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Dezső

óta halljuk e szót irodalmunk nagyjaitól. Zrínyi
ezen tépelődött, romantikus gondolkodóink nem tudtak
szabadulni kínzó igézetétől s nemzeti klasszicizmusunk legklasszikusabb témái közé tartozott. «A magyar csak akkor veszhet
el, ha örökké a képződés tükrében akarja arcát és lélekvonalait
vizsgálni. Egyedül az önismeret által jutunk céljaink s rendeltetésünk felfogásához. Tévedni a halandó gyöngesége ; de önismeretre törekedni az Isten parancsa, a világvégzet, mely az
egyéneket és népeket csalódásaik által bünteti», írja a legnagyobb
magyar gondolkodók egyike, báró Kemény Zsigmond, abban a
«Forradalom után» című tanulmányában, amelyben megkísérelte,
hogy a szabadságharc leverésének okait a hideg és illuziótlan önkritika könyörtelenségével megvizsgálja és megmutassa. Szavai
nemcsak saját lelkiállapotát s nem is csupán kijózanodott nemzedékének magatartását jellemezték ; a feladat, melyet megjelöltek, irodalmunkban a nyelvvel együtt száll apáról fiúra.
Volt kor, amely szemére vetette s volt olyan is, amely ebben
látta legfőbb dicsőségét, a tényen, hogy irodalmunk legmélyebb
és leggazdagabb ihletforrása a nemzeti érzés és gondolatvilág,
mindez mitsem változtat. A magyar író sokkal inkább be van
zárva népének világába, mint a nyugateurópai. Mintha nagysága
valóban attól függne, hogy mennyire fonódik össze egyéni pályája
s mondanivalója népének sorsával s életkérdéseivel. Magyarnak
lenni, minden eretnek tanítás ellenére is, elsősorban szellemi magatartás s nem vérségi elrendeltetés kérdése, nem épülő s omló
politikai szervezet, hanem az egyéniség minden megnyilatkozását
meghatározó életforma. Ha van magyar faji gondolat, aminthogy
van, annak igazi meghatározója nem vérsejtjeink mítosza, hanem
történelmünk szelleme s erkölcsi emberségünk parancsa. Az életforma, a szellem, a hagyomány, a nemzeti erkölcs őrzői és újrateremtői pedig mindenekelőtt az írók és gondolkodók. Hányszor
fordult már elő, hogy álmai s politikai szenvedélyei reménytelen
s kétségbeesett kalandokba sodorták ezt a népet, hányszor került
már roppant történelmi áramlatok sodrában a nemzethalál partjaira ! Akik pedig a veszedelem óráiban a «nemzet őrlelkét» meg-
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idézték, akik az összeomlás pillanatában a szellem tiszta szavaival
kimondták a tanulságokat s akik az életében is veszélyeztetett
nép előtt újra és újra megnyitották örök és érinthetetlen hazáját
a szellem és igazság világában, mindig nagy költői és gondolkodói voltak.
Sokszor felpanaszolták már azt a sajátságos véletlent, hogy
nemzeti klasszicizmusunk kifejlődése nemzeti elnyomatásunk
éveire esik. Ez valóban keserű valóság. De ha az elnyomatás
hátráltatta is ennek a klasszikusan magyar szellemi világnak
teljes kibontakozását, nem tudta megakadályozni a legfontosabbat, azt, hogy a magyarság irodalmi és politikai javarétege harmonikus egységben ne találkozzék. Deák Ferenc, Kemény Zsigmond és Arany János ugyanannak a nyugodt fénnyel világoló
magyar égboltnak voltak állócsillagai. Ez az egyensúly azonban
idők folyamán egyre inkább felbomlott s századunk első évtizedében már a legélesebb ellentétben áll egymással szemben gróf
Tisza István és Ady Endre, a kor politikájának és költészetének
két vezéralakja. Megmerevedett konzervativizmus és túlhajtott
radikalizmus, társadalmi átalakulások és személyes ellenségeskedések egyaránt bűnösek annak a végeredménynek felidézésében, hogy a magyarság politikai vezetőrétege és írói elitje a világháború kitörésekor már egymástól mindinkább elhajló külön
utakon jár. A végzetes szakadás következményeit nem szükséges
részletesen felsorolnunk.
A háború és az összeomlás földrengése védtelenül és hajléktalanul vetette ki a magyarságot a feldúltan háborgó világ viharába ; Kelet és Nyugat szelei akadály nélkül söpörték végig az
elpusztított országot; azoknak száma, akik idegen csillagok
futására figyeltek, ismét megsokszorozódott. Nem némultak el
azonban az önvizsgálat hangjai sem ; a szellem emberei minden
erejüket megfeszítve küzdöttek azért, hogy felismerjék és értelmezzék az új magyar valóságot. Egy-egy pillanatra úgy látszott,
mintha a felbomlott termékeny egyensúlyt ismét sikerülne helyreállítani. A szintézis, amely a magyarság javarétegének ma is
legégetőbb vágya még, sajnos, nem válhatott véglegessé. A háború
utáni magyar élet szellemi elitje azonban — ezt ma már senki sem
tagadhatja — megértette a «rekollekció azon ünnepélyes pillanatának» parancsát, amelyről annakidején Kemény Zsigmond szólt
s megkísérelte, hogy az álmok világából az összeomlás rideg valóságába zuhant nemzettel az illuziótlan önismeret tanulságait
elfogadtassa. A teljesítmény nagyságát és értékét csak lassanként tudjuk egészen áttekinteni; ennek a feladatnak szolgálatá-
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ban áll — hogy csak a legfontosabbat említsük — Prohászka
Ottokár és Tormay Cecile, Móricz Zsigmond, Szekfű Gyula és
Horváth János, Szabó Dezső, Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének nagyobbik része. Az ő nemzedéküknek szellemi javarétege megteremtette egy új és hű magyar nacionalizmus eszmevilágát s ha napjaink politikai fejlődése eltér attól az iránytól,
amelyet ők jelöltek ki, nem az ő hibájuk.
Hogy állunk azonban az új nemzedékkel, az örökösökkel,
a jövő előkészítőivel és hordozóival? Ők már egészen új égalj
alatt nőttek fel; a régi jó békevilág legfeljebb gyermekkoruk
emlékeiben él már csupán. Egyéniségük kifejlődésének legfontosabb évei a világháború és az összeomlás idejére esnek.
Ennek a nemzedéknek apja valóban a visszavonás, anyja a zűrzavar. Ki is tudná elsorolni, hányan merültek el tagjai közül
a zajló történelem hullámaiban, hányan tették le kezükből a fegyvert, fáradtan a korai harctól, mielőtt bármit is elérhettek volna.
Akiknek pedig megadatott, hogy kiléphessenek a nyilvánosság
elé, hogy szerepük és szavuk legyen, csaknem mind úgy jöttek
elő a kor mély szakadékaiból, mint korommal, vérrel és hamuval
beszennyezett gyermekkatonák. Az elsők, akik ez új nemzedék
eszmevilágát határozott formában akarták kifejezni, csaknem
kivétel nélkül hajótörést szenvedtek s azok is, akik túljutottak
a pusztító övezeten, csak lassan, nehezen találkoztak össze. Egy
csoport figyelemreméltó tehetség azonban mégis összeverődött;
hangjuk körülbelül egy évtized óta egyre erősebben hallatszik.
Csaknem mindannyian a nép mélyebb rétegeiből jöttek, különkülön, magánosan járták végig a fejlődés útját, már szinte kész
emberekként nyujtottak kezet egymásnak. Autodidakták a szó
magasabb, nemesebb értelmében : nevelőjük a kor, a kényszerűség, az ifjú tapasztalat volt; népük sorsának problémáit
a maguk bőrén ismerték meg. Ez egyik magyarázata annak, hogy
ha népük kérdéseivel foglalkoznak, sohasem tudnak személytelenül szólni s hogy ha a saját életük fölé hajolnak vizsgálódó
emlékezéssel, az egyéni pálya szinte egy-egy közösség fejlődésének
szimbolikus képviselőjévé válik. Az utóbbi években elszaporodó
önéletrajzi irodalom nagyobb részét bizonnyal a divat hívta
életre, a műfaj legjobb képviselői azonban többek egyszerű írói
önvallomásoknál: a magyar szellemiség fejlődésének fontos dokumentumai. Ezeknek a bizonyságtevő, fejlődéstjelző műveknek
egyik legérdekesebbje fekszik előttünk : Illyés Gyula «Magyarok»című könyve. (I—II. kötet. Nyugat-kiadás.)
Illyés Gyula kitűnő költő s vérbeli lirikus, de olyan költő,
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akinek legfőbb ihletője a valóság s olyan lirikus, aki soha nem
veszíti el önuralmát. Ha van még példája irodalmunkban annak
a magyar józanságnak, amely meggondoltságot jelent szűkkeblűség nélkül, odaadást mértéktelenség nélkül, hűséget megcsontosodottság nélkül, ő az. «Dolgozott benne az ősi vér, a lángelmében
is ott maradt a paraszti törekedés és szívósság . . . Egész osztályából ő volt az egyetlen, aki abban a tejjel-mézzel, magas búzaárfolyamokkal és előkelő alkuvásokkal folyó korszakban felemelkedett. És még hozzá az irodalom révén . . . A bohémség úri
dolog vagy úri magatartás utánzása. Igaza volt, hogy megvetette.»
Ezt Arany Jánosról írja, de magáról is mondhatta volna. Kitűnő
prózaíró ; mondatai mögött nemcsak a versben is otthonos
szellem formálóereje, hanem a szavak súlyát ismerő s a gondolat
tisztaságát mindenekfelett tisztelő értelem fegyelme is állandóan
érezhető. A líraiság alaprétege művének, de nem több ennél :
csak arra szolgál, hogy problémáinak, vívódásainak, mondanivalóinak élményszerű hitelét biztosítsa. Mert könyve lényegesen
több egy lírai költő vallomásainál, de teljesen különbözik egy
tárgyilagos tudós tervszerűen felépített értekezéstől is. «Évekig
oldoztam-kötöztem az anyagot, anélkül, hogy magam is tudtam
volna, mi végre ; így írtam készület nélkül, szinte öntudatlanul,
életemnek — most látom — legnagyobb vállalkozású könyvét.
Minden szakasz azt feszegeti vagy arról szól, hogy mit jelent
magyarnak lenni», olvassuk a bevezetésben.
«Magyarok», ez a sok árnyalatú szó félreértésekre adhat
alkalmat. Vannak, akik ma az ilyen című művektől politikai
hitvallást, a legégetőbben mai sorskérdésekre való feleleteket
várnak, s lehetnek olyanok is, akik az utóbbi években Európaszerte elszaporodó nemzetportrék egy új magyar változatát sejtik
a cím mögött. Mindezekről a kérdésekről szó is esik a könyvben,
igazi értéke azonban másutt keresendő. A két kötetben naplójegyzetek, tanulmányok, kísérletek vannak keletkezésük sorrendje szerint összegyüjtve. A sort az a «Pusztulás» című tanulmány nyitja meg, amelyben Illyés 1933-ban a dunántúli magyarságot bentről és kintről egyaránt fenyegető végzetes veszedelmekre mutatott rá s amely körül akkoriban egész vitairodalom
keletkezett. Az utolsó íveken pedig azokat a gondolatokat találjuk, amelyek a Franciaországból, ifjúságának nevelő iskolájából,
egy rövid kirándulás után hazatérő költőt foglalkoztatják : napjaink magyar helyzetének problémáit. Közben hat sorsterhes év
nyugtalansága, gondjai s töprengései. Illyés alig egyszer-kétszer
említi meg a közélet eseményeit; gondolatokkal küzd, eszmékkel,
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belátásokkal, «célkitűzésekkel». Feljegyzéseinek nyomán aligha
tudná valaki a kor eseménytörténetét még csak megsejteni is ;
a szellemi fejlődés görbéje azonban világosan leolvasható róluk.
Egy nemzedék világnézeti forrongásainak s öntudatosodásának
fontos emlékjelei tehát, bizonyítékai annak, hogy a fiatal magyarság szellemi javarétege sem tudott és akart kitérni a lelkiismeretvizsgálás, az önismeret parancsa elől.
Illyés a nép mélyrétegéből származik s — szakítva egy félszázad gyakorlatával — lélekben mindmáig hű is maradt ehhez
a réteghez. Magatartása, nemzeti érzése s politikai öntudata mind
erről tanuskodik. Egyik vezéralakja annak a fiatal írói csoportnak, amelyet, meglehetős általános megjelöléssel, «falukutatók»
név alatt szokás elkönyvelni s amely bizonnyal legjelentékenyebb
képviselője az «új népiesség»-ként számon tartott szellemi mozgalomnak. Mi ez az új népiesség? Izlésáramlat, egy-egy népi
származású író személyes ügye vagy pusztán csak irodalmi divat,
mint nem egy nyugati irodalomban? Bizonyos, az új magyar
népiességnek is vannak ilyen elemei. Lényege azonban mégis más.
«Népies valóban ez a nemzedék?» — veti fel Illyés a kérdést s így
felel: «Csak annyiban, amennyiben egy ország baja mindig elsősorban a nép baját jelenti s így ezek az írók is az országról szólva
mindig a népről beszélnek». Feladatuk tehát nem az, hogy íróilag
értékesítsék a népköltészet és népélet motívumait. «A népiesség
következő nehezebb feladata figyelmeztetni a népet, hogy akarja,
ami kell neki. Hogy tudatában legyen, mi a kötelessége nemcsak
maga iránt, az emberiség eszméje iránt, de a magyarság iránt is,
amely nagyobb veszélyben van, mint valaha.» Illyés könyvének
alaphangját is a nép ügyéért aggódó lélek gondjai határozzák meg.
Kezdetben szinte minden mást elhomályosít ez a probléma, a népnek, a nemzet testének betegsége. A kép azonban egyre tágul és
mélyül ; a nép csak része már annak a nagyobb, összefoglalóbb
egésznek, aminek kifejezésére egyre megújuló erőfeszítéssel keressük a szavakat s aminek legfeljebb egy-egy részletére utalhatunk
csak, ha «ország»-ról, «hazá»-ról, «nemzet»-ről beszélünk.
«Mi a magyar most?», vetődik fel mindjárt a könyv kezdetén
a kérdés s nemcsak Illyés fontolgató, árnyalatokon elidőző, egyszerű formuláktól irtózó természete az oka annak, hogy a felelet
a könyv utolsó lapjain is kínzó, nyugtalanító töprengés inkább,
mint kielégítő, megnyugtató beteljesülés. A háború után felnőtt
nemzedék egyik legmegdöbbentőbb élménye éppen az volt, hogy
sem apáitól, sem társaitól nem kapott semmiféle egyértelmű és
kielégítő választ erre a kérdésre ; a magyar önismeret hiányos-
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ságairól, szinte a tudathasadásig fokozódó zaklatottságáról ma is
nehéz nyugodt, tárgyilagos hangon írni. Ezért vált e nemzedék
legjobbjainak mindegyre égetőbb gondjává a magyar valóság
megismerése, a megzavarodott, kaotikussá vált magyar önismeret
feltisztítása, megerősítése. Illyés könyve egyik legszebb eredménye
ennek az erőfeszítésnek. A felelet, amit az újra és újra felvetett
kérdésre ad, egyre gazdagabb ; a beszélő szemhatára mind jobban
kiszélesedik : a jelen mögött lassanként feltárulnak a mult mélyülő
távlatai, a régiség világából kiemelkedik egy-egy író, aki szóvá
tette a nép ügyét, egy-egy hős, akit a nép szimbolummá álmodott
magának s egy-egy azok közül a nagy történelemformáló egyéniségek közül, akik a t á j a t hazává, a népet nemzetté nevelték ;
a mult párázatában mind határozottabb körvonalakkal öltenek
alakot azok a nagy eszmék, amelyek a magyarság céljait és életformáit megszabták. A kép, ami a könyvben a magyarságról
kibontakozik, egyáltalán nem teljes, nincs lezárva, hiányzik belőle
a véglegesség igénye. Illyés nem akar szerkeszteni s távol áll tőle,
hogy törvényeket szabjon, hogy a «tisztán és kizárólagosan magyar» szellem és magatartás törvényeit kodifikálja. Inkább eszméltetni akar, nyugtalanítani, inspirálni. «Legszebb jutalmam az
lenne, ha a könyvet kielégítetlenül tenné le az olvasó, nemcsak
kielégítetlenül, de lelkifurdalással. Ha szomjat oltanék bele, ügyem
az ő ügye», olvassuk a bevezető sorokban.
«Nem vagyok soviniszta ! — ismétli egyre. — Félek tőle.
Szabad látókörömet féltem. A magyarságot is, a magyarság sajátos
értékeit is én csak emberi szemmel tudom és akarom nézni. Bizonyos vagyok, hogy neki is ezzel használok legtöbbet.» Ez a magatartás semmiben sem különbözik a példaadó nagy magyarokétól.
Ezt Illyés maga is nagyon jól tudja. «Az ő érdeme, hogy magyar
hazafiak úgy lehetünk, hogy közben egy pillanatra s még gondolatban sem kell eltávolodnunk a legmagasabb ideáktól. Ezt
kevés nemzet mondhatja el magáról», írja Kölcseyvel kapcsolatban s később így folytatja : «Nem hiszem, hogy van még egy
irodalom, amelynek régi nagyjai oly keveset veszítenek frissességükből, időszerűségükből, mint a miéink». Illyés műve a szó
legszebb értelmében kapcsolódik a nagy magyar hagyományhoz :
a nagyok alkotásainak elevenségét, tanításaiknak időszerűségét
mutatja meg ; a maga életének részévé teszi őket, magatartásában azonosul velük. «Pártban nem tudnék megmaradni semmifélében, de boldog otthoniassággal állnék e megindítóan bölcs és
hős férfiak sorában — írja a parasztsággal kapcsolatban — egyik
kezemmel az ő jobbjukat fognám, úgy, hogy közben a másikkal
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egy percre sem ereszteném el Pascalét, mindazokét, akik tekintetüket rád vetették, ó változásaidban-kanyargásaidban is mindig
egy irányú justice éternelle !» A nagy mintakép, akinek a kötet
egyik legszebb kis tanulmánya van szentelve, Arany János sem
írta volna ezt másként.
A közös ifjúság s a közös cél emlékeztetőjéül Illyés annak az
írói csoportnak ajánlja könyvét, amely a «Pusztulás» megjelenésének idején kezdett határozottabb formában összetoborzódni s
amely «tüzetesebb kutatásai során az ország csaknem minden régi
és új kérdését felvetette, megoldást sürgetett, üldöztetést vállalt,
majd az elvi győzelem után, a tényleges döntő harc előtt rajokra
oszlott». A «Magyarok», említettük, ennek a vállalkozásnak szellemi naplója. írójának természetszerűleg fel kellett vetnie a kérdést : mi végre folyt a küzdelem, volt-e célja s értelme? A felelet
első olvasásra optimista, kissé tán túlságosan is az. «A sok készülődés nem volt hiábavaló. Adtunk valamit e népnek. Elsősorban
hangot. . . Olyan munkát végeztünk, amely nélkülünk nem végeztetett volna el. Nyolcan-tizen voltunk. Ennyien kezdetben ; ma
ha valaki nyilvánosan szóra nyitja száját, három mondata közül
kettőben a mi gondolatainkat kényszerül ismételni, azokat szívja
be, a levegőből is.» A könyv befejezése, talán kissé a kompozició
sugallatának is engedve, reménnyel, bizalommal, tettvággyal teli.
De a sorok mélyén ízzó kielégítetlenség, nyugtalanság önkéntelenül is emlékezetünkbe idézi az előbbi évek egyik felkiáltását:
«Mi már rég megtanultuk és tudjuk, mit kellene tennünk. De vajjon elegendő-e itt a tudás, a keserű tapasztalat, a sötét jóslat,
a szomorú panasz? . . . Tudjuk a megoldást, de vajjon ezzel megoldottunk-e valamit?»
Ennek a nyugtalanító kettősségnek igézetében tesszük le
Illyés könyvét. Tudjuk, a legnehezebb elhatározások, a «sorsdöntő napok» idejét éljük ismét s nemcsak világos tudásra, de
határozott tettekre is szükségünk van. Mit tegyen hát e korban
az író? Cselekedjék? Erre uszítják az óvatosak. Legyen hős? Erre
biztatják, akik először hagynák cserben, ha hősiessége terhes
lenne számukra. De mi az író igazi cselekedete, mi az ő legmélyebb
hősiessége? Bizonnyal az, hogy hű marad önmagához, szerepéhez,
hivatásához, az alkotó ihlethez, a valóság feltárásához, a problémák tudatosításához, az eszmék tisztázásához. Illyés jól érzi a mai
magyar író helyzetének sajátságos, sokszor kínos kettősségét.
«A társadalom életében minden megbénuló szerv működését nekik
kell átvenniök, ezt el is várják tőlük», írja s az «elefántcsonttorony» hirdetőivel szemben vállalja is a mai magyar író nagy
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szociális feladatait. Ha szépség és hősiesség valaha ellentmondásba
kerülnének, inkább a hősiességet választaná : «Történelmünk nem
logikára oktat. Arra oktat s ez benne a vigasztaló és magasztos,
hogy nemzetek életében olyan fogalmaknak is van értelme, mint
bátorság, merészség, ideákhoz való ragaszkodás.» De vannak idők,
amikor a tiszta fő, a józanság, a fegyelmezett önismeret nagyobb
hősiességet kíván, mint az élet feláldozását a szabadság oltárán.
E sorsdöntő napokban pedig — egészítsük ki az előbb mondottakat — legalább olyan szükségünk van az illuziók nélküli helyzetismeretre, a világos gondolatokra, mint a mindennapi falat
kenyérre. S igazat kell adnunk Illyésnek : «jó, hogy mi mindig
csak mondtunk, de semmiben sem vettünk részt; őrizzük a szó
teremtő varázserejét; így jogunk lesz még többet is mondani».
A tett a politikusok dolga, de persze — jámbor óhaj — azoké
a politikusoké, akik megértik a nép szellemi javarétegének szavát.
Helyreállhat napjaink szörnyű nyomásában a magyar szellemnek
és tetterőnek az a harmonikus egyensúlya, ami olyan naggyá tette
nemzeti klasszicizmusunkat? A kérdés még nyitva áll. Jövőnk
azonban nem kis mértékben ennek a kérdésnek megoldásától függ.

SZERESS,

ÖRÜLJ
Hova szálltak a feslő
rózsapelyhek?
Május virágos ága merre, hol van?
Vágyaimat kérdezem, nem felelnek.
Szerelmeim elém feküsznek holtan . . .
A nyári erdők mélyzöld
függönyén
Kék téli rétek halványlanak
át.
S a földrefoszló ősz selyem ködén
Látom, hogy életem csak délibáb . . .
Nincs életünk, csak egy élet van itt.
S ez az idő s az Isten élete.
Az ember nyílik, hervad, elvirít.
Szeress, örülj, ne gondolj semmire ! . . .
Siklósi

János

