
N A P K E L E T 

A Z E G Y E T L E N K Ő S Z I K L A 
Zárószavak egy irodalmi vitához 

Négy fiatal író a Napkelet egyik régebbi számában négy 
tanulmányban próbálta körvonalazni, mi fűti a fiatal írókat, 
melyek a céljaik, milyen a szemléletük és fejtegetéseikből 
végeredményben az csendül ki, hogyha kerülő utakon is, ha 
egyéni fogalmazásokban is, új klasszicizmus kialakítása felé 
törnek. A tanulmányok, amint várható volt, nem maradtak 
visszhang nélkül. A vitát Fábián István foglalta össze a 
Magyar Szemlében és főképen arra helyezte a súlyt, hogy az 
új klasszicizmus fiatal úttörői megfeledkeznek a nagy magyar 
nemzeti klasszicizmusról. Erre a vádra felelt a Napkeletben 
Lovass Gyula. A kérdés azonban még mindig nem tisztázó-
dott. Most Rónay György és Fábián István mégegyszer és 
még világosabban összefoglalják a kérdés lényegét s ezek a 
zárószavak, úgy hisszük, most már teljes világosságot terem-
tenek ebben az életbevágó magyar szellemi kérdésben. 

I. 
M É G E G Y S Z E R A «FIATALOKRÓL» 

Közönyös a világ . . . az ember 
Önző, falékony húsdarab, 
Mikép a hernyó, telhetetlen, 
Mindég előre m á s z s — harap 
S ha elsöpört egy ivadékot 
Ama vén kertész, a halál, 
Más kél megint, ha nem rosszabb, de 
Nem is jobb a tavalyinál. 

(Arany János: Kertben.) 

Szerb Antal cikket írt a Nyugatba : a magyar irodalom leg-
frissebb «nemzedékén» számonkérte a teremtő őrületet, megváltó 
értelmetlenséget, az új «izmus» dadogó kábulatát. Erre a cikkre 
többen válaszoltunk a Napkeletben. A vitát Fábián István össze-
foglalta a Magyar Szemlében (1939 szeptember). Tanulmánya 
lényege : a fiatalok klasszicizmust emlegetnek, de nem emlegetik 
a magyar nemzeti klasszicizmust, nem emlegetik Arany Jánost. 
A fiatalok elítélik a szociográfiát, de nem foglalkoznak a magyar 
sorskérdésekkel. «Szomorú a különleges magyar gondok hiánya 
a most fellépő fiatalok világában.» A fiatalok nem felelnek a leg-
égetőbb kérdésekre, nem erősítik a magyar öntudatot, «eszükbe 
sem jut, hogy magyar írónak lenni nemcsak azt jelenti, hogy bele-
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kapcsolódunk az európai eszmeáramlatokba, hanem az is, hogy 
minden kornak kötelessége tökéletes magyar visszhanggal felelni 
a nagy európai kiáltásokra». Állásfoglalásunk homályos, terv és 
valóság összekeveredik nálunk. «A fiatalok nyelvén az, amit mon-
danak, csak azt jelenti, hogy ők nem akarnak sem szociográfiát, 
sem kizárólagosan tanulmányt írni.» 

Fábián István fejtegetéseire Lovass Gyula válaszolt a Nap-
keletben. Többek között azt is mondta : a fiatalok valóban fiatalok 
még s ennek tudatában is vannak, s nem akarnak olyan kérdésekben 
okvetetlenkedni, amelyekre érettség, tapasztalat még nem avatta 
fel őket. 

Fábián István nem érti egészen a «fiatalokat», mintha egy idegen 
nyelvet beszélnénk ; lefordítja azt, amit mondunk, nem mindig 
hűen, nem mindig pontosan. Mi sem értjük egészen Fábián Istvánt. 
Szeretnénk egyszerűen megkérdezni: hogyan kell tehát szerinte 
írónak a nemzet sorskérdéseivel foglalkoznia? Különféle tanácso-
kat kaptunk különféle oldalakról és ha meg akarnók fogadni őket, 
nagyon nagy zűrzavar támadna. Debrecen felől a Kalevala míto-
szát ajánlják, Erdélyből «Sillanpää levegőjét», a szociográfia felől 
a lírai vezércikket, máshonnét a középeurópai parasztállamok 
konföderációját, a kisnemzetek tejtestvériségét; neveket hallunk 
és köd kavarog a nevek körül. Fábián István szemünkre hányja, 
hogy klasszicizmust emlegetünk, de nem tartunk közösséget Arany 
Jánossal. A közösség nem mindig árulkodik szavakban. A «magyar 
élet» tele van mítoszokkal, három ember összeáll és kész a mítosz, 
olykor akár filológiai alapon is, szajnaparti sétákkal és eszmél-
kedésekkel a magyar könyv sorsáról, vagy Kalevalával és turánira 
mázolt wotanizmussal. Amióta kikerültünk a középiskolából, 
mítoszok gomolyognak körülöttünk, nagyigényű kísérletek és pro-
vinciális kis eretnekségek s a próféták jobbról is, balról is pörgették 
fejünkre az átkot, mert se ilyenek nem akartunk lenni, se olyanok. 
Pontosan és módszeresen tapasztalhattuk, hogy az elméletek nem 
érnek semmit és hogy a műhöz az élet felől kell közeledni, nem az 
elmélet felől. Arany János leckéje számunkra elsősorban ez : élj és 
írj emberül és magyarul. A «szellemi honvédelem» mind kiábrándítóbb, 
szellemi életünket elözönli a lírai ragacs, maholnap nem lehet pon-
tos és egyszerű mondatokban pontos és egyszerű tényeket megálla-
pítani és a tényekből pontos és egyszerű következtetéseket vonni: 
líra kell, uniformizált pátosz, meghatott séták lagymatag érzékeny-
sége. Lelkes érzelmek sétálnak az irodalomban, mohón keresik a 
tárgyat, amelyet körülömölhetnek. A tárgy nemrégen a humaniz-
mus volt, azután jött Közép-Európa, azután jött más, azután jött 
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a nép és a szociográfia, s most jöttek a nemzet sorskérdései: a tárgy 
legtöbbször másodrendű a szerep, az ömlő líra bősége, a tanult 
meghatottság pátosza mellett. Az ember megdöbbenve olvassa 
komoly tudósok pseudomáraizmusok tekervényeiben vonagló köny-
nyes prózáját, megdöbbenve olvassa a révült szövegmagyarázatok 
sámánizmusát, és még megdöbbentebben eszmél rá, hogy a sors-
kérdések örvén hol itt, hol ott nyiszál ki valaki egy-egy idézet 
pengéjével értékes darabokat a magyarság testéből. Derék filoló-
gusok fölkapnak egy-egy mottó nyírottfarkú pegazusára és kócosan 
vágtatnak a magyar Parnasszus felé. Ez a magyar — mondják — 
és kiderül: a magyar az örök bujdosó, a magyar a mély töprengő, 
a magyar a dühös Tiborc, a magyar csak ez és csak az, de soha 
nem az egész, az, amit magyarnak megismertünk, magyarnak 
érzünk és élünk. Idézetek nőnek, indásodnak, kézről-kézre járnak, 
valaki idéz Adyból egy strófát és egy hét mulva valaki idézi az 
idézett strófa két sorát, mottók és jeligék sűrű vegetációja tenyészik 
a műveken és a művek lassan elmerülnek. Jönnek a szemellenzők 
és a szempontok, jön a szempontok rémuralma, a Geistesgeschichte 
kivonata, a magyarságkutatás és a fajkarakterológia s mindenki 
önmaga szobrát állítja oda a magyar szobrául. Ez a sorskérdés az 
irodalomban? Ma legtöbbször, sajnos, ez. Kevesen vannak, akik 
nem az idézetekre kíváncsiak, hanem a valóságra, mint Illyés Gyula. 
Ma már boldogság lábjegyzetes, nehézkes filológiai tanulmányokat 
olvasni s az ember retteg a végszótól : vajjon nem ürügy-e a láb-
jegyzetek és bibliográfiák halmaza egy patétikus kitekintéshez : 
íme, ez a magyarság, ezt vegyétek, — és újra meg kellene tanul-
nunk, hogy végváriak vagyunk vagy bujdosók, ősparasztok vagy 
kertészek, mélymagyarok vagy hígmagyarok. A magyarságtudo-
mány tudomány: így tanultuk az egyetemen; mit szóljunk az 
elvetélt szépírók magyarság-látomásaihoz? A szó talán nagyképű, 
de igaz: kiábrándultunk belőle. Magyarok vagyunk, büszkén 
vagyunk azok, úgy, ahogyan Arany Jánostól tanultuk, — és Arany 
Jánost olvassuk, nem az egyszempontú Arany-idézetek gyüjte-
ményét. A mi magyarságunk az egész magyarság, Eötvös és Ke-
mény, Ady és Babits, a kódexek és a modernek együtt és oszt-
hatatlanul és szentül hisszük : jaj annak a jövő előtt, aki az áradó 
líra kamaszos buzgalmával és a honmentés, a nemzeti öntudat 
nevében szorgosan dolgozik a magyarság szomorú szellemi ön-
csonkításán. A mi magyarságunk magyar valóság, nem burjánzó 
neomagyar mítoszok bonyodalma. A magyarság nekünk felelősség : 
elsősorban emberi felelősség. Ezt vállaljuk. Többet vagy keveseb-
bet : nem. 
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Az irodalmi «csetepatéban» fölmerültek irodalomtörténeti fogal-
mak. Nem volt szerencsés a klasszicizmus fogalmának előhozása. 
Irók vagyunk, és fiatal írók. Ha rólunk van szó, pillanatról-pilla-
natra alakuló, fejlődő életről van szó, nincs kedvünk szobrot állni 
önmagunknak. De ha már előkerült ez a fogalom, feleljünk Fábián 
Istvánnak arra a megjegyzésére itt is, miért nem a magyar nemzeti 
klasszicizmusról beszéltünk. 

A magyar nemzeti klasszicizmus történeti jelenség, a fejlődés egy 
állomása és dogmát emelni belőle annyi lenne, mint dogmát emelni 
Balassából vagy Pázmányból. Példa? Igen, sokban példa. De meg-
rekeszteni az irodalmat egyetlen példánál, gátakat emelni a szabad 
fejlődésnek nem lehet. A klasszicizmus értelme különben nem is 
ez volt, nem ebben az értelemben használtuk. Mit jelent ez a 
«klasszicizmus»? (Maradjunk meg a szónál, bár nem jelent semmit, 
épúgy nevezhetné valaki romantikusnak is.) Thurzó Gábor szerint 
realizmust. Mások szerint bizonyos hajlandóságot az elefántcsont-
toronyba zárkózásra (nem «lüktet műveinkben a kor»). Azt hiszem, 
mindezeknél többet jelent, egy érzést, sejtelmet, gyanítását annak, 
hogy eszményeink különbözni kezdenek az előttünk járó írók 
eszményeitől. Érzés, sejtelem, gyanítás : nem több, nem elmélet, 
nem dogma. A dogma megöli az irodalmat és mi az élet pártján 
vagyunk. 

Fábián István cikkében utal Horváth János történeti jellegű 
«irodalmi alapviszony»-fogalmára: közönség nélkül nincs irodalom. 
Az irodalomtörténet valóban irodalom és közönség viszonyát vizs-
gálja. A mű szempontjából azonban nem elsőrendűen fontos, van-e 
és milyen a közönsége. «L'oeuvre n'existe qu'en acte» — mondja 
Valéry; s ha ezt elfogadjuk s vele elfogadjuk következményeit: 
hogy a mű állandóan változik a befogadó szerint s ha megszűnik 
mögötte a befogadásra képes kultúra, megsemmisül a mű is, még 
akkor is, ha anyagában esetleg fönnmarad; — ha ezt mint írók, 
művészek, alkotók elfogadjuk, akkor nincs értelme többé művészet-
nek, irodalomnak. A mű, ahogyan mi gondoljuk s érezzük, első-
sorban nem szociológiai aktus, hanem metafizikai: a valóság vál-
tozó arca mögött megragadja az állandó valóságot, az univerzáliá-
kat, azt, ami «van» és fönnáll, függetlenül attól, elgondolja-e valaki. 
A mű értelme önmagában van, a mű az ember ügye az örökkévaló-
sággal és Istennel. Egy remek vers remek vers akkor is, ha nem 
olvassák, elfelejtik ; egy dallam nem hal meg, ha senki nem énekli 
újra többé. A műalkotásban a megragadás ténye szellemi, meta-
fizikai tény és semmi anyagi erő le nem ronthatja. Az emberiség 
ideális értékkészlete gyarapodott vele s mint teljesítmény van, fönnáll 
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tértől és időtől függetlenül. Ezt értettük általában, lényegében 
klasszicizmuson. Az-e, nem, mindegy. Valami, amit érzünk, amiben 
hiszünk. 

Kozmopolitizmus? Ennek az álláspontnak nincsenek, vagy 
nem látszanak, jellegzetesen magyar vonásai. Nemzeti esztétikák 
nincsenek, csak esztétika van. De az a mű, amely magyarul, a 
magyar nyelv, magyar próza, magyar vers eszközeivel ragad meg 
valamit az örökkévalóból s emeli az időbelit a szépség örökkévaló-
ságába : nemzeti tett, népi szolgálat, és talán inkább az, mint a 
szociográfiák. S méltóbb felelet lehet a magyar sors kérdéseire azok-
nál a feleleteknél, amelyek egyenesen feleletnek készültek. Morgan 
műve nagyobb szolgálat a világ előtt az angol szellemnek, mint 
öles angol társadalomkutató művek, és Mauriac nagyobb, örökebb 
szolgálat a francia szellemnek, mint hatvan lelkes vezércikk. És 
Goethe örökebb németség, mint Goethe korának összes német poli-
tikusai és hadvezérei. Hinni igazán csak a szellemben, a lélekben 
lehet s az irodalom önmagát adja át a korhadásnak, ha lemond 
a szellem szolgálatáról. 

A szociográfia kezdeti szándékaiban tagadhatatlanul nemes 
szolgálat és ott, ahol valóban irodalmat termékenyített meg, hasz-
nos volt. De üzemmé vált, kizárólagosságra, szellemi diktatúrára 
tört. Azok, akik sem írónak, sem tudósnak nem voltak elég jók, 
megteremtették a szociográfiát mint irodalmi műfajt a fővárosi 
közönség számára. A kép, amelyet ezek a szociográfiák a népről 
adtak, hamis. Amíg a szociográfia megmarad leíró társadalom-
tudománynak, végtelenül fontos ; mihelyt túllépi kereteit, végtelenül 
káros. És túllépte kereteit. Beözönlött az irodalomba, mondatokat 
tanult Máraitól, kultúrát törekedett tanulni Cs. Szabó Lászlótól, 
történeti magyarságot igyekezett ellesni Szekfűtől, és mindebből 
az lett, hogy az adatok elsikkadtak a lírai vallomások gőzében. 
Ha Nógrádról akarok tudni, mi közöm a bujáki lány öltözködéséhez, 
hosszú oldalakon át, egy hangversenytétel szívósságával visszatérő 
lírával? A módszer gyanút kelt: vajjon mi fontosabb : a tárgyára 
talált s mindig készenlétben álló stíluskészség, vagy a tények, a 
sebek és a szenvedések? Itt is : üdülés a szociográfiák lírába mosott 
kábulata után megnézni egy száraz, pontos, komoly statisztikát. 
Azzal az igénnyel, amelyet a szociográfusoknak ez a csoportja állí-
tott föl, több felelősség járna. Mondatokat kapunk, máraizmusok 
tengerében céltalanul úszó adattörmelékeket, borúlátó hazafias 
jóslatokat, de egy szót sem hallunk arról, vajjon mi van a lélekben 
s hogyan lett azzá a lélek, amivé lett? Gondoljunk Exupéry egy 
mondatára, válaszul arra, miért idegenkedünk a szociográfiától és 
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a honmentésnek ettől a fajtájától. «Mit számítanak árpolitikai 
elméletek, amelyek föl akarják virágoztatni az embereket, amíg 
nem tudjuk, milyen fajta embereket fognak fölvirágoztatni? Mi 
fog megszületni belőlük? Mégsem vagyunk hizlalásra szánt csorda 
s egy szegény Pascal megjelenésének sokkal nagyobb jelentősége 
van, mint száz névtelen pocakosnak.» 

Az irodalom föladata nem az — mondjuk ki végre bátran, — 
hogy ilyen vagy olyan világnézetre tanítson, nem az, hogy a nemzet 
sorskérdéseit elszánt nekigyürkőzéssel megoldja. Hanem az, hogy 
magasabbra emeljen önmagunknál, megragadja az élet mélyebb 
igazságát, magasabb lényegét, ideáit. Mint Morgan mondja : hogy 
elhúzza ablakunk elől a függönyt és megmutassa az örökebb eget. 
Fölébressze bennünk, pusztán művésziségével s nem programmal, az 
alvó Mozartot, alvó Beethovent, az öröm és a fájdalom anyagtala-
nul tiszta zenéjét. Fölébressze bennünk az eltemetett nemesebb 
embert, azt, aki nem humanista és nem honmentő, nem vátesz 
és nem próféta, hanem mindennél több és nagyobb : egyszerűen 
és nevéhez méltóan ember. Hogy újra jogaihoz juttassa a föl-
világosodás sokat kicsinyelt, sokat ócsárolt egyik nagy eszményét: 
az emberméltóságot. Azt az embert ébressze föl az alvó polgárban, 
parasztban, úrban, aki emberi voltát hivatásnak tudja és vállalja, 
aki helytáll és az életet nem esetlegességnek fogja föl, hanem a telje-
sítmény egyetlen, nagyszerű lehetőségének. Ebben van az irodalom 
egyetemesen emberi és nemzeti hivatása. Minden egyéb kerülő. 
És azt hisszük, ez az igazibb igazság is. A nemzet csak embereiben 
lehet naggyá s hiába bogozzuk sorsát, hiába gyártunk elméleteket, 
hiába idézünk és hiába falukutatunk, ha mi magunk nem vagyunk 
emberek és mi magunk nem alkotunk úgy, hogy általunk emberek 
szülessenek. A magyarságnak ma semmi másra nincs olyan nagy 
szüksége, mint egyszerű, nemes, tiszta és öntudatos emberekre. 

Rónay György 

II. 

MAI IRODALMUNK ELLENTÉTEI ÉS FELADATA 
Minden irodalmi vitát a végtelenségig lehet folytatni, de 

amikor a szembenálló elveket elég világosan kifejtették, fölösleges 
és káros. A mi esetünkben — úgylátszik — néhány elvi kérdést 
kell még tisztázni. 

Mindjárt elöljáróban tisztázzuk az egyetlen pontot, amely 
talán nem tisztán elvi okok miatt okozott félreértést. Néhány eset-
legességből azt olvasták ki a fiatalok, hogy lebecsülöm őket. A «Ma-


