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ANÉPISÉG A MAI MAGYAR
SZÉPIRODALOMBAN

II.

Mindabban, amit az elmúlt negyedszázad Szabó Dezsőtől Németh
Lászlóig és Féja Gézáig felvetett, egy csomó össze nem vágó, ha
ugyan nem ellentétes vélemény és vallomás van a magyar nép
lényegének mivolta felől. Egyik nézet szerint mindenekelőtt faj a
magyarságnak az a rétege, amit a szűkebb értelem szerinti "ma
gyar nép" névvel szoktak illetni. Más nézet szerint elsősorban szű

kebb történelmi sorsközösség egy tágabb területű magyar törté
nelmi sorson belül. Ismét más nézet szerint merőben szociális kép
let: egy kizsákmányoló-rétegek elnyomta történelmi proletár-réteg.
A legújabb vélemény szerint kultúrmorfológiai képlet, - Féja
Géza szerint az ősi, keleti kultúrákkal a legközvetlenebb rokon
ságban, Németh László szerint keleteurópai vérségi és kulturális
összefüggésekbe ágyazottan.

Már ezek az egymástól merőben eltérő szemléletek sejttetik,
mennyi külön szempontnak és elvnek van alávetve mindaz, amit
az Ú. n. népi irodalom a magyar népről - írjuk ki őszintén és
egyenesen, magyar parasztságról és a vele közvetlen kapcsolatban
álló többi rétegekről - következtet. Különösen jövőjéről. Szabó
Dezső "kozmikus" látása adja a leghatározatlanabbul derengő kör
vonalakat. Szemleletében a magyar nép természeti jelenség, mint a
hegyek, vagy az erdő; ugyanakkor gyengeségei mellett csupa jó
tulajdonságok hordozója; vele szemben a többi népek, színtén ter
mészeti jelenségek: más tulajdonságok hordozói, ezek a tulajdon
ságok azonban rombolóan hatnak a magyarságra, mihelyt a ma
gyar társadalomhoz lépett idegen hordozóik magyarokként kezde
nek szerepelni, De ha egyszer természeti jelenség vagy természeti
jelenség-szerű egyik nép éppúgy mint a másik, a kozmosz valami
féle kifejeződése egyik éppúgy mint a másik s a természeti jelen
ségekhez hasonlatos az egymásrahatásuk is: akkor valószínűleg a
természeti jelenségekhez sajátos törvényszerűségei, öntörvenyű

folyamatai kell hogy eldöntsék a továbbiakat, ugyanazok a rajtunk
kívüli vak erők, amelyek az eddigi folyamatokat előidézfék. A
szabódezsői szemlélet itt válik bizonytalanná. Mi szükség van a
természeti jelenségekkel szemben tudatos akcióra, illetőleg lehet
ségesek-e egyáltalában ilyen tudatos akciók, ha mindaz, ami a
magyarsággal és abban a magyar néppel történt: a kozmosz egyik
eseménysorozata volt, olyasféle, mint az időjárás, vagy egy erdő

keletkezése, felvirulása és kipusztulása, vagy állatfajok darwinista
elképzelésű harca alétért ? Viszont az is kétségtelen, hogy Szabó
Dezső volt az, aki egy csomó valóban meglévő jelenségre óriási
tudatosító erővel hívta fel az egész magyarság és a nemzeti társa
dalom figyeimét. Az ő írásaiból bontakozott ki a tanulság él'> fi
gyelmeztetés arra, hogya magyarság társadalmi szerkezetén belül
van fajikérdés is, mégpedig gazdasági, erkölcsi és kulturálls
összefüggésekben egyaránt; van a származási és vérségi össze-
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függéseknek egy másik oldala is: német,' román és különbözö
szláveredetűeknek igen nagy számban való felszívódása a magyar
középosztályban, kispolgárságba és munkásságba, azokon át újra
csak a középosztályban, s ezáltal a magyar középosztály eredet és,
vérség szerint való színképének elváltozása. Szintén Szabó Dezső

döbbentette rá a legnagyobb erővel az olvasókat arra, hogy a ma
gyar parasztság szörnyű és fájdalmas magárahagyatottságban ma
radt a jobbágyfelszabadítás és a kiegyezés után, s kulturális és
higiéniai elmaradottság, az aránytalan birtokmegoszlás nyomorú
sága fojtogatják, hogy a belőle az érteimiségbe emelkedőket vagy.
csak emelkedni megkísérlőket az értelmiség idegen elemeinek ön
tudatlan vagy szervezett ellenállása fogadja; kétségtelen tény volt,
hogy fővárosi és általában városi kultúránk a kiegyezéstől az.
első világháborúig merőben más lett, mint amilyen lett volna ak
kor, ha régi középosztályának és parasztságának megzavaratlan
kulturális fejlődése hozta volna létre.

Szabó Dezsőnek maguk a tények szolgáltattak igazságot: az,
hogy a harmincas évek közepétől kezdve a törvényhozás kellett
húgy megkísérelje rendezni a magyarságnak és a vele együtt élő

nagyszámú nemzetiségek életösszefüggéseit; a magyarsággal
együtt élő németség, sőt még a második nemzedék óta beolvadot
tak egyrésze is maga mondotla fel az eddigi kapcsolatokat, - az
azóta bekövetkezett nagyszámú disszimiláció túlontúl ismert. Szín
tén Szabó Dezsőt igazolta az, hogy a Bartók-Kodály népzenekutatás
és a ráépülő zeneművészeti irány szinte erőszakkal kellett hogy
utat törjön az ősi magyar zenei életérzésből és sajátos hangszínei
ből fakadó miíveknek a zeneileg elidegenedett városi osztályokban.
Éppen a végső pillanatban. Amikor ezek zenéje már kezdte elön
teni áradatával a falut és kilugozni belőle ősi zenei anyagát.

Próbáljuk megvonni a mérleget, Szabó Dezsőét. Életműve nem
puszta szépírodalom, hanem egy nemzetpolitikai eszmélődés, ön
tudatosulás és nemzetpolitikai programm jelentkezése a szépíro
dalomban, először a regényírás, majd a sajátságos szabödezsöí
essay eszközeivel. Sőt nemcsak nemzetpolitikai programm, hanem
annak önmagát továbbsugárzó erejű, színte ellenállhatatlan propa
gandája is. Ez a nemzetpolitikai szemlélet nagyjából jól figyelmez
tetett arra, hogy mik a tények; ki merné felvetni azt, hogy nincs
egy igen komplex zsidókérdés, hogy nincs az oly sok kérdést fel
vető asszimilációs és disszimilációs probléma, nincs a magyar pa
rasztság számára annyi égető szocíálís és kulturális kérdés? Ugyan
csak ki merné állítani, hogy ezeknek' a kérdéseknek felvetése 
akár a szépirodalom területén is - jogosulatlan volt vagy éppen
káros. El lehet-e képzelni a magyar irodalom fejlődését enélkül?'
Kívánatos lett volna-e, hogya magyar irodalom abban a szűk hori
zontban szorongjon, amit egy nagy munkabírású és kitűnő igazo
dásí tehetséggel rendelkező asszímilánsnak, Herczeg Ferenének
művei jelentenek? Azé a Herczeg Ferencé, aki délvidéki sváb pol
gárfiúból nem a teljes és egész magyarsághoz asszimilálódott, ha
nem annak a századforduló körüli vezetőrétegéhez. Erről a vezető

rétegről Szekfű Gyula állapította meg, hogy akkori - főképp kul
turális és erkölcsi - alkata folytán alkalmatlan volt a teljes és
egész magyarság élményére és az ahhoz való asszimilálásra. Visz
szatérve Szabó Dezsőhöz: annak éppen ott van a szépirodalmí je
lentCsége, hogy egy leszűkített és merevvé tett irodalmi hortzon
tot zúzott szét (éppen úgy, ahogyan Nietzsche, még tévedéseivel is;
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szétzúzta és újra a végtelen felé tágította szét a tizenkilencedik
század filozófiai horizontját, amint ezt elsősorban a katolikus kri
tíka megállapítja).

Viszont tárgyilagos elemzés alá vetve Szabó Dezső szeniléleté
ben mindazt, ami a [elenséqeken túl a lényegre vonatkozik: tisztá
zatlan és egymással ellentétes elveket látunk. Nemcsak az nincs
tisztázva - márpedig a felvetett kérdések ezen mulnak - hogy mí
a nemzet és azon belül a nép (vagy megfordítva, mi a nép és eset
leg annak sajátos alakulata a nemzet), hanem az sem, hogy mi az.
ember. Szépirodalomnak általában nem mindig kell erre a kérdés
re válaszolnia, de Szabó Dezső a maga szereplői legapróbb élet
jelenségeinek megnyilvánításánál is mindig ezt feszegeti, tehát
éppen a kérdései sürgetik a választ. Valami, nevezzük így, aho
gyan hívei nevezik s talán maga is, valami "kozmikus világnézés"
szerint adja meg a választ. E kozmikus világnézés szerint az em
ber nem több, mint a kozmosz egy része s nincs is egyéb értelme
létének, mint hogy magába zuhogtassa a kozmosz minden ízeit s
utána, - akár a fű, fa, állat - élje a kozmosz boldog-öntudatlan
életét. Ezzel az emberrel szemben van Szabó Dezsőnek valami ho
mályos igénye arra nézve, hogy legyen jó. Értékkülönbségek is
vannak az egyes emberek között. Az emberekből összetevődő fa
jok között is. De mi a jóság? Szabó Dezső szerint az emberekben
a kozmosz maga. Ezeknek példáit Szabó Dezső főhősei hordozzák,
Böjthe János, s a Segítség és a Karácsony Kolozsvárt hasonló sza
bású főszereplői: a napsugár derűje, a kenyér lágysága, a hús
ereje, a bor tüze alkotják lényüket és lényegüket. De ha a világ
ban csak a kozmosz Iétezik, s a kozmosz maga jó: miből ván a
rossz, ami úgy összeesküszik szabódezsői hősök ellen és népük, a
magyarság és a magyar parasztság ellen? Miből van az? A koz
mcsszal ellentétes principiumból nem lehet, hiszen csak a kozmosz
van! Vagy a kozmoszban van valami eredendő kettéhasadás egy
mással ellentétes principiumokra ? Valószínűleg ez a feltételezés
is szerepel Szabó Dezsőnél, legalábbis valami öntudatlan formá
ban. A két principiumra váló Abszolutum, a "Weltentzweiung"
mint szükségképpen való előfeltevés Szabó Dezső világának ma
gyarázatában: már szinte groteszkül ható további következtetések
hez vezet. Saját útjain, de jó száz évvel Hegel után újra felfedezte
volna Szabó Dezső ugyanazt a problémát, amit vBágmagyarázatá
ban Hegel vet fel, hogy az Abszoluturnot ne kelljen "nyugvó lé
nyegnek" tekinteni (ha már egyszer nem az), hanem meg kell
magyarázni az életet, az eseményeket? Vagy az erdélyi reformá
tusság tudományos szellemébe annak idején beleszivárgott és ott
öntudatlanná vált hegeliánizmus lett a sajátja még ifjúkorában a
kolozsvári református kollégium diákjának, ki tudja, melyik ta
nárjának hatása alatt, milyen prédikációkban hangzó szólamok
csapásán, - ki tudná megmondani? De az is mutatja, hogy milyen
fantasztikusan érdekes kérdések merűlnek fel csak eau - noha
gondolati igényei szerint kétségtelen nagy - írói életmű összefüg
géseinek Ieltárásánál, azt ez is mutatia, A hezeli Abszolutumtan
öntudatlan képzetei és alapelképzelései Szabó Dezső világának
mélyén : majdnemhogy pikáns felfedezés volna. Viszont, hogy
Szabó Dezső oly vizuálisan ható elképzelései a Kozmoszt átható
életlendületről, életeröröl: egészen közeli átvételele a francia tu
dományosság és irodalmat átható bergsonizmusból, az majdnem
kétségtelen.
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Nem feleslegesek ezek a látszólag filozófiai elemzések a nepi
irodalom kapcsán. Nem tehetünk róla: ezek benne vannak Szabó
Dezső életművében. Nem lehet Szabó Dezső értékelését felállitani
anélkül, hogy ne elemeznők emberszemléletét, világelképzelését,
- s mindazt, amit a magyarságról, a magyar népről ír, ezzel a ví
lágelképzeléssel és emberszem1élettel kapcsolatban jelenik meg.
Ha hőse eszik, akkor a világot gyűri magába, a napfény forrósá
gát, a bor tüzét, a hús ízelt; ha szerelmes, akkor az élő Kozmoszt
átható, gigantikus csókvágy reszket rajta keresztül, - és így to
vább. Szabó Dezső világnézete egyformán ott van stílusában és
emberábrázolásában. Nézetét és szemléletét mithikusnak is neve
zik hívei és bírálói.

Ami Móriez Zsigmondet illeti, nála okkal könnyebb a világ
nézeti elemzés, mert világmagyarázatban nem megy messzire;
ki sem lép a materiális jelenségek világából. Ebből a szempontból
naturalizmusa több, mint írói módszer: Hitvallás. Ezzel a hitvallás
sal egész életében megelégedett és megfelelőnek találta arra,
hogy a jelenségek általa ismert világát ábrázolja. Egyéniségei,
amiket ábrázol, húsból, vérből és a hatalom ösztöneiből állanak.
E nyers emberértékeléssel közeledett a magyar történelem világá
hoz is, - pusztán a géniusz csodája, hogy az, amit különösen
Erdély-trilógiájának sötéten tündöklő kéneivel ad: sokkal több
ennél a primitív vílágnézetnél. Egy reflektálatlan, a maga előfel

tevéseiben meg nem vizsgált forró szerelem áll alkotó indulatai
mögött: a magyarság iránt érzett szerelern. Ugyanez a forró sze
relem feszül azok mögött a képek mögött, amiket a népről rajzol.
Móricz Zsigmondnak éppen az írói lényege ez a tárzva iránt 
népe iránt - érzett szerelern. Ez az a hő, ami írásaiból árad s ez
teszi mindazt, amit ír, hitelessé; enélkül különben nem is lehelne
hiteles a kép, amit ad. Hiszen a legegyszerűbb ismeretelméletek
szarint is a megismerés, a tárggyal való azonosulás, - ez pedig
lehetetlen a tárgy felé irányuló szeretet-lendület nélkül. Ez oldja
fel mondanivalójának látszólagos önellentmondásait. Ilyen ön
ellentmondás az a programm, amelyet hirdet. - s ezzel szemben
az a hallatlanul sivár kép, amit nem egyszer mezmutat a népi
élet mélységeiről. Ilyen például az Árvácska helyzetképe: az al
földi sík magányos tanyáiban és parasztházaiban, az alföldi társa
dalom minden népi rétegében, a tanyásgazdától a kisíparosíg: csu
pa fenevad lakik ebben a regényben. E fenevadak között él a
szegény lelenckislány, Árvácska. Kritikusaink egyrésze különösnek
mondotta azt, hogy Móricz Zsigmond ilyen helyzetkép-ábrázolással
akar küzdeni a magyar népért. Móricz Zsigmond azonban a való
ságot, a reflektálatlan valóságot akarta megírni s a valósáznak ép
pen ez a forró, áthatása tette őt képessé arra, hogy átélje és meg
írja ezt a lelkileg is elszikesedett, sivár, kietlen emberfaitát. Látá
sa és emberábrázolása tehát merőben ellentétes Szabó Dezsőével.

A legfőbb hiányosság, amit Móricz Zsigmonddal szemben
egyetemes magyal; távlatból felvetni lehet, éppen az, hogv il kép,
amit ábrázol, egyoldalú. Nem ismer mást, mint a tiszaháti parasz
tot, a kálvinista nagygazdát, vagy városlakó kispolgárt, vagy a ci
visgazdából lett alföldi hivatalnokrétezet. Ezeknek külső ábrázo
lás szerínt mesteri képét adta, sőt lélekábrázolása is helyenként
mélyreható és hiteles. (Pl. éppen az Árvácskában.) Élete végén
igen erősen átélte a fővárOSli. és fővároskörnyéki társadalmi réte
gek egyikének-másikának életformáit is, egyszerre izgatni és ér-
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dekelni kezdte a városszéli proletáriátus, amelynek a faluval való
kapcsolatait, a falutól való eredését világosan megpillantotta.
Mindezekről azonban keveset tudott írni. Viszont maga is beval
lotta, hogy egyáltalában nem ismerte meg Dunántúlt, a dunántúli
katolikus parasztságot és általában a katolikus parasztságot. Már
elmúlt 50 éves, amikor először találkozott és beszélt katolikus pa
rasztokkal, s megsejtette, hogy a típus nemcsak ismeretlen szá
mára, hanem merőben más ís, mint amít eddig ő tudott a paraszt
ságról. Merőben más vonásokat tartalmaz. Azonban a saját lelki
világa is annyira eltérő tőlük, hogy sem kedvet, sem erőt nem ér
zett nekivágni a számára oly ismeretlen katolikus parasztvilág fel
fedezésének.

összefoglalva mindazt, amit Móricz Zsigmon dról ilyen szűk

helyen röviden mondhattunk, lernérése a következő: Szabó Dezső

világmagyarázatával szemben ő mindenekelőtt konkrét helyzetraj
zot jelent; helyzetrajza azonban eléggé hiányos, mert az országnak
csak egy részét ismerte, a parasztságnak csak egyik rétegét. Azon
ban köztük született, közülük nőtt ki s mindvégig megtartotta azt
a forró vonzalmat, amit irántuk érzett. Míg az ő fellépésének ide
jében a magyar irodalom úgyszólván minden írójával csak városi
rétegek élményvilágának adott hangot: éppen vele nyilik meg a
magyar irodalomban a népi élet helyzetének ábrázolása, az ábrá
zolás mögött elsősorban szociális és kulturális problémák felve
tése. Amellett, hogy úttörő volt: pályafutásának végéig, még hatvan
éves korán túl is, ő volt a népi irány egyik legizmosabb. sőt talán
mindvégig legizmosabb,. legerőteljesebb munkása, A maga évi két
három kötetét sokkal biztosabban tette le a magyar irodalom asz
talára, mint a nálánál sokkal fiatalabbak a maguk két-három
évenkénti egy kötetét.

A népi irodalom fiataljainak felmérésénél a továbbiakban
nem annyira mondanivalóik filozófiai helyessége a kérdéses és
érdekes, hanem inkább azé a szociális programrné, amit tartal
maznak.

Egy közelmultban lejátszódott, tulajdonképpen ma sem be
fejeződött vita állításai szerint: a népi írök írásainak éppen ez a
szoeíálís mondanivaló a legfőbb tartalma. Ez a szocíálís mondaní
való épp úgy megvan Illyés Gyula minden prózai munkájában,
vagy versében, mint Sinka István, vagy Jankóvich Ferenc vagy
Erdélyi József akármelyik költeményében. - Lehet-e és szabad-e
- kérdezte az ú. n. "tiszta irodalom", - hogy szépirodalmi alko
tásoknak ennyire a szocíálís mondanivaló és szocíálís programm
legyen a magva? A népi írók maguk sem tagadják, hogy legfőbb
mondanivalójuk ez, írásaiknak szociális, sőt nem egyszer közvet
lenül politikai célja van, tehát _ hirdette tovább a "tiszta iro
dalmi" szempont - önként következik ebből, hogy műveiket is,
öket magukat is inkább szocíálís és politikai törekvések területére
kell utasítani, írásaikat, mint ilyeneket értékelni, őket az irodalom
ból mintegy ki kell iktatni. Hibáztatta még ugyanaz a szempont
a népi írók írásain különösen önéletrajzainak merőben szubjektív
jellegét. Ezek a hangulatok és életsorsok, amiket a népi irók, mű

vek feltártak és feltárnak, tele vannak szenvedéssel, nyugtalanság
gal, keserűséggel, csupa sérelmet, nem egyszer bosszúvágyat lehel
nek. Lehet-e az .írodalom "tiszta" műveinek ennyire ez a tárgya?

A fentebb vázolt felfogással szemben egy csomó fiatal orgá
llumnak és fiatal Írónak, főként esszéistának, az volt a felfogása,
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hogy a nepi Hany alkotásainak szociális tartalma, szocíálís prog
rammja nemcsak hogy jogosult, hanem egyenesen kizárölag ez
jogosult ma magyar irodalomként fellépni. Amint közismert, eb
ből keletkezett a népi - urbánus vita.

Erre a nagy zajt és sok port felvert vitára nem érdemes sok
szöt vesztegetni, annyira nyilvánvaló, hogy benne egyik félnek
sincs igaza. Az irodalmi jelenségek nem egyoldalú, hanem funk
cionális szemlélettel nézve: a népi irodalomban a magyar negye
dik rendnek a nagy történelmi jelentkezését kell látnunk, még
pedig ebben a nemzedékben, mint egyelőőrscsapatait a magyar
irodalom területén. Abban, hogy tartalmuk elsősorban szociális
igényű, nincs semmi rendkívüli, söt egészen természetes. Hogy
abban, amit a népi írók írtak, mi a "tiszta mű" és mi nem, az
úgyis nyilvánvalóvá lesz az évek rostáján. Viszont ugyanúgy funk
cionálisan szemlelve a magyar irodalomnak "nemnépi" jelensé
geit, íróit és műveit: felesleges ezek erőszakos lebontására gon
dolni; ők is különböző társadalmi osztályoknak jelentkezései, tör
ténelmi élményvilág folytatói. S az a kritikájuk, amelyet merőben

esztétikai szempontok alkalmazásával a népi írók művein gyako
rolnak, nem egyszer talán nem egészen meddő.

Nem ilyen egyszerű a kérdés akkor, amikor a népi írók mű

veiben jelentkező szociálís, sőt politikai programmokat vesszük
szemügyre. Ezek egymástól ugyancsak eltérőek, - annyi a prog
ramm, ahány író, sőt nem egyszer egy-egy író programmja is vé
gignemgondolt és önmagával is ellentétben áll. Ezeknek a prog
rammoknak szociálpolitikai és politikai részét éppen nemrégiben
mérte le egyoldalú és éles megfogalmazással, tisztán a mai napi
politika kategóriáiban a legismertebb nevű magyar publícísták
egyike. Erdélyi Józsefnél és Sinka Istvánnál a népi gondolatnak
igen erősen faji megfogalmazását találja meg s talán valami olyas
félét, hogy a jövőre vonatkozó elgondolásaik mélyén valamiféle
faji parasztállam lebeg. Viszont a népi írók éppen legpolitikaibb cso
portjának elképzeléseiben felrója azt, hogy helyzetrajzukból is, a
jövőre vonatkozó terveikből is hiányzik a zsidókérdés szemlélete
és annak megoldása. Igy Illyés Gyulánál. Kovács Imrénél, Féja
Gézánál. Veres Péternél egyaránt. De ettől az egytől eltekintve a
felsoroltaknak politikai programmjai merőben eltérnek egymástól.
Féja Géza valami politikai radikalizmust él és talál magához leg
közelebb állónak, Veres Péter egy kizárólagosan paraszt-Magyar
ország ko1hoszrendszerét; ennek összefügéseiről nem is vitás, hogy
az más keleteurópai parasztállamokkal együtt melyik marxista vi
lágállamnak lenne alkotórésze. Kovács Imre talán nem megy át a
marxista világállamba való betagolódásig, de az ő gondolata is
egy paraszt-Magyarország, óriási kollektív gazdaságokkal, amelyek
egyesítenék magukkal az orosz kolhoszok és amerikai óríásíarmok
gazdálkodásának minden előnyét. Külpolitikai összefüggésekben ő
is a környező népekkel, mint parasztállamokkal való összefogásra
gondol, a "paraszt parasztnak nem vájhatja ki a szemét" előfelte

vés alapján. Egyszóval, egy internacionális parasetöaszeíogás gon
dolata tőle sem idegen, sőt mint vitathatatlan politikai realitás je
lentkezik, noha vele szemben - gondoljuk - nagyon reálisan \-i
tatni lehet azt a gondolatot, hogy a román, szerb, horvát, szlovák,
ruszin, esetleg lengyel parasztság: nem fogja feltétlenül olyan ma
gától értetődőnek találni a magyar parasztsággal, mint olyannal
Taló paraszti összefogást.
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A nepi irany tehát sem Szabó Dezsöben, sem Móricz Zsig
mondban nem tudta egyetértően és ellenmondás nélkül megfogal
mazni a népiségnek. mint olyannak filozófiai lényegét: ugyanúgy
nem tudott egységes szoeíálís szemléletet és - ha már rászánta
magát - politikai programmct sem felvetni. Nein kérdéses, hogy
nem is ez a feladata és a tárgya. Felvetett viszont kétségtelenül
egy csomó problérnát, amit a nemzet szellemi életének fel kell
dolgoznia és meg kell oldania.

Hátra van még a népiségnek mint kultúraértékelési irányzat
nak mérlegre való tevése.

Ebben az irányzatban kétségtelenül Németh László az, aki na
gyobb összefüggésekkel dolgozik. Tételei között azonban sok a
merőben vizuális értékű és érvényű. Igy például az, hogya kelet
európai választóvonaltól innét egy csomó elhasználatlan népiség
van, nagyoll szép kép, de vajjon mít jelent az, hogy "elhasználat
lan"? Feltétlenül "elhasználódás"-t jelent-e az, hogy a nyugati né
pek "népi erői" a magaskultúrába való "felszívódás" közben: "el
használódtak" ? Ha a kulturális alkotások feltétlenül kimerítik és
"elhasználják" egy nép képességeit, akkor nem okosabb-e őt ciha
a sorstól megkímélni? Illetőleg talán egy ténykérdést. akkor mi
ért nem votják, cseremisz és egyéb rokonságaink a legnagyobb
kulturális jövő elé néző népek, lévén az ő erőik kulturálísan leg
kevésbbé "elhasználva"? Vagy talán népi őserők - ha vannak
ilyenek - kellő felnemhasználása is ártalmas? Nagyon valószínű.

Ott van még Németh László másik gondolata a keletközép
európai népek egymással való kevertségéről, vér szerínti és kul
turális rokonságukról, amelyekre ő egy ideális kultúr-Keletkőzép

európát építene, éppúgy mint Kovács Imre teszi azt politikai vi
szonylatban. A nehézségek, amik Németh László szoeiálís elgondo
lásával szemben felvetődnek, valószínűleg analógok azokkal, ame
lyeket Kovács Imrével szemben lehet más síkon felhozni.

Végül talán ott van Németh László legszebb és legnagyobb
igényű gondolata: a magyarság induljon neki a bennerejlő frii'>s
erők kibontása révén egy ugyanolyan látóhatárnak. mint amilyen
felé a fiatal görögség indult. Azon ban meaismételhető-e a göröc
ségnek az emberiség történetében egyszeri és még talán csak le
sem másolható helyzete? Vagy ehelyett vegyük a másik, első pil
lantásra talán reálisabbnak ható némethlászlói elgondolást: a nw
gyarság ítatödjék át teljesen minden korok magas kultúrájának
összegeződés ével, s ebből az átitatódásból bontsa ki a maga remek
java-alkotásait. Roppant igény, páratlanul heroikus lendületű vál
lalkozás. Még akkor is, ha leszámítjuk belőle, vagy akár hozzásza
mítjuk azt is, hogy ennek a vállakozásnak egyesegyedül és kizá
rólag Németh László ken és szabad, hogy programmadóia, leveze
tője, megformálója és organízátora legyen. De akkor is: vajjon
melyik az a kultúra, amelyikkel Németh László át akarja itatni a
magyarságot? Ö bizonyára azt veszi az emberi kultúrjavak össze
gének, amellyel ő maga az ő páratlanul gyors és forróerejű auto
dídaxisa közben találkozott, s azt rnűveiben, főképp tanulmányi
köteteiben összehordta. Ez az anyag azonban túlszubjektív. S még
kevésbbé heterogén volta mellett is szubjektív lenne, hiányozván
belőle az egységes tárgyi világnézet. Németh László világszemléle
téből a transzcendens elem majdnem teljesen hiányzik; ilyen ér
telmű kritikáját eddigi munkái, s szakadatlan mozgalmasságot mu
tató gondolatai még nem kapták meg.
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Ugyanez áll más vonatkozásban Féja Gézára. Féja kedves
gondolata és értékelési szempontja, amelyhez mindent viszonyit,
az úgynevezett "ómagyarság". Meghatározását eddig még nem
adta. összefüggéseit annál bőségesebben szórta szét háromkötetes
irodalomtörténetében. Valószínűleg ő maga csodálkoznék legjob
ban, ha erről az ómagyarságról valaki összegyüjtené, mi mindent
ért alatta: hol ázsíait, hol keletközépeurópait, hól mágikusat, hol
primitív realizmust, hol összetettet, hol egyszerűt. Ez az alapérték,
amelyhez mindent viszonyit előbb-utóbb sajátmaga részéről is
megvizsgálásra szorul. Éppen azért most nemközönséges írói kész
séggel, helyenkínt mély és eredeti módon folytatja vizsgálódásait:
szükségessé válik, hogy ómagyarság fogalmát mások is mérlegre
tegyék, - kár volna, ha egy csomó zavaros anyag kerülne a ma
gyar szellemi élet vérkeringésébe az "ómagyarság" fogalmával.

A kultúraértékelésí irányzat híveinek még egy kellően meg
nem vizsgált előfeltevése ez az állítás, hogy mennyiben kultúra
hordozó és kultúrateremtő a nép.

Népi irodalmunk ezt sem tisztázta. Atlalában felteszi azt,
hogy a nép, a népi lét: kultúra-teremtő. A magyar népre alkal
mazva ez a gondolat úgy jelenik meg, hogy a magyar nép ősi kul
túrkincseket őriz, ezeknek kifejlődési lehetőségét éppen a meg
lévő magaskultúra akadályozza. Míntegy azért nincs paraszti ős

erőből és ősi íormaösztönökből kifakadó szobrászatunk és festésze
tünk, mert kizárólag a magaskultúrában jelentkező festészeti és
szobrászati törekvésekkel törődünk s nem azokkal, amelyek a nép
ben jelentkeznek. Ez a felfogás nem késik azt hinni, hogy egész
modern festészetünket meg kellene semmisíteni s helyébe östehet
ségeink munkáságát állítani, hogy az igazi magyar festészet és
szobrászat abból nőjön ki. A kritikai felfogás viszont azt vitatja,
hogy a magaskultúra már külön principiumokat jelent, az alkotás
nak funkcionális és formabeli olyan tényeit, amelyek függetlenele
az öntudatlan "népi" alkotóösztönöktől. Ezek a népi alkotóösztönök
többnyire csak utánozzák a magaskultúrban általuk megísmerte-'
ket, a magaskultúrából a népbe lejutott formákat és alkotásokat.
Ezért van a népi művészetben valami iparművészetszerű mindig,
- s alkotásai valóban míndenekelőtt íparművészetnek szolgáltat
nak anyagot.

Az igazság valószínűleg itt is a két egymással szemben szege
zett felfogás között van. A népi irodalom ennek megoldására Is
termékeny vitapontokat szolgálat. E vitapontokon kívül nem lehet

,eléggé elismernünk és dicsitenünk azt, amit még ad: azt az ösz
tönt és annak sugározását, hogy népünket, a magyar parasztságot
szeressük, Ha ezenkívül nem tud dönteni, hogya nép faji képlete,
vagy szociális vagy kultúrmoríológiai, ezt ne rójuk terhére. Azt se
rójuk terhére, ha nem tudja megadni a népiségnek világmagyarázat
ban, szociálís programmban, vagy kultúrmorfológiai kapcsolódá
sokban való összefüggéseit. Ez nem az ő feladata, - mindezt
részben a magyar tudományos életnek, részben a magyar szellemi
élet teljességének, részben a gyakorlati szociálpolitíkának, részben
magának a politikának kell megoldania. A népi irodalom dicső

sége, hogy ennyi fórumnak adott ennyiféle termékeny indítást. Ke
vés irodalmi irány van, amely ennyiféle sugárzó irodalomkivüli
hatást tulajdoníthat magának. És azonkívül annyi maradandó mű

vet is, amennyit a népi irodalom!
Ijjas ·:Antal
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