
MAKAY GUSZTÁV:

KELET ÉS NYUGAT
IRODALMI PÖRE

Ma már nemi csömörrel és unalommal nyúlunk a nepi es a nem
népi irodalom, a Kelet és Nyugat kettősségének fölfúvottá idült,
agyoncsépelt problémájához. Ha mégis megtesszük. az a halvány
remény ösztönöz, hogy az egész kérdés mihamar irodalomtörténeti
adattá egyszerűsödik, s ennek érdekében a hűvösen tárgyilagos
tisztázást célzó erőfeszítések sohasem ártanak, - még azon az áron
sem, hogy közben közismert tényeket is emlegetünk.

Ez a tisztázás azért nem lehetetlen, mert ma már világos ké
pünk van arról, milyen okok és okozatok bonyolult szövevényéböl
alakult ki az a visszahatás, amely legújabb irodalmunk egyes eso
portjait Kelet és a népiség nevében szembefordította a Nyugat
jegyében diadalmaskodó századeleji "polgári" magyar irodalom
szellemével. Nemzetpolitikai szempontból a trianoni katasztrófával
kezdődött ez a visszahatás, amikor a kiábrándulás keserűsége foj
totta el a nyugati műveltség és irodalom leghívebb barátait is a
hálátlan Nyugattal szemben. A második lökés már irodalmi termé
szetű volt: Szabó Dezső és Móricz Zsigmond korjelző hatása, amely
egycsapásra a magyar falut és a föld népét vonta be az irodalmi
érdeklődés középpontjába. A tragikus sorsú magyar falu és a há
borúutáni idők egyik mártírja, a magyar parasztság iránt támadt
irodalmi érdeklődés különös történelmi összejátszással csakhamar
találkozott az első világháború utáni kor heves szociális hajlamával,
amely Európaszerte az elesett alsóbb néposztályok fölemelésére
tett hatalmas erőfeszítéseket, először baloldali kísérletek, majd
jobboldali nemzetrendszerek formájában. Nálunk is megindult a
falukutató mozgalom, amely a legelesettebb vidékek szociográfiai
föltárásán kívül a népi műveltség eltemetett kincseiről is hírt
adott. Népünk őserejéről és tehetségéről vallottak azok az újszel
lemű költők és írók is, akik a nép öléből, a magyar faluból sza
kadtak ki, s mintegy sorsosaik harcos képviselőjeként jelentek
meg az irodalmi élet porondján. Illyés Gyula, Erdélyi József, Ve
res Péter, Sinka István, Szabó Pál jelzik a népi irány Iölemelke
dését, míg József Attila a fővárosi proletáriátus sivár életére dob
dentett rá költészetében. A középosztálybeli származású írók kö
zül is nem egy vett tollára - Kodolányi János és Németh László
példájára - népi és ezocíálís problémákat.

Mindezek az írök és költők nemcsak a sokig méltatlanul elha
nyagolt népi léleknek adták gazdag kifejezését, hanem egyúttal
úgy tűntek föl, mint az alsóbb néposztályok ügyének politikai nor
dozóí. Innen az új népi irány erős politikai szinezete és tagadha
tatlan forradalmas szelleme.

Mindezek a jelenségek hozzájárultak a Nyugat és Kelet pöré
nek irodalmi kirobbanásához, A döntő tény mégis szellemi és Iml
túrálls oldalról tört be. A nemzeti katasztrófa után magára maradt,
ellenséges érzelmű népek közé ékelt magyarság, jobban, mint va
laha, szükségét érezte annak, hogy önálló fajiságát, magyarságát
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megerősítse, gazdag lelke, ősi műveltsége sajátos értékeinek fel
színre-ásásával, Tudvalevő, hogy egy nép annál erősebb, minél
több eredeti, önálló értéket tud önmagából fölmutatni. Az ősi lélek
és műveltség letéteményesének viszont elsősorban a föld népe bi
zonyult, nemcsak gyökeresebb magyar fajiságánál fogva, szemben
az erősen asszimilált polgári és főúri rétegekkel, hanem vélhetűen

az őrizte meg legjobban - éppen "elmaradottsága" folytán - az
ősi magyar vonásokat és műveltségkíncseket. Az új lendületű fol
klore-kutatás valóban gazdag kincseket vetett föl a néplélek élte
metett ősi rétegeiből, az ösí magyar zene motívumai európaszérte
diadalt arattak Bartók és Kodály nagyszerű műveiben és a nép
költészet hagyományai is új életre támadtak Illyés és Erdélyi
Iírájában.

Ime, a Kelet új igézetének titka! Igy vált újra szímbélummá a
Kelet, amely régi évszázadok eltemetett mélyén a tiszta, keveretlen
(és tegyük hozzá: pogány) magyar lélek és műveltség nyomait
rejti, igy kapcsolódott össze a magyar föld népével, és igy támadt
újabb visszahatás a Nyugat ellen, amely a magyarságnak Európá
ba-kerülése óta lassankint "elnyomta" az ősi elemeket.

A láncolatnak azonban még nincs vége. A nyugatias művelt

séget, szellemet és életformát nálunk elsősorban a városi polgár
ság, a művelt kőzéposztály hordozta. Az új nacionalizmus életre
ébredésekor tehát a polgári osztályokra hárult a "nemzetközies"
nyugati műveltség népszerűtlensége. (Noha nyilvánvaló, hogy a
mai polgári osztály egészen más összetétélű és lelkíségű, mint az
első világháború elötti volt.) A fényűzőnek és kevésbbé nemzeties
nek tartott polgári osztály, kultúra és életforma gyűlöletét aztán
átvitték irodalmi térre is, s a népi oldalról elvszerűen is hirdették
a maguk magyarabb voltát és a "polgári" irodalom divatállak
Ietűntét,

Igy alakult ki a keleti-népi-falusi és a nyugatos-polgári-urbá
nus írodalom ellentéte. Az új szellem aztán egész irodalmunk ké
pének átalakítására törekedett a "Nyugaf' virágkorához képest, s
mélyreható következményeket vont maga után. Az újság ingere, a
támadás előnye, a harcos magatartás, a nagyobb öntudat és a szer
vezkedés ereje taktikai szempontból a népi iránynak adott előnyt,

s az irány tagadhatatlanul kitermelt igazi irodalmi értékeket is,
amelyek joggal érvényesültek. Az Intellektuális szellemek közt is
akadtak olyanok, akik tehetségüket a népi mozgalom javára ka
matoztatták, mint például Németh László, az utóbbi évtizedek leg
izgatöbb magyar szelleme és Féja Géza, aki gyakorlott újságírói
tollal sietett az új front megsegítésére. Az új irány az ő segédie
tükkel az irodalomtörténeti mult újraértékelését is végrehajtotta,
eddig figyelemre eléggé nem méltatott, népi jellegű vagy faji el
söbbségű értékeket emelve ki a mult kincsesbányáiból s enyhéb
ben, vagy sujtóbban retusálva a véglegeseknek hitt értékeléseket.

De ennél is fontosabbak azok a következmények, amelyekkel
az irodalmi módszerek és gyakorlat terén járt együtt a Nyugat el
len támadt visszahatás.

A népi irány akkor, amikor a falu és nép életének minél hi
telesebb megmutatását tűzte ki irodalmi céljai legfőbbikének, ter
mészetszerűen a valóságábrázoláshoz tért vissza, tehát többnyire
realista módszerrel dolgozik. Tamási Áron értett ahhoz, hogy ezt a
primitív népi realizmust a szimbólizmus és a mítosz csillogó szá
laival szőjje keresztül-kasul, de a legtöbb népi iról a realista áh-
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rázelásméd jellemzi, legfeljebb helyenként naturalista erösítéssel,
Az egyedül üdvözítő realizmus elvi és gyakorlati szentesítésére
erősen hatott Móricz Zsigmond hatalmas arányú realista életműve

is, amely szinte lépésről-lépésre, rétegről-rétegre hódította meg a
magyar társadalmi valóság - a társadalmilag tagolt falu, a kis
város, a fővárosi proletáríátus és a középosztály területét. A népi
irók tehát elvben és gyakorlatban elvetik a "polgári" irodalomnak
a IWgy nyugati irodalmakon nevelődött modern irodalmi médsze
reit ( ezeknek egyébként hazai irodalmunkban is megvoltak az
önálló előfutárai), amelyekben részint a modern lélektan vívmá
nyai, részint. az örök romantika igénye, az álom, a mese, a csoda
diadalmaskodnak. A modern európai regény irányító forrásai,
Proust, Huxley, Giraudoux, Gide, Mauriac, Carossa, Virginia
Woolf nagyszabású regénykísérletei és módszerei úgyszólván sem
mit sem mondanak az ő számukra,

Az is természetes, hogya népi irány valóságábrázolása első

sorban a külsö, anyagi valóságra összpontosul - a népi élet és táj
körére, - s az írónak legtöbbször demonstráló szándéka van vele.
A valóság képét úgy mutatja föl, mint amelynek dokumentum-ér
léh van, ~ akár a népi elesettség tarthatatlanságát akarja szugge
rální vele, akár a népi lélek és élet szépségeit kívánja példázni.
A "polgári" írót ezzel szemben többnyire a lelki valóság érdekli,
s a bonyolult modern emberi lélek labirintusait igyekszik föltárni
képzeletalkotta világban, vagy kultúrproblémák izgatják, vagy pe
dig a forma, a kifejezés, az ábrázolás művészi feladata ösztönzi.
Ezért a "polgári" író a művészí l'art pour l'art hívének tűnik föl,
mivel szépírodalmi alkotásaiban mindenekelőtt művészí eszmények
ihletik, nem pedig társadalmi, politikai vagy egyéb korszerű szán
dékok.

Ugyanilyen ellentét tárul föl a népi irány kollektív hajlama és
a polgárí írók individualizmusa között. A polgári alkatú író az in
dividualitásán keresztül és műveinek minőségével vélte legjobban
szolgální nemzetét. A népi író rendszerint közösségek nevével szól
vagy legalábbis sorsosaira is fény hull müveín keresztül. A népi
irány jó segítőre talált az európaszerte. új lendületre támadt kol
lektív szellemű nacionalizmusban, míg a polgári író olykor szinte
korszerűtlennek tűnik föl örök-emberi témáival és művészi fogan
tatású kísérleteivel, amelyekkel a művészi szépségeszmény és a
szellem szelgájaként alkot.

Igy mélyült ki az az ellentét elvek és módszerek között, amely
irodalmunk megoszlására vezetett a "nyugatos kor" ellen forduló
keletiség nyomása alatt. Bizonyos, hogya visszahatás érthető és
észszerű volt a Nyugat túlságos befolyása ellen. De az is nyilván
való, hogy sem a magyar szellemiség, sem a magyar irodalom
többé el nem szakadhat a Nyugattól. Ahogy nem kívánunk szolgai
an beolvadni Európa kultúrájába és nyugatias szellemiségébe 
ez önálló magyar voltunk halálát jelentené szellemi, műveltségi és
állami téren egyaránt, - épúgy nem tagadhatjuk meg többé a ma
gyar lélek ezeréves nyugati felét sem. Voltak államférfiaink és
iróink, akik végzetesnek érezték nemzetünk földrajzi helyzetét
Kelet és Nyugat ütközőpontján. De visszatérés nincs. Nincs szándé
kunkban Keletre visszatérni, Európában pedig csak európai formá
ban lehet élni.

Beszéljünk egyszer nyiltan, kertelés nélkül arról, mi ma a
"nyugatiság" tartalma irodalmi szempontból!
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Először is állapítsuk meg, hogy erről a ,,nyugatosságról" mín
den politikai máz gyökeresen és végérvényesen lefoszlott szá
munkra. Az európai szellemiség és kultúra, amelytől szépirodal
munk nem kíván végleg elszakadni, egyetlen ,,nyugati" nemzetnek
vagy irodalomnak sem privilégiuma többé: .szinte eszmeivé vált,
a val6 léttől függetlenül ideává lett, amelyet minden európai nép
nek olyan mértékben illik fenntartania és megvalósítania, ami
lyenre módja van. Sőt: azt merném mondani, hogy mindig is épen
a magyarság volt egyik legtisztább őrzője ennek a kultúrának és.
szellemiségnek, mert ezek "nyugatiságát" magában őrzött keleti
ségével egyensúlyozta ki és sohasem igyekezett seűk soviniszta
módra kisajátítani Európát a maga képére és hasonlatosságára,
ahogy ez megesett több nagy európai néppel is. Ilyen értelemben
a nyugateurópai kultúrát akkor is fenn kellene tartanunk, ha
maga a Nyugat hűtlen lenne hozzá.

Mi az tehát, amít meg kívánunk őrizni a Nyugat Irodalmi szel
leméből és örökségéből, a keleties népiség mai divatja ellenében?

Azt az elvet, hogyaszépirodalmat mindenekelőtt öntörvényei
irányítják és így az önmagáért való szépség és irodalom is helyet
kap beune..

Azt az ítéleti kritériumot, hogy a szépírodalmi mű értékét el
sősorban a minőség dönti el, nem pedig az író származása vagy
n-ás irodalmonkivüli szempontok. Miért ne írhatna jó regényt vagy
verset egy népből kiszakadt író? Ki mondja, hogy nem ábrázol
hatja rnűvészien a nép életét, amelyet átélten ismer? De az ellen
tiltakozik az irodalom, hogy az író azért jó (vagy rossz) író, mert a
a népből származik, vagy hogy egy regény értékét az dönti el, hogy
a népi életről szól-e vagy sem. .

Azt a felfogást, amely szerint az irodalmi mű értékében fontos
szerep jut a formának is; [elentőségét nem csupán a mondanivaló
vagy az író szándéka szabja meg.

Azt az igényt, hogy a szellemnek, a pallérozott lelki művelt

ségnek és a szépségnek is joga van az emberi élethez, mivelhogy
a szépség egyértékű a többi emberi princípiummal, mint amilyen
például a jóság, a bölcseség vagy az erő. (A szépség és a szellem
emberi joga nélkül könnyen válságba kerül a szépíré létjoga is.
Egy olyan korban, amely mindent csak a hasznos dolgokra épít,
könnyen kiderülhet, hogya társadalmi parazitákon kívül az író, a
költő, a művész sem "hasznos dolgozó" s így alapjában véve f~

Iösleges. A legtöbb költeményről valóban nehéz volna azt állítaní,
hogy "hasznos".)

Ami a népi irodalom valóságrajongását illeti: rá kell mutatní
ennek a szemléletnek egy tévedésére. A népi irodalomszemlélet
ugyanis elsősorban a valóság hiteles ábrázolását várja az irodalom
tól, a realizmus jegyében és ennek a valóságnak, mint az irodalmi
mű rangadó értékének hiányát hibául rója föl az európai és a ma
gyar "polgári" regényírásnak meg költészetnek. Azonban, nem
szólva arról, hogy a valóság körét többnyire a társadalmi valóság
körére szűkítí le, ez a felfogás hajlamos arra, hogy csak az anyagi
valóságot tekintse igazi valóságnak, noha a belső, lelki valóság
semmivel sem alsóbbrendű vagy értéktelenebb a külső valóságnál.
A szemlélődő élet, a vita contemplativa világképének lerögzítése
irodalmi síkon érhet annyit, mint a vita activa, a cselekvő élet áb
rázolása. Az értelmezett élet adott esetben igazabb és mélyebb
megragadása lehet az élet, az ember és a társadalom lényegének,
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mint a külsőlegesen látott és egyszerűen leábrázolt élet. A nyn ga
tías "polgári" író, amikor a lélek belső problémáit, hangtalan ira
gédíáít igyekszik irodalmi formában kifejezni, adott körülmény -k
között époly hű a valósághoz, mint egy társadalmi osztály képét
rajzoló népi író. Ugyanez áll az egyéni és a közösségi mondanivalö
látszólagos ellentétére is.

A fémjelző művészí forma igénye édes kényszert ró a Par
nassusra feltörekvő minden tehetségre, de egyúttal a ragyogó eu
rópai irodalmi mult csiszolt formakészletét is odanyujtja eléje vá
lasztékul vagy akár csak újításra ihlető múzeumul, Újítani lehet,
sőt kell; mégsem lehet elieledkezni arról, hogy az európai multban
már akadt néhány mesteri író, Villon-tól Verlaín-íg, Goethe-től

Stefan George-ig, Shakespaere-tól Shelley-ig, Dante-tól D'Annun
zió-ig, Balassitól Madáchig. Olyan örökség ez, amelytől az európai
irodalommal mindig együttlélekző magyar irodalom a jövőben sem
szakadhat el teljesen.

A két irány nemes vetélkedésa boldog hasznára válnék az
irodalomnak és a nemzet szellemi kincstárának. De súlyos hátrány
származik abból, hogy az oktalan harc rengeteg jobb sorsra érde
mes energiát őröl föl, amelyet gyümölcsözőbben lehetne az iroda
lom örök értékeinek szaporítására fordítani és a. pártpolitikai élet
gengszterízű módszereinek átvételével megmérgezi az irodalmi
élet légkörét: ugyanegy táboron belül is még jobban kiélezí a sze
mélyi és nemzedéki súrlódások következtében amúgy is ezétszab
dalt íróvilág ellentéteit, lerontja a józan szö, a tárgyilagos kritika
hitelét s egyes írók és költők vásári hírverésével alkalmas a köz
vélemény félrevezetésére. - mindkét oldalról egyaránt. Azt a
tényt, hogy napjainkban annyira megrendült a bizalom a szellem
embereiben, jórészt ilyen okok magyarázzák.

Az idő mindent elintéz, minden harcot eldönt előbb-utóbb. De
a szellem és az írók örök szégyene lesz, ha ezt a harcot nem a
minden írók szükségszerű fejedelmének, az öntudatos szellemnek
fölényes igazságtevése fogja elsimítani, hanem a világesemények
függevényeként beálló, irodalmonkívüli társadalmi alakulás fogja
meghozni a döntést, aszerint, hogy a háborús "győzelem" milyen
társadalmi osztályok javára befolyásolja majd a korszellemet. Ez
it> megoldás lesz, kétségtelen. De illőbb és méltányosabb volna, ha
a helyzet fordított lenne, s a súlyos időkben éppen a szellem em
berei, az írók tartanák szilárdan a szellem támaszpontjait a kor
szellem esetIegességeivel szemben.

A szellem emberei előtt tehát míndjobban világossá válik a
szellemi fogantatású egyeztetés szükségessége: Kelet és Nyugat
békés egyensúlyozása. Ez az az út, amelyen a magyar lélek jár
ezer év óta. Olyan hagyomány ez, amelytől a magyar lélek nem
szakadhat el tragikus meghasonlás nélkül. Az az elv, amelyet
egyik kritikusunk mondott ki: "Nyugat ellen Kelettel, Kelet ellen
Nyugattal", - talán kissé brutálisnak és célratörőnek látszik eu
rópai szempontból, de kitűnően kifejezi egy sajátos földrajzi és
műveltségi helyeztben élő kis nép történelmi kényszerét. - egy
olyan, műveltségre büszke népét, amely lelki, kultúrális és állami
önállóságát minden körülmények között megkívánja őrizni.

Mai irodalmunk józan szellemei, akiket nem vakít el az osz
tályérdek és a gyűlölködés szelleme, máris félreismerték ennek az
egyensúlynak a szükségességét, s a jelek arra mutatnak, hogy a
Kelet és a Nyugat népiség és polgáriság irodalmi pöre hovatovább
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kortörténeti dokumentummá szerényedik. A "Nyugat" jogutóda, a
"Magyar Csillag", Wyé8 Gyula szerkesztői kezébe került, aki a
dunántúli tősgyökeres magyar parasztságból emelkedett nyugati
műveltségű, Páris-járt költői szellemmé. A jellegzetesen "polgári
nak" tartott Cs. Szabó László egyre hangoztatja a kettészakadt ma
gyar irodalmi élet új harmóniájának szükségességét s Kodolányi
János szívesen beszél egy új fogalomról: "Euráziáról"', amely már
nevében is szimbolizálja az egyben ázsiai és európai alkatú ma
gyar lélek kétarcú egységét. Ha majd ebből az új fogalomból ki
hull a Nyugat ellen lázadó jelszó harcos mellékzöngéje, akkor az
összeférhetetlenség szellemén kívül mísem lesz akadálya annak,
hogy új irodalmunk két "iránya" egymással párhuzamosan, nemes
versengésben alkosson - remekműveket. A kérlelhetetlen idő

majd elvégzi az értékelést, amelyre a kor és kritika képtelennek
bizonyult.

Makay Gusztá'v

HOLLÓ ERNÓ:

AJTÖKERETBEH TOHDÖKÖLT~L

A tárt ajtón keresztül néztelek,
csöndes karokkal ültél,
előtted a megszállö alkonyat
nesztelenül terült szét,

az orgonák sötéten álltak és
alig zizzent a lombjuk,
az út mindjobban mülott és veszett
s a ház is lassan elbútt,

S te ültél, mint keleti szerzetes,
magányosan, nyugodtan,
a lámpafény szép-lassan égetett
a késő alkonyatban,

csak égetett s te tűrted szótalan
l> bekerített a fény már,
átszivárogta lassan testedet
s messze kimagasodtál,

megnőttél diadalmas-fényesen
az ajtó keretében,
szétáradtál az éjszakába, csak
én álltam a sötétben.
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