltorzították a népi irodalomszemlélet helytálló
gondolatait: a parasztság kulturális hagyományainak beépítését a magasabb művelődésbe,
a kelet-európai kultúrák rokonságának tételét, az irodalom fokozott szociális hivatásának
gondolatát. Elsősorban Féja Géza és Veres Péter lépett fel ilyen igénnyel, ők képviselték az
európai tájékozódás radikális felszámolásának ügyét. E téves elképzeléseket igazították helyre
némiképp azok, akik továbbra is a magyar kultúra nemzetközi kapcsolatait: a szomszédos
népek irányába történő tájékozódást vagy a hagyományos nyugat-európai orientációt sür
gették, így Németh László, Bartókot követve, fogalmazza meg a kelet-európai népi kultúrák
rokonságának gondolatát: „Az egyes keleti népek népköltészete nagyjából hasonlít, inkább
csak a vérmérsék árnyalataiban különbözik, lágyabb a szlávoké, virágosabb a magyar, finn,
görög s a kettő között áll a román. Nem ismeri a nemzetet és a vallást, de ősi nagyságában él
benne család és természet. Szimbolikus természetfelfogásával ki-kívánkozik a hellén kultúra
örökösei közül az ázsiai pusztákra, s lírai, de különösen epikai szerkezetében a görögtől lénye
gesen elütő poétikát használ, mely közelebb áll a turáni és héber népekéhez, mint a nyugati
árjákéhoz."26 Vagyis a magyar népköltészet és irodalom sajátos jellegéről kidolgozott elméletet
ő már a kelet-európai irodalom karakterévé tágítja. E gondolat nyomán dolgozza ki azután
a kelet-európai kultúra modelljét a Magyarság és Európa lapjain. Illyés ezzel szemben a hagyo
mányos, mondhatnók nyugatos orientációt képviseli. Ő is magasra értékeli a népi kultúra
eredetiségét és kincseit, vallja a magyar irodalom sajátos természetének tételét, de ezeket
a gondolatokat az európaiság igényével, vagyis a haladó világirodalomhoz és kultúrához
vonzódó műveltség és magatartás megkövetelésével egészíti ki. Mint írja: „Népiesség annyi,
mint magyarság. Az a magyarság, melynek álomképe a legjobbjaink képzeletében élt, akik
közben a legjobb európaiak is voltak."27
A megváltozott tájékozódás bizonyára a lírára gyakorolta a legnagyobb hatást: a ko
rábbi európai mestereket a népköltészet példájával, a korabeli modern költői irányzatokhoz
való igazodást a népiesség eszményével cserélte fel. „Ami pedig a jelent illeti — írja Németh
László —, tagadhatatlan, hogy az egész magyar társadalomnak egyetlen rétege van, ahol a
magyar poézis számbavehető érceket találhat: a föld népe."28 E megállapítás valójában annak
a polémiának az érve, amit Németh László a modernizmus ellen folytat. Érvelése végül azon25
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ban a népköltészet romantikus túlértékeléséhez vezet: „a magyar költészet — vallja — soha
sem lehet más, mint népi." Ugyanerre az állásfoglalásra jut Féja is.29 Ezzel a népi irodalom
szemlélet a népköltészet újólagos felfedezésétől csakhamar eljut a kategória „fétisizálásához".
Nem a Bartók által megkívánt és gyakorolt tudományos fegyelemmel vizsgálja a parasztság
irodalmi kultúráját, hanem szubjektív indulatokkal, előre kialakított elgondolásokkal. Stoll
Béla fejtegetései szerint a népi írók két fontos területen is szakítanak Bartók tudományos pon
tosságával.30 Bartók ugyanis felismerte a népköltészet és a népi életforma elmaradottságának
okszerű kapcsolatát, s tudta, hogy a népköltészetnek a fejlett társadalmakban el kell halnia.
A népiek fordítva következtettek: a népköltészetet a magyarság kulturális ereje tökéletes
kifejezésének tudták, s mivel tapasztalniuk kellett a folklór hanyatlását, arra a gondolatra
jutottak, hogy a nemzeti szellem hanyatlásával kell számolniuk. Vagyis a népköltészetben vég
bemenő folyamatokat is a „tragikus magyarság" közérzetében kommentálták. Másik tévedé
sük a népköltészet faji tisztaságának hibás elvében keresendő. Bartók mindig azt hirdette,
hogy a népköltészet az egymással érintkező népek termékeny kulturális cseréjét is képviseli.
A népi irodalomszemlélet néhány képviselője elvetette e racionális és haladó állásfoglalást,
és a népköltészetben, a nemzet sőt a „faj" kifejezését kereste.
Természetesen a népköltészet értelmezése körüli vitákban józan és termékeny gondola
tok is születtek. Főként a folklór és a kortársi líra kapcsolatának kérdésében. így Németh
László jól látta, hogy a népköltészet a modern vers egyensúlyának visszanyerését, a vers
szerűség elvének újbóli érvényesítését segítheti. Azokban a tanulmányokban, miket a fiatal
Erdélyi Józsefről írt, a népköltészetben rejlő formaképző lehetőségek kiaknázását sürgette,
egyszersmind felhasználásának veszélyeire is figyelmeztetett. „A népköltészet — írja — a gaz
dagnak sokat adhat, de a szegénytől azt is elveszi, amije van. A méltót önuralomra, szép ma
gyarságra, a képzelet párducugrásaira tanítja, a méltatlant ellustítja, ostoba szólamokról
elhiteti, hogy népi zamat, az együgyűségre költői zománcot ken, a verset kész rámára vonja,
mű elevenséggel mímeli a szellemi rugalmasságot s gondolatritmusok kész darálóján forgatja
le a gépies verssorokat." 31 Nem nehéz belátni, hogy Németh László reális lehetőségekre és
veszélyekre figyelmeztetett. Hozzá hasonlóan Illyés is azokat a lehetőségeket mérlegeli,
miket a folklór kínál a modern költészet műhelyeinek. Azt az érdeklődést, amit a nemzeti
klasszicizmus ébresztett a realista képtechnikával építkező népköltészeti alkotások iránt,
egy ősibb keletkezésű és egyúttal modernebb költői eszközöket ígérő folklór-réteg felé akarja
irányítani. A népköltészet szimbólumrendszerét, szimbolista képtechnikáját vizsgálja, mint
megjegyzi, azt a módszert kívánja a magyar folklór körében érvényesíteni, amit Frazer és
Lévy-Bruhl dolgozott ki s alkalmazott a primitív népek költészetének és mítoszainak kuta
tásában. 32
A népköltészet eszményül választása a XIX. század népiességét idézi. A népi irodalom
szemlélet mégis élesen elhatárolja magát a nemzeti klasszicizmus törekvéseitől (látni lehet
ezt abból a kritikából is, amit a múlt század népiessége felett gyakorol); még a szóhasználatot
is módosítja: nem népiességről, hanem népiségről beszél. Németh László így világítja meg
a két fogalom különbségét, egyúttal a nemzeti klasszicizmus népiességétől történő elhatároló
dás körülményeit: „mi a népiesség? Egyike azoknak az irodalmi tömegszuggesztióknak, me
lyek egyetlen író modorát sokszorozzák szét irodalmi iránnyá. A népiesség Petőfi költői élet
formája. Petőfi nemcsak a nép erőit használta föl, de mint országjáró királyfi, a nép gúnyájába
bújt, a néphez akart szólni s úgy szólt hozzá, ahogy egy nagyon fölötte álló, de belőle kinőtt
rokon szólhat a néphez, aki megtalálja a módját, hogy urabácsiék nyelvén is kimondja a maga
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bonyolult igazságát."33 A múlt századi népiességet tehát a stildemokratizmusra törekvő
igény eredményének tekinti. A későbbi, századforduló körül uralkodó konzervatív-epigon né
piességet a nyugatosokhoz hasonlóan ő is elitéli; illetve ezzel az irányzattal és költői magatar
tással azonosítja a „népiesség" fogalmát. „Ez ellen a népies költészet ellen — írja —, amely
valóban népies volt, népies olyan értelemben, ahogy a városra föladatott szolgáló városias
lesz, tehát városias modort ölt a paraszt húsra: ez ellen jogos volt a hadakozás. Mert amennyire
meglehet, hogy egyesek ebben is nagyszerűt csináltak, annyira igaz, hogy irodalmi iránynak
nagyon is nagy megszorítás, nagyon is goromba nemzeti öncsonkítás volt." 34 A századvég
talmi népiessége, szerepjátszó igyekezete helyett a nép alkotóerejének és eredeti művelődésé
nek felszabadítását kívánja; azt akarja, hogy az irodalom ne csupán tanuljon a néptől hanem
a népből magából szárnyaljon a kulturális értékek magaslataira. Ezt nevezi „népiségnek";
mint írja: „a népiség: a magyar költészetnek és a magyar népnek ős egymásrautaltsága;
természeti igazság. Nagy magyar költő csak az lehet, aki a magyar eredetiség medencéjéből
meríti meg maga a eredetisége korsaját." 35 A népiesség és a népiség kategóriáját mások is
Németh Lászlóhoz hasonlóan értelmezik. Veres Péter az író és a nép viszonya alapján határozza
meg a két fogalom jelentését: a népies író a nép fölé hajol, hogy ellesse a népköltészet, a nép
művészet formáit, s részvételével támogassa a parasztság küzdelmeit; népi író viszont a pa
rasztságból emelkedik fel, osztályának élményei gyűlnek benne megfogalmazásra váró fel
ismerésekké. Vagyis a népiesség a „népbarát" szellemiséggel, a népiség a nép lázadó-forradalmi
lelkületével azonos. „»Népi« — írja — nem ugyanaz, mint »népies«. Hosszas elméleti indoklás
helyett lássuk mindjárt példában a különbséget. Először a múltból. Petőfi és Arany népi
volt, Tömörkény és Gárdonyi már csak népies."36
A népiség kategóriája a kultúra egyféle ideálját rajzolja meg: olyan irodalmat és mű
vészetet kíván, amely maradéktalanul vállalja a nép érdekeinek és közérzetének képviseletét,
a népi kultúra eredeti forrásaiból merít, s ki akarja fejezni a nép lelkületét, jellemvonásait.
Kevés elméleti fogalom kavart annyi vitát, váltott ki annyi jogos kritikát és félreértést, mint
éppen ez. A népiség ugyanis a legkevésbé sem egyértelmű kategória: ijesztő ellentéteket fog
magába, a legkülönfélébb értelmezésekre és következtetésekre ad lehetőséget. Racionalista,
tudományos értelmezése Bartók működéséhez fűződik: ő a népi kultúra kincseinek felkutatá
sát és a magas kultúrába való emelését értette rajta. Illyés értelmezése hasonlóképpen józan
ságra vall: ő a közéletiség szférájában találja meg a népiség jelentését, mint mondja: „a népi
ség . . . nekem a nép anyagi és szellemi helyzetével való foglalkozást jelenti." 37 A többieknél
azonban e fogalom legalábbis ellentmondásos értelmű. A népiség kategóriáját ugyanis
többé-kevésbé átszínezi a „fajiság" fogalma. E fogalom a népi irodalomszemlélet legfőbb
tehertétele, gyakran értékes gondolatok, elképzelések eltorzítója.
Magát a fogalmat Szabó Dezsőtől örökölte a népi irodalmi tudat, aki viszont Nietzsché
től, Gobineaurtól és Barrés-től vette át.38 A faj fogalma másoknál is Szerepelt, csakhogy min
denki mást értett rajta: Ady, aki szintén használta, a nép vagy a nemzet értelmét adta neki,
Beöthy Zsolt a dzsentri tulajdonságait foglalta össze benne, Horváth János a nemzeti hagyo
mányokból kialakuló történelmi hatóerőként határozta meg. Vagyis mindnyájan történeti
kategóriaként értékelték. Szabó Dezső az első, aki a történeti értelmezésbe már belejátszotta
a genetikai felfogást, s a művelődési értékeket nemcsak egyéni vagy történeti-társadalmi
okokra, hanem faji adottságokra vezette vissza „A faj tehát — írja — az esztétikai termés
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alapformája. Az amit egyénnek nevezünk . . . , nem egyéb, mint a faji képlet s más kollektív
erők (társadalmi osztály, foglalkozás, etc.) kifejezése az egyesben."39 A népi irodalomszemlélet
nem alkalmazza ilyen határozottan a genetikai szempontokat, mégis gyakran Szabó Dezső
útjára téved. Németh László már indulásában némi ambivalenciával tekint a faj fogalmára,
nem tud határozottan dönteni sem mellette, sem ellene. El is árulja, hogy az ösztönös vonzódás
és a tudományos iskolázottság birkózik benne: „A faji talajba millió gyökérrel bocsátkozó író
féle s a természettudományok iskoláját kijárt ember szkepticizmusa csaptak össze rajta (a
faj fogalmán). Egyik az életjelenségeknek arra a szédítő gazdagságára hivatkozott, amellyel
neki, a paraszt család könyvnek szánt sarjának, a magyar faj kora gyermekségétől megnyilat
kozott; a másik arra a kiáltó tényre, hogy ezt a sok hangot, ízt, illatot, színt nem lehet a
magyar nép testében alvó egységes alkati elv kivirágzásának tekinteni." 40 E dilemmából úgy
vágja ki magát, hogy a fajt a nemzet fogalmával azonosítja. Maga hangsúlyozza, hogy európai
népek esetében a biológia szempontja nem érvényesíthető. A faj fogalmát tehát genetikai
elvből történelmi kategóriára kell átváltania. „Színtézis eredménye a faj — fejti ki álláspont
ját. — Történelmi és társadalmi erők préselik egy musttá az egy présbe hullott emberszőlőt.
E préserők közt a nyelv a leghatalmasabb. . . . A másik hatalmas összehozó erő: a sors. Akiket
a történelem egy név aklába terelt: egy nyáj az, mert az egész világ annak tekinti.. . . S végül
itt áll, s ha igaz, most is ott áll a fövő gulyás fölött az Isten kuktája: a nemzeti kultúra is." 41 Ez
az érvelés azonban — a genetikai elv elutasítása mellett — arról is tanúskodik, hogy Németh
egyfajta romantikus mitosz közegében szemléli a történelmet és a nemzet kategóriáját. Barok
kos fogalmazása pedig még csak jobban érvényre juttatja mitikus szemléletét. A genetikai
elvről azonban később is így gondolkodik: a fajnak nem embertani, hanem erkölcsi jelen
tést ad.42
E gondolatmenet mégsem egyértelmű, Németh nem tudta véglegesen meghaladni az
imént felvázolt dilemát: a faj fogalmának Szabó Dezső-értelmezése újra és újra megkísértette,
olykor hatalmába kerítette, legszerencsétlenebb módon a Kisebbségben lapjain. Mások éppígy
nem tudtak szabadulni a fajiság fogalmának alkalmazásától. Gulyás, aki különben is Németh
László gondolatait védelmezte s építgette tovább, maga is a kétféle faj-értelmezés csapdájába
kerül. Általában elutasítja a fajelméletet, mindenképpen elutasítja ennek barbár következ
ményeit, de attól, hogy az etnikumnak hangsúlyozottan kultúra-formáló szerepet ne tulajdo
nítson, ő sem tud szabadulni. „A görög dráma sorsa és alkatának vizsgálata — érvel — arról
győzött meg, hogy a nagy alkotások megkívánják a zári teret, még ha a végtelenséget is akar
ják kifejezni, — megkívánják az etnikai zárt teret, azaz szükséges, hogy egy népi közösség
acélgyűrűje szorítsa be a kifejezendő világot. E nélkül a jellegzáró gyűrű nélkül fáradtan ejti
le szárnyát a géniusz, — sőt: géniusszá se tud lobbani."43 Gulyás az „etnikai zárt tér" formu
lájával már némi engedményt tesz a faji kategória érvényesítésének. Féja Géza a magyarság
ázsiai-turáni jellegének elemzésében s Veres Péter a népiség értelmezésében viszont már teljes
séggel elfogadni látszik e kategóriát. Veres véleménye szerint az etnikumot éppolyan törté
nelem- és kultúra-alakító tényezőnek kell tekinteni, mint a társadalmi viszonyokat. Igaz,
egyúttal tiltakozik az etnikai szempontok nacionalista értelmezése ellen is. Mint írja: „a népiség,
az etnikum olyan történelmi realitás, annyira materiális valóság, hogy mennél sürgetőbben
sorrendi világosságot kell körülötte teremteni és a népiség eszméjét ki kell szabadítani a nacio
nalista, soviniszta, imperialista ködburokból. Mert ezek elmúlhatnak, ezek csak »eszmék«, de
a népiség tárgyi valóság s mint ilyen örökkévaló."44
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Illyés az egyetlen, aki határozottan elutasítja magától a faji gondolatot, s tiltakozik
a „szellemi fajkutatás" ellen.45 A német expanzióval szemben ő is a magyar kultúra sajátos
elkületének vizsgálatával tiltakozik, de e vizsgálatból nem etnikai meggondolásokhoz, hanem
a fajelmélet frappáns cáfolataként, a magyar és a francia szellem rokonságának eszméjéhez
jut. Nem a sajátosan magyar jellemvonásokat hangsúlyozza, hanem az egyetemes emberi
értékeket. Noha, a népiség szorítójába kerülve, ő sem tudta kikerülni a népi szemlélet kellően
nem konkretizált, éppen ezért mitikus színezetű fogalmait. „A fajták »jellegzetes ismérvei« —
érvel — engem, az egyént, majd mindig viszolygással töltenek el. Csak azt becsülöm, amit
minden fajtától elvárhatok. Ily úton keresem magamban a népiest, s ha a magyarság jellemvo
násait valóban a nép őrzi, hát a magyart." 46 Európai tájékozódása, józan racionalizmusa őrizte
meg, hogy a népi irodalomszemlélet e legkényesebb kérdésére hibás választ adjon.
A népiség és bizonyos mértékig a „fajiság" színezi azokat az elgondolásokat, melyek
nek révén a népi irodalomszemlélet a magyar irodalom nemzeti karakterének megragadására,
múltjának megértésére és lehetőségeinek, feladatainak megjelölésére törekedett. Három fontosabb gondolatkör alakult ki: Németh László „mélymagyarság" elmélete, Gulyás Pál Kaleva
lára épített irodalom-modellje és Féja Gézának a magyar művelődés ázsiai jellegéről kifejtett
elképzelése. A többi gondolat — Karácsony Sándor, Lükő Gábor, Gombos Gyula és mások
tézise — e három rendszerbe foglalt elmélethez kapcsolódott, igazodott, vagy egyenesen filozó
fiai forrásául szolgált némelyiküknek (mint Karácsony elmélete Féja egyik-másik tézisének).
Természetesen Németh, Gulyás és Féja elgondolásai sem lehettek függetlenek egymástól:
gyakran felhasználták, átfogalmazták vagy továbbfejlesztették egymás elgondolásait. Gulyás
irodalom-modellje például Németh László elméleteire épült, Németh viszont nemegyszer kama
toztatta Gulyás elgondolásait; Féja inkább Szabó Dezsőtől tanult, de olykor a magáévá hígí
totta Németh László gondolatait is.
A „mélymagyarság" elmélete Németh László talán legviharosabb sorsú gondolata:
egyszerre vált hitvallássá és botránykővé, hogy azután szerencsétlen megfogalmazásának követ
keztében úgy merüljön le a történelmi süllyesztőbe, akár a harmincas évek többi hitelét vesz
tett jelszava. Pedig maga a fogalom nem tartozik az egyértelműen kártékony gondolatok közé.
Mint B. Nagy László legújabban elemzés alá veszi, két, egymással ellentétes aspektusa van:
egy kulturális-művészeti és egy ideológiai-politikai.47 A művészeti aspektus voltaképpen ugyan
azt vállalta volna az irodalomkritika területén, amit Bartók a zenében végzett el; vagyis a
magyarság eltemetett kulturális értékeinek felszabadítását és a művelődés eleven áramába való
kapcsolását. Németh László jogos igényét e felfedező és aktivizáló munka iránt az a termékeny
kapcsolat alakította ki, amelybe esszéíró működése során a magyar irodalom régebbi értékei
vel: Kemény Zsigmonddal, az erdélyi emlékírókkal és Berzsenyivel került. Igényét fokozta
Bartók és Kodály népzenekutató munkája s kutatásaik eredményét a modern zenében kama
toztató tevékenysége is. Ügy érezte, hogy a magyar művelődés eltemetett vagy alig elfogadott
értékei — a „régi magyarság" irodalma, a népkultúra — a kor számára mutatnak hasznos
példát, a gondolkodó erő, a fegyelem és a szenvedély egykori nagyszerű teljesítményeivel.
„A magyar avar nagyon mély, a magyar égbolt nagyon alacsony" — írta egyik első tanulmá
nyában.48 E mély avarba, a magyar múlt és művelődés geológiai rétegeibe akart hatolni, hogy
a jelen számára szerezzen példát és eligazítást. A „mélymagyarság" e kulturális értelmezésé
nek nem volt még nacionalista színezete, hiszen a „mélykultúra" eszméjét éppen Proust
olvasása ébresztette benne, a szlovén Ivo Andricban vagy a horvát Krlezában, sőt a román
népi élet ősi megnyilvánulásaiban ugyanazt a közös kelet-európai múltat és mélységet kereste^
amit a „régi magyarságban" talált. Csakhogy a „mélymagyarság" gondolata csakhamar átfu_
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tott az ideológia és a politika: legszerencsétlenebb módon az ún. „asszimilációs kérdés" sínéire.
Módszeres kifejtésében: a Kisebbségben*9 című vitairatban Németh László nemcsak a „mély
magyarság" kategóriájára vonatkozó addigi elgondolásait foglalta össze, hanem ezeket egyúttal
össze is keverte az asszimilációs kérdés faji szempontú magyarázatával. A magyar irodalom
történetét, mint „mélymagyarság" és „hígmagyarság" vetélkedését mutatta be, ahol a „híg
magyarokat" általában az asszimilánsokkal azonosította, akiket azzal vádolt, hogy ügyesebb,
céltudatosabb tevékenységük nyomán a „mélymagyaroknak" — Bessenyeinek, Berzsenyinek,
Csokonainak, Katonának, Vajda Jánosnak stb. — a fejlődés menetéből sorra le kellett maradniok. E gondolatmenetnek azután rendkívül nagy szerepe lett mind a népi irodalom önismere
tének alakulásában, mind az irodalmi örökség értékelésében.
A Kisebbségben hatalmas vitát kavart: Németh védelmére Gulyás és Féja vállalkozott
a népi írók közül. Gulyás számos vitacikkben érvelt Németh koncepciója mellett, sőt mintegy
metafizikai jelentést adott a „mélymagyarság" gondolatának. „Minden közösségben — írja —
kell rejtőznie az őt mozgató technikai és társadalmi apparátus alatt egy láthatatlan, de mélyebb
valóságnak, egy legvégső célösztönnek, amely már a vallás és a metafizika birodalmába tarto
zik, amelynek a tényeit aktába nem lehet iktatni, de a szívekbe nem iktatásuk mégis belát
hatatlan következményekkel jár: a közösség felbomlásával."50 Ugyanakkor ő figyelmeztet
arra a szempontra is, amelyet Németh László korábban maga is alkalmazott, de aztán éppen
összefoglaló jelentőségű vitairatában elhanyagolt: a kelet-európai népek közös kulturális múlt
jának bartóki elvére. „A mélymagyarság gondolata — mint írja — éppen a felület alá vezet,
a dunavölgyi népek ősi, közös érintkező gyökeréhez."51 Féja szintén átvette a „mélymagyar
ság" fogalmát: irodalomtörténeteiben és irodalomszemléletét összefoglaló könyvecskéjében
gyakran hivatkozik rá, sőt magyarázó elvnek fogadja el.52 Némethnél azonban e fogalomnak —
minden ideológiai és politikai kártékonysága ellenére — volt egyféle erkölcsi súlya: a nemzeti
lelkiismeret felrázását, az önkritika felkeltését is célozta. Féjánál e morális többlet tűnt el,
a gondolat felhígult, nemcsak téves, hanem romantikusan dagályos, „Horváth István-os"
elgondolások elemévé vált.
Gulyás Pál Kalevalára épülő irodalom-modellje Németh László elgondolásainak sugár
zásában keletkezett. A Kisebbségben koncepcióját védelmezve ő maga mondja, hogy a „mélymagyarság" fogalma mögött rejtező metafizikai erőt, a „magyar Ősvalamit" a Kalevalában
lelte fel.53 Gulyás a Kalevalában a finn-ugor népek mítoszát, világ- és embermagyarázatát
kereste, mint ahogy korábban is a „mítoszok nyomába" szegődve, az Edda, a Nibelung-ének,
Homérosz, Dante vagy éppen a román Ale mortului mitikus világképében kutatta történeti
korok és kultúrák jellegét, magyarázatát. Az emberiség ősi mítoszaiban, a Kalevalában is,
valami barbárabb, egyszerűbb poétikát talált, s Bartók zeneelméleti törekvéseihez hasonlóan
ezt ajánlotta a modern művészetnek, ezzel szerette volna megtermékenyíteni kora kísérleteit.
Az a törekvése, hogy az európai művészet évszázadai alól előássa egy barbár, de nyers erőben,
természetességben gazdag kultúra maradványait, nem egyedül az övé: európai irányzatokhoz
igazodott. Bartókot már említettük, de említhetjük a primitív, pl. az afrikai, óceániai, indián
kultúrák iránt feltámadt általános, korántsem muzeológusi érdeklődést, Frazer és Lévy —Brühl
mítosz-kutatásait, az archaikus, praehellén művelődés feltárásának izgalmát, Giono igyekeze
tét, hogy lehatoljon a mediterrán világ kereszténység előtti ősi rétegeibe. Nálunk a Lévy —
Bruhl-ről tanulmányt író Németh László adott hangot az archaikus érdeklődésnek.54 Sőt ő
már egész kultúrtipológiát épít a nyugati és a barbár művelődés kategóriáira: „Tulajdonkép49
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pen kétféle poétika van — mondja —: nem népi és mű, hanem barbár és görög. A legszebb
feladatok egyike: e két poétika, pl. szláv népköltészet és Homérosz mögött a közös ősöket meg
keresni."55 E két típust később nem történeti értelemben, hanem mintegy „földrajzilag"
különíti el egymástól, vagyis a nyugati kultúrát a görög típussal, az ázsiai—kelet-európai ősi
művelődést a barbárral azonosítja. Úgy látja, hogy ennek az ősi barbár kultúrának a gejzírei
törtek fel a kelet-európai irodalom és művészet legnagyobb teljesítményeiben. „Az európai
művészet — írja — a görög utódja, s a görögök hatalmasan elrugaszkodtak az ősi barbár
poétikától, az ízlés és gondolkodás, melyet a latinokon át a kereszténységre hagytak, halál
minden más ízlésre és gondolkodásra. A kereszténység véres dagasztóteknőjében a népvándorlás
népei elfogadták ezt az ízlés- és gondolatformát s beleelegyítették a maguk kiírthatatlan hajla
mait. — Keleten (és sok tekintetben már Németország is kelet) ez a keveredés nem történt meg;
itt életben maradtak az ősi extrahellén ízlés- és gondolatformák s választásra kényszerítenek:
vagy ellenük vagy mellettük leszel apostol. A vita szinte az egész keleten ugyanaz. Egyik olda
lon a latin műveltségű ember áll, aki érzi a nyugati gondolkodásban a kitisztult történelmet,
mellyel szemben az ő hézagos múltú félbarbár fajának, ha nem akar útonállóból útonállóvá
válni, egy feladata lehet: alkalmazkodni. Másik oldalon ott a nemzete humuszában álló Doszto
jevszkij-fajta író, aki hisz a kihasználatlan kultúr-csírák jövőjében, s eltolja Nyugat gyámkodó
kezét."56 E kultúrtipológia természetesen inkább publicisztikus, mintsem tudományos. Hiszen
a görög kultúra maga sem volt egészében csiszolt és „klasszikus"; voltak „barbár" rétegei is.
Dosztojevszkij pedig semmiképpen sem nevezhető annak, aki „eltolja Nyugat gyámkodó
kezét"; hiszen Rousseau-nak közismerten óriási felszabadító szerepe volt az orosz író gondolko
dásának és módszerének kialakulásában.
Gulyás éppen a Németh László által körülírt barbár kultúra egyik változatát találta
meg a Kalevalában. Úgy gondolta, hogy a magyar kultúra valamiképpen a finn eposz ősi gondo
lat- és ízlésformáiban gyökerezik; ahogy Bartók a pentaton zene rétegében, úgy kereste ő a
Kalevala barbár egyszerűségében és erejében a nemzeti művelődés eredetét. S egyúttal a
megújulás forrását is. Út a Kalevalához57 című tanulmányában, miként Németh László a Kisebb
ségben lapjain, ő is áttekinti irodalmunk fejlődését. Úgy találja, hogy az irodalmi felújulás óta
beálló korszakok, különösen a nemzeti klasszicizmus és a Nyugat irodalma nem a magyar
művelődés ősi rétegeiből merítettek. Gulyás éppen a „mulasztás" orvoslásául ajánlja a Kale
vala ősi kultúrrétegének kiaknázását: a finn eposz természetközelségének, népiségének és
kollektivitásának felidézését és felhasználását. Tanulmányának fejtegetései egész irodalommodellt építettek a Kalevalában felismert tulajdonságokra: „bemutat egy pentatonikus lényegre
redukált s abból újrafejlesztett, újra hatványozott népiséget, amely folklór-jellegének fölibe
nőtt, s átütötte a folklór-öncélúság meddő korlátait" — határozza meg ennek a modellnek a
természetét. A nemzeti klasszicizmus, valamint később a Nyugat által kialakított irodalommodellekét azután e kalevalás elvhez akarja igazítani. A XIX. század népiessége, véleménye
szerint, nem jutott el a népi kultúra ősi rétegeihez, munkája és irodalmi modellje tehát korrek
cióra szorul. E korrekciót, szerinte, a Kalevala példája végezheti el, mint írja: „Kiegészíti, azaz
egy határozott lépéssel megtoldja azt, amit Aranyék csak feleútig, egy kevésbé ősi, kevésbé
lényeges kultúrrétegig lejutva alkottak . . . " Másrészt a Kalevalában keresi az irodalom közös
ségi jellegének zálogát, a Nyugat individualizmusának ellenszerrét: „Ez az erő hivatva van
ellensúlyozni a Nyugat-korszak kóros eredményeit: személytelen nagyságával s természetlátá
sának mindent feloldó nyugalmával hivatva van kiegyenlíteni az egyéni színbontások anar
chiáját."
E Kalevalára szerkesztett modell csupán korlátozott jelentőségű volt: Németh László
„mélymagyarság"-elgondolása valamikor az egész közgondolkodást besugározta, s nagy befo55
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lyást gyakorolt a népi lírára, különösen Erdélyi és Sinka műveire. Gulyás elmélete inkább
a debreceni költő magányos műhelyének terméke és erőforrása maradt: a Kalevala-modell
körülírása után maga Gulyás e gondolat jegyében alakította át poétikáját, másokra azonban —
noha szerzője újra és újra eszményül állította a Kalevala-gondolatot — alig tudott hatást
kifejteni.
A harmadik elgondolás Féja Gézáéra magyar irodalom „keleti", „euraziai" jellegének
gondolata. Bizonyos mértékben ezt a koncepciót képviselte Kodolanyi János is az „euraziai
lélek"-ről kifejtett elképzeléseiben. Láttuk, hogy Németh László is szembeállította a nyugati
és a keleti művelődést, ő azonban a kelet-európai „parasztnépek": magyarok, szlávok, romá
nok kulturális hagyományainak rokonságát hirdette, s megvetette a „turánizmus" egyre
inkább kísértő mítoszát. A Kisebbségben lapjain is a kelet-európai népek történelmi együttélé
sének nemzetalakító szerepére figyelmeztet, a sorsközösség gondolatát hangsúlyozza. „A mi
nyugatiságunk . . . — írja — éppolyan kártékony illúzió, mint a turanistáké. A magyar nép
múltjával is ott van, ahol testével — »Zwischen—Europá«-ban. Állami sorsának természetes
testvérei: a lengyel és a cseh királyság, népi sorsa: a szerbségen és a románságon át a Balkán
felé a legnyitottabb. A magyar félszláv nép, mint a román, s történelmét nem lehet egy kis
olasz, francia közbecseppentéssel Bécs felől igazán megírni."58 Nem lehet meglepő, hogy az
egymás mellett élő kultúrák kapcsolatait is, akárcsak Bartók, e sorsközösség tudatában vizs
gálja. Németh László azt a meggyőződést vallja, hogy a nemzeti művelődés fejlődésének egyik
legfontosabb mozgatója a kulturális csere, ezért irányítja a figyelmet az egymás közelében
élő népek kultúrájának közös kincseire, rétegeire. „Keleteurópa népei — figyelmeztet —,
ha ismernék, szinte magukénak használhatnák egymás irodalmát; aki a szerb balladakincset
ismeri, mélyebbre merít a székelyben; a román vagy a finn népköltészet egy elveszett magyar
korszakot pótol, amely népi nyelvünkben, babonáinkban, meséinkben még ott remeg."59
Vagyis Németh László még a kelet-európai kultúra közösségében tudja a magyar művelődés
helyét. Féja azonban, bár egy-egy megjegyzésében maga is elfogadja ezt az elgondolást, vissza
kanyarodik a magyar kultúra kifejezetten ázsiai jellegének tételéhez, azokhoz a káros gondola
tokhoz, amelyeket már korábban a turánizmus megszállotjai hirdettek s amelyek Szabó Dezsőre
is hatottak. Másrészt igen sokat merített Karácsony Sándornak a magyar gondolkozás mellé
rendelő természetéről kialakított elképzeléseiből is. Elgondolását Magyar irodalomszemlélet
című füzetében, valamint a Régi magyarság második kiadásának bevezetőjében fejtette ki.
Féja koncepciójának forrása voltaképpen az a polémia, amit Prohaszka Lajosnak
A vándor és a bujdosó című könyvében olvasható következtetései ellen folytatott. Prohaszka
a szellemtörténet alapján írta le a német és magyar „szellem" természetét, konstruálta a
„vándor" és a „bujdosó" misztikus jelképeire épített nemzetkarakterológiát. Féja elveti a
szellemtörténetet, de ő maga nem kevésbé a filozófiai spekuláció csapdájába esik, amikor
Prohaszka nemzetkarakterológiája ellen egy ugyancsak misztikus elgondolást szegez. Németh
Lászlóhoz hasonlóan ő is szembe állítja egymással a nyugati és keleti művelődést, a kultúra
kétféle típusának leírásába azonban ő már belopja a fajelmélet s önmagunk nacionalista túlér
tékelésének mozzanatait. Mint írja: „végsőértelemben két fajtáéi Európában, s a fajta közöt
tük a szellemi határ. Kelet-Európa lelke türelmes, s gazdag élménytárnáiból most alakul
ki az öntudata. A kultúra fogalma sem azonos e két nagy tájon: Keleten elsősorban mindig a
mély kultúrát jelenti, nyugati fogalma sok tekintetben a civilizáció fogalmával elegyedik."60
A magyarság művelődését e „keleti mély kultúrák" között helyezi el. Miként Prohaszka, ő is
a kultúrát hordozó nép ún. „filozófiai élményeiből" vezeti le a művelődés jellegzetességeit.
A vándor és a bujdosó írója szerint a német kultúra alapélménye a végtelenség; Féja szerint
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a magyarság — és a többi keleti „sztyepp-lakó" nép — alapélménye a „határtalanság": az
eurázsiai füves sztyeppék sugallata. „A magyar szellem — fejti ki — nem ismeri az elvont
germán-árja végtelenséget, helyette más fogalommal rendelkezik: a határtalansággal, mely a
végtelenség fogalmának érzéki mása. A határtalanság: a végességnek, a meleg érzéki valóságok
nak »végtelensége«."61 Itt kapcsolja be azután a magyar gondolkodás „mellérendelő" természe
tére vonatkozó Karácsony Sándor-féle elképzelést.- Mivel — fejtegetései szerint — a magyar
ság jellemét és filozófiai hajlamait a határtalan ázsiai puszták és a szabad nomád törzsszövetsé
gek élménye alakította ki, népünk nem ismeri az alárendelés germán-nyugati kategóriáját.
Ezért idegen tőle a feudális berendezkedés, éppúgy mint a kapitalizmus; általában idegen a
nyugati társadalom szerkezete. S éppígy idegen a nyugati gondolkodás „alárendelő" logikai,
módszere is. A magyarság mellérendelésekben gondolkodik, a magyar szellem eleme nem a
nyugati racionalizmus, hanem a keleti meditáció, formaképző ereje nem a szerkesztésben,
hanem a látszólag szervezetlenül, valójában azonban „mellérendelő" módon felépített alkotá
sokban jelentkezik. „A régi magyarságnak — ismerteti elgondolását — nincs oka szégyenkez
nie azért, mert európai formakényszerek szolgai viselése helyett szabadon igyekezett föltörni,
s »nyugati« szemmel nézve talán formátlanul tört ki. Mi tudjuk, hogy ez a formátlanság
csak látszólagos. Ady Endre írja egyik levelében: »Boldog volnék, ha ez a vers láttatná veled,
hogy mennyire egyetlen emberi és írói jogcímem a nem koncentrálódás.« A mi látszólagos for
mátlanságunk: ez a »nem koncentrálódás«, a dolgok mellérendelt viszonyának ősi élménye, a
»nagy puszta« életszemléletének öröksége. A régi magyar lélek áradt, lázadozott, békésen
hömpölygött, olykor zárt, tiszta formákba nyugodott (ballada!); áradása és hömpölygése nem
kisebb emberi s művészi értékű, mint zárt formákba való nyugvása." 62 E gondolatokat alkal
mazták azután Féja irodalomtörténetei.
Féja elgondolásai ilyen módon a zavaros és kártékony képtelenségek világában keletkez
tek; szerzőjük, a polémia önmagában helyes szándékától a mítosz ingoványos területére érke
zett. Jelentőségét — sajnos — az adja, hogy éppen az ő elképzelései szivárogtak át leginkább
a népi lírikusok: Erdélyi és Sinka gondolkodásába. A népi irodalomszemlélet, amely a tájéko
zódás új igényét fogalmazta meg, az ő koncepciójában rugaszkodott el legjobban a modern
magyar irodalom általános orientációjától, sőt azoktól az eszményektől is, miket a népi iroda
lomtudat más képviselői továbbra is vállaltak: a józan ész és a történeti vizsgálat, a tudomá
nyos módszer eszményeitől.
4.
Az a tájékozódás, amit a népi irodalomszemlélet hozott, a modern magyar irodalom
egész érték- és eszményrendszerét fel kívánta volna forgatni. Mindez tüzes vitákat okozott, a
népi irodalomszemléletet gyakran érték jogos szemrehányások. Az új tájékozódás veszélyeket
idézett elő, maga tette lehetővé, hogy egyes képviselői a provincializmus vagy a jobbodaliság
csapdájába kerüljenek. E veszélyt maguk a „népiek" is érezhették: bizonyára ezért törekedtek
közülük többen is arra, hogy mintegy áthidalják a modern magyar irodalom európai tájékozó
dása és a népi szemlélet paraszti-nemzeti orientációja között kialakuló szakadékot. A modern
népiesség legfőbb kategóriái: a népiség, a „mélymagyarság" elve, a Kalevala-modell stb. rendre
azzal jártak, hogy a magyar művelődést szembeállították a modern európai kultúrával.
Ezért fejlődött ki a „két kultúra" dualisztikus elmélete, amely a nyugati és a keleti, a modern
és az archaikus-hagyományos, a magas és a mély művelődés megkülönböztetésére és konflik
tusba állítására törekedett. A népi irodalomszemlélet legjobb teoretikusai — Németh László és
Gulyás Pál — maga is érezte, hogy ez a szembeállítás veszélyes lehet, provincializmusba visz
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a jobboldalon megfogalmazott talmi mítoszoknak szolgáltathatja ki a népi irodalmat. A csapdá
ból a kétféle művelődés, a kétféle tájékozódás szintézisének révén igyekeztek kikerülni.
A szintézis gondolata voltaképpen Bartók nevéhez fűzó'dik. ő ugyan nem tulajdonított
c szintézisnek oly fontosságot, mint később Németh László vagy az úgynevezett „Bartókmodell" más hívei: vagy legalábbis nem állította sem elméleti tevékenységének, sem zeneszer
zői gyakorlatának tengelyébe. Bartók és értelmezői között tehát mindenképpen van valami
gondolati interferencia. A szintézis ugyanis az ő számára sohasem volt öncél, csupán a zenei
formálás egyik eszköze. A népzenét „tiszta forrásnak" tekintette, vagyis példának és ösztön
zőnek, éppúgy, mint a barokk vagy a kortársi zenét (pl. Stravinskyt). Bizonyára ezért vitatható
azoknak az álláspontja, akik (mint Adorno) kárhoztatják Bartók érdeklődését a népi zenekul
túra iránt. Amikor ugyanis elméleti állásfoglalásaiban, illetve gyakorlati tevékenységével a
parasztzene felhasználhatósága mellett érvelt, az utóromantika ellen vette fel a küzdelmet.
Ugyanakkor a népzene és a — tonalitás lehetőségei között maradó — modern zenei törekvések
szerkezeti rokonságára is felfigyelt. Mint írja: „Minden — esetre figyelemre méltó, hogy az
átlagos zenész éppúgy nem érti meg az igazi parasztzenét, mint amennyire a modern disszonan
ciák bonyolult világát sem. Számára egy egyszerű régi parasztdallam elviselhetetlenül modern
nek hangzik, mert nem csengenek a fülébe a dur és moll skálák kényelmes és megszokott tonikadomináns váltakozásai; hanem dór, lid, mixolid és egyéb különös és figyelemreméltó hangsoro
kat hall. És mindehhez még a legszabadabb ritmika járul: nem egyetlen ütemnem elcsépelt
ismétlődései, hanem rubato recitálás a legfurcsább koloraturákkal; néha négy-öt ütemváltozás
egyetlen rövid dallamon belül." 63 E felismerést egészíti ki az a kívánság, amely a népzene for
máinak a modern zenében való felhasználását sürgeti. Bartók úgy gondolja, hogy az a zenei
forradalom, amely a kései romantika: Wagner és Strauss ultrakromatizálása ellen lépett fel,
a népzene archaikus formáiban találhat ösztönzést és felhasználható megoldásokat. Sőt a modern
törekvések szertelenségei ellen is a parasztzene arányosságát, tisztaságát ajánlja: „e diatonia
nyugalma és kiegyensúlyozottsága — véli — jótékonyan befolyásolhatja az esztétikai benyo
más egészét. Megvédhet a túlterheléstől és harmonizációs túlzásoktól, sajátos varázst kölcsö
nözhet . . ." 64 Véleménye szerint a modern zene sokat köszönhet a népzene sugallatainak:
Debussyre, Ravelra s főként Stravinskyra hivatkozik.65 Az archaikus zenei formák felhaszná
lásának egyik legszebb és legeredményesebb példáját pedig éppen az ő életműve szolgáltatja.
Az ősi, primitív művészet modern megoldások érdekében történő kiaknázása, azt lehet
modani, a kor európai művelődésének általános igénye Volt. Gondoljunk csak a primitív afri
kai, ázsiai, indián vagy óceániai képzőművészet hatalmas világsikerére s arra az ösztönző,
formaképző hatásra, amit ezek a művészetek a kor festészetére és szobrászatára gyakoroltak.
Az archaikus és a modern elemek szintézisének gondolatát mintegy a kor kultúrája kínálta
a népi irodalomszemlélet híveinek.
Először azonban azt a vitát kell megnyugtató megoldáshoz segíteni, vagy legalábbis
felszámolni, amely a „magas" és „mély" kultúra, az európai és nemzeti tájékozódás kérdései
ben zajlott. Németh László már a harmincas évek elején arra törekedett, hogy a kétféle orien
táció kialakulását ne polémikusán, hanem mintegy történeti módon ragadja meg, s ezzel
a véleményeket a józanabb belátás felé terelje. „Nálunk — érvel —, mint e keleti irodalmak
ban általában, ostoba pör folyik a hazai és az európai irányú költészet közt. A pörpatvarnak
nincs értelme. Ahol a nép az egyetlen osztály, amelynek irodalmi hagyománya van, ott a
népköltészet jelentősége mindig nagyobb lesz, mint nyugaton. Viszont, ahol a nép az egyetlen
hagyományőrző osztály, ott a magasabb hagyományt, a műköltészet ingerét mindig kinn kell
felkeresni. A pör mégis fönáll, mert a legtöbb írót vagy az egyik vagy a másik irányhoz lehet
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csapni. . ." 66 A „pör" elitélése s a népköltészet jelentőségének megállapítása helyes, a fogal
mak tisztázatlansága azonban némiképp gyengíti az érvelést. Ugyanez a gondolat azután más
írásaiban is visszatér. A port tehát értelmetlennek ítéli, ha a jelenség: a kétféle tájékozódás
létének tudatában van is. A vita helyett azonban inkább azokra a törekvésekre kíván rámu
tatni, amelyek színtézisbe fogták a kétféle műveltséget, a kétféle orientációt. Amikor a „magas"
és a „mély" kultúra ellentétét elemzi, egyúttal az ellentét feloldásának hagyományára is utal:
„a magyarság legnagyobb alakjaiban ez az ellentét mindig fel tudott oldódni, s az európai
látókörű magyar volt az, akiben hazai sors és hazai jelleg a legnagyobb lélegzetvételhez jutott." 67
Hasonló gondolatra jut Gulyás Pál is: éles szavakkal utasítja el azt a — véleménye szerint
mesterséges — konfliktust, amely Európa és a magyarság között akar választásra kényszerí
teni.88 Illyés természetesen ebben a kérdésben is a józan és igazságos álláspontot foglalja el:
egyszerre kötelezi el szellemét a népnek és az európai művelődés eszményeinek.69
Németh László tehát felismerte a szintézis lehetőségét, s innen már csak egy lépést
kellett megtennie addig, hogy magát a szintézist művelődési programjába vegye. Ő is úgy véli,
hogy a népkultúra a modern művelődés erőforrásaként szolgálhat. „A népkultúrát — mondja
— nem lehet befőttes üvegben szalicil alatt eltenni, s még kevésbé a város ellen felvonultatni.
De a népkultúra, mint erős szokásjog-teremtő erő, igenis megtermékenyítheti a kapitalizmus
laza világából kilábaló művelteket." 70 Ez a gondolat Bartók okfejtésére emlékeztet; de amíg
Bartók a művészi szemlélet és formakincs felhasználását kívánja, Németh abszolutizálja a
szintézis elvét, egyszersmind a népi művelődés erkölcsi tartalékaival kívánja a magas kultúrát
beoltani. Vagyis a művelődési programot — rá jellemző módon — egyféle morális igénnyel
toldja meg. Nem annyira a népművészet formai értékeinek felemeléséről és felhasználásáról
beszél, mint inkább a népi kultúrában testet öltő hagyomány, erkölcsi etosz felidézéséről, bir
tokba vételéről. Amikor a Magyarság és Európában meghirdeti a keleteurópai civilizáció törté
nelmi küldetését, s az „európai és magyar magatartás szerves összefűzésére" szólít fel, voltakép
pen erre az erkölcsi tartalmú kulturális szintézisre gondol.71 Bartókról írván ugyancsak a szin
tézis ideológiai-erkölcsi jelentőségét fejtegeti: „Századunkban — jelenti ki —, mely a két kul
túra elkeveredésének a kora, a nép a friss erőt és az új mohó kíváncsiságot hozza, és a műveltek
művészetének, a Bartókoknak kell gondoskodniuk, hogy az új közös kultúrában, mely a keve
redés után kialakul, ott legyenek majd a százados népi sors ízei."72 A népi irodalomszemtéletet
tehát az jellemzi, hogy mintegy az etika és az ideológia irányában tágítja ki Bartók eszméjét
a kétféle kulturális réteg szintéziséről. Gulyás Pál — Németh szintézisgondolatának hatására
— adja meg az új jelszót: „A néppel és a nép fölött!" E jelszóval kezdetben az őstehetségek
művelődését sürgeti, a paraszti kultúra és a „könyvkultúra" egységbe forrasztását kívánja.
A kulturális szintézis gondolatát azonban ő is erkölcsi-közéleti feladatként éli át. „A népinek
— írja — a népi fölé kell kerekednie, ha szabadon akarja népi-önmagát. Nem azért kell népfö
löttivé válnia, hogy eltapossa a népet, basáskodjon rajta, hanem hogy — felszabadítsa."73
Vagyis a szintézis sürgetését összekapcsolja a népi mozgalom politikai programjával: a paraszt
ság felszabadításának ügyével.
A szintézis fogalmának ilyenféle kitágítása a népi irodalomszemlélet közéleti elkötele
zettségéből fakadt. Bizonyára nem kárhoztatható, hogy a művelődési rétegek szintézisének
gondolata a paraszti kultúrában élő erkölcsi erő kiaknázásának igényéhez, illetve a parasztság
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felszabadításának és felemelésének sürgetéséhez vezetett. Bizonyára nem kárhoztatható az
sem, hogy a kulturális szintézis egy szélesebb körű — erkölcsi-politikai természetű — szintézis
gondolatává bővült. A népi irodalomszemlélet egyes képviselői a szintézis megalkotását egye
nesen a magyarság történelmi hivatásának tekintették; úgy vélték, hogy a kétféle kultúra szin
tézise, illetve a nyugati intellektuális kultúra és a keleten lappangó erkölcsi és művelődési
energiák egyesítése a magyarság különös történelmi feladata. Ezt a hivatástudatot különösen
Németh László dolgozta ki, de élménye átjárta a népi irodalom legtöbb képviselőjét. Egyesek
ben, így Illyésben, írói cselekvés vágyként, az alkotóerők felszabadításának sürgetéseként jelent
kezett: „mi teremthetnénk most is újat, igazit, nem díszelgésre, hanem életre valót, csak volna
időnk rá !" — írja a történelem szorongatásai között, több fájdalommal, mint reménnyel.74
Mások, így Féja, viszont már történelmi küldetésünk mitoszává torzították. „Magyar földön —
hangzik Féja érvelése — mindig pólusok cikáztak és küszködtek, s a magyar szellem mindig
pólusok összebékítésére, szintézisére törekedett. Magunkkal hoztuk Ázsia hatalmas vallásos
kulturális áramait, befogadtuk Bizánc hatását éppen úgy, mint a római kereszténységet,
megbarátkoztunk a nyugateurópai kultúrával, anélkül, hogy a keleteurópai mélykultúrától
és lélektől elszakadtunk volna; pólusokat összebékítő szintézist, belső klasszicizmust teremtet
tünk Kelet-Európának." 75
A szintézis megalkotásának feladatát, mint mondottuk, Németh László építette át
leginkább hivatástudattá. Elgondolása a magyar művelődés valóságos lehetőségeiből indult
ki, a Bartók-féle szintézist sürgette, azonban ő sem tudott véglegesen elszakadni a nemzeti
hivatás túlértékelésének mozzanatától. Koncepciója a lehetőségek és az ábrándok, a valóságos
feladatok és a szerepünket túlértékelő elképzelések együtteséből bontakozott ki. Tagadhatat
lanul érdekes, sőt vonzó koncepció. Németh az európai civilizáció válságának általa értelme
zett látványából és annak a szintézisnek az élményéből indul, amelyet a magyar kultúrában
Bartók és Ady tevékenysége nyomán lát megvalósulni. A nyugati kultúra helyzetét ugyanis
Spengler módjára értelmezi: bomlásnak, energiavesztésnek, hanyatlásnak tudja; nem a társa
dalom mozgását-alakulását figyeli, hanem a nyugati kultúra elöregedésének divatos eszméjéből
alakítja ki következtetéseit. így jut arra a gondolatra, hogy az európai művelődés mintegy
„vérátömlesztésre", az el nem használt kultúrák energiájával történő felfrissítésre szorul.
A friss energiát, a megújulás orvosságát — szerinte — az archaikusabb és barbárabb, de éppen
ezért erősebb, tartalékokban gazdagabb kelet-európai művelődés: közelebbről a magyar kul
túra kínálhatja. Vagyis a nyugat- és kelet-európai kultúra szintézisét javasolja a művelődés
felvirágzása érdekében. Ezt az elgondolást fejti ki történetfilozófiai módszerességgel a Magyar
ság és Európa lapjain. A kelet-európai népek — szlávok, románok, magyarok — „archaikus"
kultúrájának szunnyadó energiájára utal: „E százmilliónyi embertömbbel — írja —, annak
ellenére, hogy urai századok óta szállítják fölé a műveltséget, rengeteg és sokféle el nem hasz
nált prehisztória alszik, az ébresztőt várva. Most volna itt az ideje, hogy ez a prehisztória,
az idegen befolyás alól kiszabadulva, Európa nagy válságában megmozduljon s amire nem
képesek a történelemmel megkötöttek, megalkossa magában, új történelmet kezdve."76 A
szintézis egyik elemét pedig éppen a magyar népi kultúrában találja meg. „Idáig — írja egyik
'tanulmányában — csak kaptunk Európától, s tudományunk és irodalmunk eredetisége az
elfogadás módjában rejlett. Most először érezzük úgy, a szivaccsal a fejünk fölött, mely a
népek táblájáról mindörökre letörölhet, hogy talán vissza is tudnánk adni valamit." 77 Majd
így folytatja: „A magyar kultúra, ha »ki tudná licitálni« ami benne van, úgy érzem, nagy inger
lehetne ennek a kiszikkadása ellen nagyszerűen védekező európai kultúrának. A latinságtól
alig érintett Kelet-Európa nálunk ott maradt a behozott Nyugat alatt, gyökértől lombig
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oly rövid az út, hogy a barbárságba visszanyúló emlékezet s a Nyugatot felhabzsoló kaland
vágy, egy Móricz és egy Babits, szomszédok lehetnek nálunk." E gondolatok a Bartók által
kívánt szintézist írják körül: kultúránk egyik lehetőségére figyelmeztetnek. A belőlük le
vont következtetések azonban már a túlértékelés ingerétől kapják hamis csengésüket. „Barbár
latin a magyar, ahogy az volt a maga módján a görög s az az angol is; megvan benne a latin
formaképző erő, de a latinnál mélyebb emberi zónákból merít" — írja, tagadhatatlanul elru
gaszkodva az ábrándok felé. A szintézis és a magyarság művelődéstörténeti hivatásának eszméje
ettől kezdve Németh László visszatérő gondolata marad. Utoljára Magyar műhely című
tanulmányában dolgozta ki: figyelmeztetve irodalmunk lehetőségeire, egyszersmind őrizve a
hivatástudat régebbi ábrándjait.78
Németh László számos esetben írta körül e szintézis lehetőségeit, sürgette megvalósítá
sát: a népi líra azonban — Gulyás Pál magányos kísérletétől eltekintve — nem engedelmeske
dett intéseinek, nem alakította ki a „Bartók-modell" költői változatát. E feladat teljesítése az
újabb magyar lírára maradt.
5.
A modern népiesség elméleti törekvéseinek vázlatos áttekintése arról győz meg bennün
ket, hogy a népi irodalom öntudata igen bonyolult ellentmondások szövevénye. Egyszerre
tartalmaz hasznos és kártékony elgondolásokat; helyes kérdéseket tesz fel, de ezekre téves
válaszokat ad; helytelen kérdéseire viszont nem egyszer meglepően tiszta válasz érkezik.
A népi líra, amely bizonyos mértékig ennek az irodalomszemléletnek a gyakorlati képviselete,
maga is bonyolult, többnemű. E líra közéleti-ideológiai tartalmai és stílusirányzatai egyaránt
a doktrína ellentmondásait követik. Ezért ismerhetjük fel a népi költők politikai magatartásá
ban a bal- és jobboldali radikalizmus, poétikájában a realizmus és a mitoszteremtés különböző
változatait. Hol lázadók, hol a fasiszta demagógia áldozatai; egyszer a társadalmi igazság
kiküzdésére vállalkoznak, máskor a legreakciósabb erők szövetségesei. Egyszer a valóság
tárgyilagos ábrázolására törekszenek, máskor menekülnek a történelem elől, vagy egyenesen
elfogadják a parasztmitosz csalárd jelszavait. Helyzetüket különösen megnehezíti ösztönös
magatartásuk, a kellő műveltség és a módszeres gondolkodás hiánya. Ez okozza, hogy könnyen
lázongásra szánják magukat, de könnyen meg is hódolnak a demagógia csábításainak. Költői
gyakorlatuk, akárcsak az elébb vázolt elmélet, furcsa görbéket ír le: a kort követi. Általában
a népi líra sokkal inkább kiszolgáltatott a két világháború közötti korszaknak, mint irodalmunk
egyéb irányzatai. Mások, József Attila vagy Illyés, koruk fölé tudtak nőni, — a népi lírikusok
együtt haladtak a magyar társadalommal a kor buktatóiban, együtt zuhantak vele szakadé
kaiba. Rájuk és a költészetük támaszául szolgáló mitikus doktrínára egyformán jellemzőek
Németh Lászlónak azok a szavai, melyekkel a népi mozgalom önkritikáját fogalmazta meg:
„A húszas évek ködje ott maradt ennek az alján: sok a megállt, elakadt, zavarosfejű. Kivo
nulásaikon az ócska puskák komikusan ellensúlyozzák tiszteletreméltó lelkesedésüket. Minden
megnyilatkozásuk mögött ott az igazság és a szociális helyzet nyomása, s minden megnyilat
kozásukban ott a határoltság, szegényesség, fejleszthetetlenség."79
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Béla Pomogdts
ZUR FRAGE DER VOLKHAFTEN LITERATURBETRACHTUNG
Die Studie behandelt einige Probleme der Literaturbetrachtung der zwischen den zwei
Weltkriegen herausgebildeten Schriftstellerbewegung und literarischen Richtung. Insbesondere
jene, die die Problematik der mit der Richtung verknüpften lyrischen Volkstümlichkeit bestimmt haben. In der Einleitung macht sie auf die Widersprüche der volkhaften Literaturbetrachtung und der literarischen Praxis, auf die Varianten innerhalb der Doktrin aufmerksam.
Im zweiten Kapitel werden die Stellungnahmen zur Natur und zu den Aufgaben der Literatur
erörtert. Das heißt, wie der Gedanke der autonomen Literatur nach dem ersten Weltkrieg
durch die Idee der verbundenen Literatur abgelöst wurde, was dann die volkhafte Literaturbetrachtung in der Verbundenheit mit dem Bauerntum konkretisiert hat. Damit vollzog sich
auch die Änderung des Begriffes „Schriftsteller". Im dritten Kapitel werden die zeitgenössischen Gedanken über Volkstümlichkeit behandelt. Die volkhafte Literaturbetrachtung forderte zur Entdeckung und Nutzung der bäuerlichen Kultur auf, so sah sie sich mit der
traditionellen europäischen Orientierung der ungarischen Literatur konfrontiert. Ihre Kulturtypologie beschreibt zweierlei Kulturen: eine hohe und eine niedrige, eine intellektuelle und
eine bäuerliche, eine westliche und eine östliche. Die volkhafte literarische Doktrin hat für die
zweite gestimmt. Ihr Standpunkt fand ihren Niederschlag in drei bedeutenderen Theorien:
in der Theorie des sog. »Tiefungartums« von László Németh, in dem auf der Kalevala basierenden Modell von Pál Gulyás und in der »eurasischen« Kulturkonzeption des Géza Féja. Zwischen
den zwei Typen trachtete aber die vilkhafte Literaturbetrachtung auch eine gewisse Synthese
zu schaffen. Mit dieser Synthese befaßt sich das vierte Kapitel der Studie. Die Anhänger dieser
Synthese berufen sich auf Bartók, der in der Bauernmusik gewisse elementare Möglichkeites
der modernen musikalischen Formensprache erkannte. Den Gedanken der Synthese hat László
Németh zu einem kulturpolitischen Programm entwickelt. Das fünfte Kapitel gibt die Summierung der behandelten Fragen der volkhaften Literaturbetrachtung.
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