
IllAS ANTAL:

ANÉPISÉG A MAI MAGYAR
SZÉPIRODALOMBAN ~

I.

Egyelőadássorozatban, amely a népiség és a népi gondolat fogal
mait akarja tisztázni, valóban elmaradhatatlan megvizsgálni ezek
megnyilvánulásait a szépirodalomban. Mai szépirodalmunknak 
szinte összes műfajainknak, sőt irodalmi életünknek - éppen az
a legfőbb jegye, hogy a népiség eszményei s az u. n. népi gondolat
különböző megfogalmazásban, de roppant erővel jelentkeznek ben
ne. A vizsgálódást már csak azért is érdemes erre a korra zárnunk:
a népiség mai eszményei és gondolatai milyen formákban és mi
lyen tartalommal jelentkeznek mai szépirodalmunkban.

Az irodalomnak egy előző korszakával szemben, amely vagy
egyáltalában nem vagy pedig legfeljebb csak mint miliőt ismerte
a magyar parasztságot; ketten voltak azok, akik hírt adtak a népi
mélyrétegekről, mint nemzet és irodalom számára egyaránt
döntő jelentőségű létezőkről: Móricz Zsigmond és Szabó Dezső. Két
különböző írói temperamentum, merőben különböző felfogással
és szemlélettel. Móricz Zsigmond látása a naturalista íröé, - noha
a kategória, a naturalizmus, nem alkalmazható rá a szó meglehe
tősen elkoptatott tartalma szerínt, Szabó Dezső viszont éppen ellen
kezőleg u. n. mithikus látással, - ahogy hívei mondják: kozmikus
összefüggésekkel ágyazottan.

Életműve számbavéve és lemérve még egyiknek sincs, pedig
II világnézetnek és a kor szellemének rendkívül érdekes összefüg
gései tárulnának fel mondanivalóík mögött. Különösen Szabó De
zsőnél az, amí' az "Elsodort faluban" "forradalmi" volt, nem az élő

alakokról míntázott riport és kulesregény módszere volt - ilyent
írtak már mások is nem egyet - nem az élet legnyersebb jelene
teinek nyilt ábrázolása, s nem is más egyebek, amiket ugyanígy
tagadóan, még hosszan lehetne felsorolni, nem is a társadalmi kér
dés eknek a regényben való vizsgálata, hanem maga az életezem
lélet; az egyedeket úgy látja, mint náluknál nagyobb biológiai egy
ségeknek. fajoknak és a fajokon belül szűkebb csoportoknak, le
származásbeli közösségeknek tagjait. Érdemes volna ismerni Szabó
Dezső sajátos eszmevilágának az Elsodort faluig való kialakulá
sát, - vajjon mi és hogyan volt rá hatással, 'hogy egyike lett a
faji eszme európai viszonylatban is jelentős megszólaltatóinak, má
sokkal, így például Adolf Hitlerrel nayjából egyidőben. Éppen
ezekből az egyidejűségekből inkább az következik, hogya kor le
vegőjében, gondolatanyagában lebegő eszmék egy részét ragadta
meg szellemi temperamentuma. De más gondolatai, különösen
irodalomvizsgálati módszerei, a közösség belső életére irányuló
analizisei Bergson iskolájára vallanak. A világegyetemet átszövő

·Ennek a tanulmánynak vázlata, mint előadás, elhangzott a Prohászka
Társaságnak a népiségről tartott előadás sorozatában, 1943 május 21-én.

271



8 mindenben megnyilvánuló titokzatos élet lendület, a lényegében
megismerhetetlen s titokzatos abszolutum bensejének kítárulózása
ként: Szabó Dezső szemleletében bukkan fel Magyarországon. Ne
feledjük el, hogy amikor Szabó Dezső franciaszakos tanárjelölt,
majd egyetemi hallgató Párisban: az egész francia szellemi élet
Bergson lábánál ült, és a francia tudománynak már a legfinomabb
vizsgálati módszereit is mélyen áthatotta a bergsonizmus. Szabó
Dezső vitalista seemléletének forrásvidékét valószínűleg itt keres
heti egy komoly vizsgálódás. Különös eredmény volna: Szabó De
zső a zsidó származású francia tudós gondolatvilágának illetésére
építené fel ezek szerint a maga faji és azon belül parasztszemléle
tét, faji és parsztmíthoszát. Ű maga ugyan tagadní szokott minden
hasonló ráhatást, s minden gondolatát mint önmagának valóban
monumentális szellemi temperamentumából fakadót igyekszik fel
tüntetni, de sem méreteit, sem jelentőségét nem fO/{ja csökkenteni
az, ha rájövünk egyszer mik vitalizmusának és mítholózikus látá
sának élménvforrásaí.

Ugyanilyen összetett probléma Móricz Zsigmond. "Naturalis
ta" - mondjuk rá. Holott kétségtelenül nemcsak naturalista, noha
kétségtelenül legnagyobb gyüjtői közé tartozik a - hogy elesépel
ten széljunk - "emberi dokumentumoknak". De ezeken túl elju
tott a történelmi magyarságnak páratlanul mély élményéig. mint
a "Mese a zord füvön" 17. századi katonatörténete, mely Bethlen
Gábor komor alakja, vagy az Arvácska-regény hősnője. Önmagá
ból kiinduló fejlődési lehetőségekre utaltan valószínűleg ő sem
tette volna meg ezt az utat. De bizonyos, hogy élte és átélte 
mégpedig a zseni ösztönös ráérzésével - kora szellemi légköréből

azt, amit szellemi alkatának határhártyáin át magához hasonltha
tott. Igy hogy átélt sokmindent abból is, amit Ady oldott bele a
magyar <szellemi élet vizeibe, sőt Szabó Dezső is, itt-ott egy-két je
lentősebb publiciszta, később pedig nála jóval fiatalabb "népi"
irók: ez egészen természetes. Már csak azért is, mert nem volt
merev alkat, mindvégig rugalmasan követte korának fejlődését

(a meginduló "falukutatás" pl. egészen új lendületű inspirációt
adott neki egész sor igen nagystílű újságcikk számára s a szövet
kezeti és népfőiskolai gondolat hatása alatt kész lett volna népfő

iskolák sorát és olcsó, gyakorlati téglavetőkemencéket alapítani).
Az első hullámzás, arndt Szabó Dezső és Móricz Zsigmond a

népi tömegek problémavilágának megismertetése körül keltettek:
az 1920-as évek közepére megállt. De éppen teljes szélcsenddé ül
tekor szálltak ki első szárnypröbálzatásaíkra a népi költészet lírai
madarai. Köztük elsősorban az úttöró Erdélyi József. Van egy fe
ledhetetlen verse, ami színte ót magát imaginálja (abban a vers
füzetében jelent meg, amit rotációs papírra nyomatott és maga
árult a pesti utcasarkokon, azóta másutt nem láttuk, gyütjemény
ben sem): egy nyári napon, amikor átmegy a Teleki-téren, annak
egyik emeleti ablakában megszölal egy kalitkába zárt énekesrigó,
- a vers azt csattogja végig tündöklő hangütésekkel. amit a rigó
mond. Erdélyi József valóban ez volt, ez az énekesrigó, aki a hu
szasévek Budapestjének száraz, perzselő párájában, a legsötétebb
Bethlen-korszak gőzkörében adta tovább a hírt verseivel a pász
torok, béresek, szegényparasztok világában. Ennek még eddig nem
volt hírtadója a magyar Urában, legalább igy nem, a legegysze
rűbb és a legősibb érzéseknek a magasirodalom szintjén, a leg
egyszerűbb és legtökéletesebb formák eszközeivel. A kor másik
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kibontakozéla Illyés Gyula. Ö a dunántuli eselédp8.rasz~ból in
dult egy görcsösen összefonódott szálú ~éni sora kriziseiből, jó
val több eszmei és formai problémával, s mindenekelőtt hasonlítha
tatlanul több tudatossággal mint Erdélyi József. Mindenekfelett
nagyobb látóhatárbél. Tekintete délorosz kolkhoszoktöl a délfran
cíaországí parasztság problémáííg ér; a magyar paarsztsáz sorsát
igyekezett egyetemes európai agrárösszefüggésekbe ágyazottan lát
ni, s szinte van benne valami rendkívüli, hogy talán inkább ér
zéseí mínt tudata: ezek között sem veszitették el nemzetét. Babits
érdekesen írja le, hogyan érezte meg Illyés "Három öreg" versé
nek felolvastakor egy új irodalmi irány megszületésének pillana
tát. Új irodalmi irányét, amely ezzel a verssel lett tudatossá és
programmá. Az u. n. új népi költészet valóban a tudatosságot és
programmct köszöni Illyés Gyulának, akinek vállai körül az Ady
Babits-örökség, vagy hogy szűkebb lírai korszakot mondjunk, a
Babits-kor: átfordult a magyar líra mai időszakába. S ez - sem
mi kétség - a magyar líra egyik leggazdagabb aranykora. A hu
szas évek végén, a harmincas évek elején már jelentkeznek a foly
tatók. A csoportból talán elég lesz Sinka István, Jankovich Ferenc
nevét megemlíteni.

A magyar népi mélyrétegek élményvilágának a Urában való
megszölalása egészen rendkívüli hatású volt. Szinte olyan mint
Bartók és Kodály zenei feltáró munkájáé. Kifelé, a magyar szelle
mi élet, az értelmiség és ebben elsősorban a fiatalok felé ennek
az élményvilágnak és érzékvilágnak színgazdagsága hatott. pom
pája, ezer évek hangjait megszélaltató ősi volta s szocíálís sors
keserűsége. A népi ~ncLolat ezen a lírán át küelé: elsősorban

szociális megfogalmazásúvá tevődött össze. Ha felvetődött a kérdés,
mi a magyar nép, akkor válaszul ezt zengték a versek: nemzetünk
legősibb rétege, a történelmi sors nagy kisemmizettje. Mi a népi
gondolat? A válasz: ezt a sorsot átélni, s a mélyböl felemelni. Ez
a Ura a maga mivoltában példáknélküli a kultúrnépek vilá~rodal

mában. Nem Burns érzelmes játéka. Bocsánatot kérünk érte, de in
kább hasonlít az amerikai néger líra, egyszóval egy ősnép keserű

helyzetrajzához és forró panaszához.
. Ennek a lírának kapcsolódásai ~észen szorosak az utána kl).

vetkező lépéssel, az u. n. falukutató irány szociográfíájával, Az el
indító itt is Illyés Gyula, e nemben máíz is páratlanul álló klasz
szikus könyvével a Puszták népével. Művészi formákban és hitel
ben az új műfaj többi könyveit mez sem közelítették Illyésék.
Iróíságában Szabó Zoltán: "Tardi helyzet"-e vethető hozzá, de nél
külözi a hús, vér és sors oly forró kapcsait, amikkel Illvés egy az
zal, amiről ír. Féja Géza ott egyik lezkiválóbbia ennek a csoport
nak és iránynak, mert ő az érzés és odaadás teljes szenvedélyében
azonosult azzal a közöss~geI. amiről írt. a Viharsarok népével.
De benne és társaíban az egész ügy felett megjelentek a oolitika
villödzásai,

A népi urbánus-vita első fázisát éppen a politikai elektromos
ságnak ez a töltése váltotta ki, - a származás vagy élmények sze
rint nem ezen az oldalon állók "tiszta műveket", szoeiálís és poli
tikai programmnélküli alkotásokat szerettek volna inkább kivárni,
s nem egyikük egész határozottan ennek az iránynak az irodalom
ból való kiiktatását kívánta és műveíknek kizárólag mint ssoeíálís
és politikai jelenségeknek kezeléset. Az ellentétek még fokozódtak
akkor, amikor az irók sorában megjelentek a helyüket a magasíro-
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dalomban kiverekedett olyan paraszttehetségek is, mint Veres Pé-
. ter és Szabó Pál, s mellettük önéletrajz-regényeikkel mint próza
írók is megjelentek Erdélyi József és Sinka István. A fejlődés bel
ső dialektikája, a gondolati kibontakozás párhuzamos utakon kény
szerítette őket arra, hogy mínt Illyés Gyula a Puszták népében, ök
is elmondják és felelemezzék a maguk életsorsát: önmaguk szá
mára, de egyúttal a közösség számára is. Semmi rendkívüli nincs
abban, hogy életük alakulása és eszményeik tudatosodása a fiatal
ság igen nagy csoportjai előtt jelentkezett fontosabb közügynek,
mint Márai urbánus vallomásai. Nem is maguknak a népi íróknak,
hanem a hozzájuk érzékvilágban csatlakozott fiataloknak és orgá
numaiknak részéről jelentkezett azután annak sürgetése, hogy a
magyar irodalom legyen kizárólag a népi élmények és a belőle ki
fejlödő programmnak kizárólagos területe, - mínden más élmény
világ mint társadalomerkölcsileg jogosulatlan vonuljon vissza az
irodalmi kifejezéstől, az urbánusnak nevezett eddigi irodalommal
szemben a népi irodalom legyen kizárólagosan magyar irodalom.
A megfogalmazás természetesen szélsőséges volt. Leküzdése nem
érte és nem éri meg a harcot. Ugyanolyan váratlan gyorsasággal,
mint ahogyan keletkezett, maga az idő semmisiti meg túlzásait.

Sokkal komolyabb számbavételre tart igényt a Németh László
tanulmányaiból és Féja Géza irodalomtörténeti elméletéből kibon
takozó kultúraértékelési irányzat. Amit Németh László mond, an
nak summája nagyrészt a következő:

Európa keletén van egy elég könnyen meghúzható határvonal,
amelyen innen egész csomó főtörnegeiben paraszt életformájú nép
helyezkedik el, olyanok, akiknél a többezeréves népi élményvilág
ősi tartalma még nem szívödott fel a magaskultúrában úgy, mint a
határvonalon túli - nyugat felé eső - népeknél. Ez utóbbiaknál
a felszívódás és elhasználódás megtörtént. Németh László nem
tartja kétségesnek, hogy mint elhasználatlan lehetőségek részesei:
a magyar népi mélyrétegek értékesebbek a lehető kultúra szem
pontjából mint a nyugati, már elhasznált népi rétegek. Ezek a ke
reszténység adta kultúrális lehetőségeket is kimerítették. A kelet
európai néprétegek pedig még ugyanolyan állapotban vannak, ille
tőleg ez az állapot számukra tudatos kultúrpolitikával megteremt
hető - mint amaiga magaskultúrájának megteremtése felé induló
fiatal friss görögség volt annakidején. Mi ugyanúgy indulhalunk

.a többi keleteurópai népekkel együtt, ugyanolyan beláthatatlan tá
volságokat rejtő látóhatárok felé, mint amilyenek felé a görögség
indult annakidején. Ami a keleteurópai népeket illeti: rokonok
vagyunk egymással ezekben az eszmei lehetőségekben, de rokonok
vagyunk vérség szerínt is sokféle keverődésben, sőt rokonok va
gyunk történelmi é politikai sors szerint is, mert nagyjából egy
szerre értek bennünket a Habsburg birodalom és Habsburg katoli
cizmus belesugárzása a keleteurópai térbe, és ennek hatásai nyo
mán az orgáníkus fejlődés megszakadása. A magyar történelmet
ezekből az értékelésekből kifolyóan kell újjáértékelni, autonóm
keleteurópai értékelési rendszert felállítani, a keleteurópai össze
ftiggéseket multra-jelenre és jövőre .vonatkozóan feltámi és a vi
lágnak és Európának e táj át egy közös keleteurópai jövő, Magyar
országot egy görögös kultúrájú, valósággal osztálytalan kultúrájú
kert-Magyarország jövendője felé elindítani. Németh Lászlónak va
lósággal írói és szellemi életműve foglalható össze ebben a mOD-
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danival6ban, amit történetpolitikai és irodalmi elemzéseíböl, szín
darabjaiból és szépírodalmí műveiből foghattunk így össze.

Ugyanilyen érdekes a mondanívalöia Féja Gézának. Szerinte
az igazi ősi magyarság - az ómagyarság - nem jutott életmeg
nyílvánulásokhoz, mintegy eltemetődött a magyar kereszténység
első öt százada alatt, csak akkor jutott szőhoz, amikor a protestan
tizmusnak, a természetes magyar közösségí léthez alkalmazkodó
életformái erre lehetőségeket adtak. Ezek a lehetőségek az iro
dalomban jutottak főkép szóhoz, és akkor hoztak létre remekeket,
amikor formailag is a magyarság ősi keleti alkatából fakadtak ki.
Költészet, regény, színdarab, kritika csak a magyarságnak eme ősi

alkatával összefüggően, abból kikövetkezően jogosult, viszont jogo
sulatlan a magyar lényeggel idegen nyugati műfajokból akarják
ezt nálunk kitenyészteni. Merőben idegen a regény, amikor nyu
gati minták után indul, - viszont ősi magyar formája a főképp er
délyi önéletírás és emlékirat, vagy krőnika, azon kívül ha műfaji

magva a mese, mint például Jókainál. 'Általában az irodalmi mű

fajok ősképei mások nálunk, mint a nyugati kultúrák irodalmai
ban. Féja így akarja átértékélni - mostmár háromkötetessé nőtt

- irodalomtörténetében a magyar irodalom egész fejlödését.
A népiségnek mint kultúrmorfológiai értékelései vannak az

övéknél nyersebb formái is. Éppen a legközkeletűbb ilyen nyers,
az előfeltevéseket meg nem vizsgált, összefüggéseik iránt még ér.
zékkel sem bíró irányzat. Ezek szerint minden, ami népi, valaho
gyan önmagától egy természetesebb, gazdagabb kultúra, vele össze
vetve minden ami magas kultúra, már nem természetes, már bom
lástermék, már romlás. Ennek a szemléletnek úgy tűnik fel: a nép
az elsődleges kultúrateremtő és kultúrahordozö lényeg, enemű mű

ködését csak azért nem fejti ki, mert ezt elnyomják. Ezzel szem
ben egy kritikai álláspont azt igyekszik vitatni, vagy éppen meg
fordítva: a nép, a népi rétegek, a népi lét nem kultúrateremtő, ha
nem csak felhasználják a magaskultúra közébük descendálödott
eredményeit. Erre hivatkozik mindenekelőtt a német néptudomá
nyi kutatás (a Harmadik Birodalomnak megelőző időszakban);

az ősi görögségre vonatkozó kultür- és vallástörténeti kutatások pe
dig kimutatják, hogy míndazt, amit eredetien "népi", "friss" és
"ősi" görög tulajdonnak hittek sokáig: többezeréves krétai, kis
ázsiai és déleurópai magaskultúrák örökségének a görögségben
való együvéolvadása. Ma éppen a magyar őstörténet kutatásai és
nagyszabású eredményei figyelmeztetnek bennünket a honfoglaló
magyar kultúrájának lovasnomád népek ősi magaskultúrájával
való összefüggéseire.

Ime, tehát a népiség jelentkezései a magyar irodalomban
egész csomó vitapontot tartalmaznak.

(Vége az augusztusi számban következik.)
Ijia8 Antal
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