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MŰHELYÉBŐL 

VÉBER K Á R O L Y 

A FALU SZEREPE NAGY LAJOS ÉLETMŰVÉBEN 

Nagy Lajos alkotói pályájának ezt a látszólag iskolás 
megközelítését, nem tudjuk mással mentegetni, mint hogy 
mindjárt a legelején feltesszük a leglényegesebb kérdést, ame-
lyet azonban furcsa módon a gazdag és sokágú Nagy Lajos 
irodalom eddig nem tett föl. Vagyis: mi lehet az oka, miben 
rejlik a magyarázata annak, hogy az első részletes, felszín 
mögé pillantó, a falusi életnek szinte teljes keresztmetszetét 
nyújtó szociográfiát, vagy ha úgy tetszik, társadalmi regényt 
egy nagyvárosi proletáríró, egy „kávéházi írónak" is minő-
sített szerző alkotta. A legelsőt az ilyen típusú írásműből, 
amelyet aztán rohamszerű lendülettel utat törő, szinte föld-
indulással felérő írói-társadalmi mozgalom követ. 

Állítsuk egymás mellé a nagyon tanulságos dátumokat. A 
Kiskunhalom megírása 1932-től 1933 őszig, megjelenés 1934 
tavaszán. Illyés: Puszták népe, első részlet megjelent a Vá-
lasz 1934-es második számában, közlése befejeződik 1936-
ban, kiadása könyvalakban ugyancsak 1936-ban; Veres Pé-
ter : ,4z alföld parasztsága megjelent 1936-ban ; Szabó Zoltán : 
A tardi helyzet 1936; Erdei Ferenc: Futóhomok 1937; Kovács 
Imre: Néma forradalom 1937; hogy csak a legjelentősebbe-
ket említsük. A falukutató, népleíró irodalom, a népi szo-
ciográfia tehát Kiss Lajosnak az Ormányságról írott tanul-
mányát, Erdei Ferenc és Kerék Mihály néhány korai kísér-
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letét leszámítva, a Kiskunhalommai kezdődik. Mindenesetre 
a nagy szociográfiai művek sorában feltétlenül az első. 

A művet a népi írók általában kedvezően fogadták, Illyés 
mellett Darvas, Féja és Veres Péter is ír róla. Ahogy azonban 
a népi írók mozgalma kibontakozott, talán mert nem bizo-
nyult elég hatásosan forgatható fegyvernek, többségük ha-
mar elfeledkeztek róla. Ortutay például Magyarország fel-
fedezését a múlttól a máig ( Válasz, 1936) számba véve, Tes-
sediktől a legfrissebbekig, Nagy Lajost nem is említi. A Csil-
lag 1954-es Nagy Lajos-emlékszámában Darvas, Veres Pé-
ter, Szabó Pál igen tartalmas nekrológjaiból hiányzik a pa-
raszti világ ábrázolásának méltatása. Aligha feledékenység-
ről vagy szándékos méltánytalanságról van szó — nem te-
kintették a falukutató szociográfikus népi irodalom szerves 
kezdetének. 

Egy napjainkban megjelent monográfia, a harmincas évek 
szociográfus fiatalságára a teljes hatástalanságát állapítja 
meg: „A »baloldali irodalom« és a szociográfus fiatalság 
kölcsönös érdektelenségében lelhetjük föl a harmincas évek 
szociográfiai irodalom egyik nagy paradoxonának magya-
rázatát, Nagy Lajos teljes hatástalanságát erre az irodalom-
ra." Maga az író is hasonlóképpen vélekedik: „A szociográ-
fiai típusú írás az én műveimmel debütált legújabban iro-
dalmunkban. Én írtam a Három magyar város című köny-
vet, amely 1933-ban jelent meg, azután a Kiskunhalom című 
szociográfiai lényegű regényt, amelyet 1934-ben adott ki a 
Pantheon. Mi sem természetesebb azonban, mint hogy az 
iparkodó és ifjú szociográfusok és azoknak kritikusai egy-
más sűrű méltatása közben, egyetlen egyszer sem említet-
ték meg az én könyvemet. Amit teljesítek, az kevesebb, mint 
szociográfia, de talán több is, mert elkerülöm az erőszakos 
általánosításokat" — írja egyik szociográfiai tanulmányá-
ban. 

Egy művet természetesen nem minősíthet sem a fogad-
tatása, sem pedig a hatása. Mégis lehetséges lenne, hogy egy 
ilyen, szinte osztatlan elismeréssel fogadott könyv valóban 
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teljesen hatástalan maradt volna? Ezt nyilván túlzásnak kell 
vennünk, miként Kardos Pál monográfiájának lelkes meg-
állapítását is, hogy a népi írók mozgalma „tőle tanulta el a 
társadalomrajzot, az ún. szociográfia műfaját". De azért 
igaztalan mindenfajta befolyást megtagadni tőle. 

Illyés is például Nagy Lajosban látta az új népleíró iro-
dalom igazi ősét és kezdetét. Egyesek csipkelődve vették 
tudomásul, hogy a tudomány és irodalom új egységben lépett 
elő ebben a műfajban. „Mindezért elsősorban Nagy Lajos 
felelős. Ez eddig különösképpen eléggé titokban maradt 
— jegyezte meg a költő —. Örülök, hogy ismét megmond-
hattam. Ő volt az első, aki ezt a két szemre oly távoli terü-
letet észrevétlenül összekapcsolta. Működésére nézve meg-
állapíthatjuk, hogy egész életében erre készült" (Nyugat, 
1937). Két fontos tény szögeződik itt le. Az egyik, hogy 
szubjektív szándékoktól, elfogadástól vagy elutasítástól füg-
getlenül, a népleíró, szociográfiai irodalom a Kiskunhalom 
után nem fejlődhetett tetszés szerinti irányban, nem ölthe-
tett akármilyen formát, mert a termékeny példa, tudomány és 
irodalom kézfogása, kikerülhetetlenül, letagadhatatlanul 
előtte lebegett. A másik, hogy Nagy Lajos írói pályájának 
csúcspontját, betetőzését kell látnunk a Kiskunhalomban. 

A hatáshoz visszakanyarodva, maga Illyés is már a Kis-
kunhalom ismeretében dolgozott a Puszták népén. A két mű-
ben számos találkozási pontra lehet rámutatni. Illyés ugyan 
pusztáról ír, Nagy Lajos pedig faluról, de mint majd látni 
fogjuk, az ő élményeinek, ismereteinek alaprétege is a pusz-
táról származik, szinte teljesen azonosan írják le a kastélyt 
és a mellette magasra nyújtózkodó ököristállót, vagy a kö-
zös konyhára nyíló cselédlakásokat. Mindketten mint egy 
felfedezésre váró afrikai törzset említik a népi világot, s az 
évszázados kiszolgáltatottságból eredő „szolgalelkűséget" 
tartják a pusztai lelkület legjellemzőbb vonásának. Véletlen 
vagy valóban egymásra utaló jeleket bőven lehetne még ki-
gyűjteni, amelyek származhatnak a tanulmányozott élet-
anyag realista megfigyeléséből, de kétségtelen, hogy vala-
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mennyi szociográfia közt a Puszták népe a legrokonabb a 
Kiskunhalommal, ami összefügg a feldolgozás döntően iro-
dalmi jellegével, s ami ebből következik, az egyéni sorsok 
karakterisztikus rajzával, amelyek a társadalmi folyamatok 
leírását, dokumentum jellegét, regényszerüvé színezik. 

De hát honnét ered a nagyvárosi író Nagy Lajosnak ez a 
biztos eligazodása a falu nehezen megközelíthető, alig hoz-
záférhető világába? Ő lenne a cáfolata Illyés szemérmes val-
lomásának, amelyet a Puszták népé ben olvashatunk? „Ami 
emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak 
leereszkedni a mélyben fekvő, forró rétegbe, mely rettegve 
rejti gomolygó világát, minden idegen tekintettől, még a tár-
gyilagos napvilágtól is, és amelyet tapasztalatokból tudom, 
ha megismerni esetleg megismerhet is más, érteni csak az 
tud, aki belől származott." 

Ennek a mélységnek a hiányát veti egyébként Nagy Lajos 
szemére, eléggé értetlenül, Darvas is kritikájában. A Kiskun-
halom „továbbvitele annak a faluirodalomnak, amely Gár-
donyitól Szabó Pálig egyenes vonalban fejlődött". - „Töb-
bet és mélyebben nem mutat meg a faluból, mint amennyit 
egy átutazó idegen, reggeltől estig sétálva megláthat." Végül : 
„nem az író kvalitásán múlik, hanem az élményanyag hiá-
nyán." Darvas tulajdonképpen itt áldozatul esik az író ügyes 
fogásának, ábrázolási módszerének, hogy látszólag mindent 
a látványra bíz, látogatóként szemléli a falut, s az éppen fel-
ötlő jelenségeket írja le. Pedig: a szándéktalanság, látszó-
lagos céltalanság a mű dokumentumjellegét hivatott erősí-
teni, a formáló kéz távoltartását az ábrázolástól — hasson 
az élet a maga nyers valóságában, az elrendezés, a céltuda-
tos csoportosítás minden nyomát eltüntetve. 

Lássuk, milyen hát az az élmény- és ismeretanyag, amely-
ből ez a paraszti világ felépül? Honnét kezdődik és meddig 
tart Nagy Lajos érintkezése a faluval? Tudjuk, hogy gyerek-
korát az Apostag (a regényben Kiskunhalom) melletti pusz-
tán töltötte. „Hatéves koromig a nagyszüleimnél nevelked-
tem egy Tabáni-telek nevű pusztán. Mégcsak nem is falusi, 
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hanem tanyasi gyerek voltam" — írja önéletrajzában. „A 
tanyát szerettem. A tanya volt a paradicsom." Ez a gyerek-
kori tanyasi élet olyan mély nyomokat hagyott benne, az 
élmények olyan kincsét halmozta fel, raktározta el lelke 
legrejtettebb mélységeiben, amelyekről neki magának is alig-
ha volt tudomása, s csak a Kiskunhalom írása közben buk-
kant rájuk, lépésről-lépésre, ahogy a régész ásója nyomán a 
földbe rejtett aranypénzek napvilágra kerülnek. Amikor pél-
dául önéletrajzában arra keres választ, miért vonzódik a kis-
prózához, miért nem ír regényt, mérlegre teszi és elégtelen-
nek találja életismeretét egy regény élményanyagához. Úgy 
véli, hogy a falut sem ismeri igazán, elmosódott gyerekkori 
emlékei vannak, s a későbbi évekből alig több, mint egy 
átutazó futó benyomásai. Később, ahogy a Kiskunhalom ke-
letkezéséről beszámol éppen e népélet ismeretének valódisá-
gát hangsúlyozza, az emlékezetbe kitörölhetetlenül beivó-
dott apró részleteket. „Az az ötletem támadt utazásaim és 
útleírásaim után, hogy regényt írok az Alföldről, illetve 
annak egy kis zugáról, arról a faluról, melyet ismerek, szó-
val a szülőfalumról. Távolról is látom a falu tájképét, isme-
rem lakosait, tudom a lakosok életmódját, szokásait, át-
érzem a lelköket. Ismereteim igazi ismeretek, gyerekkorom-
ból és kora ifjúságomból valók. Föl kellett azonban újítani 
azokat." Később: „Rengeteg emlék füz hozzá és érdekes 
másnak, ha beszélek róluk, bizonyára semmiségek, nekem 
mindhalálig megmásíthatatlanul fontosak . . . " 

Egy régi elfeledett aranykor feléledésének vagyunk a ta-
núi. De honnét lehet felismerni, hogy ezek a törött üveg-
cserepek, a boldog gyerekkor fényeit tükrözik? A szárma-
zásuk is elárulja őket, mert a gyerekkorba mutatnak vissza, 
s nem látszanak rajta a későbbi keserves évek homályos 
foltjai. — A kis törvénytelen gyereket korán libapásztor-
kodásra fogták a pusztán. „Valaha libapásztor volt" — írja 
emlékezéseiben. íme egy kis libalélektan a természet lapjai-
ról. „A libák tátott csőrrel pihegnek, ha az ember közeledik 
feléjük, felütik a fejüket már a közeledéskor figyelnek, ösz-
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szébb húzódnak, gágogó tereferéléssel megbeszélik az esetet, 
a gúnár kiválik a kis csoportból, szembenéz a kétlábú óriás 
szárnytalannal — sziszeg rá, a nyakát nyújtogatva táma-
dásra készül. De amikor az ember már elhaladt mellettük, 
megnyugszanak, széjjelebb húzódnak, a magasra emelt cső-
rök ismét a földre hullanak, s a libák újra legelésznek." -
Ehhez a kis leíráshoz aligha elég megállni egy utcán 
pihenő libacsapat mellett. — De folytathatjuk a példák sorát, 
kevésbé poétikus dolgokkal, a szájából való mosakodás nem 
éppen esztétikus, viszont annál valóságosabb reggeli szer-
tartásával, vagy a frissen csépelt gabonában hancúrozás isteni 
gyönyörűségével, amihez csak a frissen esett esőből gyűlt 
meleg falusi pocsolyába való taposás boldogsága mérhető. 

De a lírából váltsunk át a prózára. A regényben Kara 
Szabó kegyetlen kutyaakasztási hóbortja is a gyerekkori félel-
mek világából kúszik elő, gyerekkorának egyik legborzasz-
tóbb látványa volt a kútágasra felakasztott állat vergődése. 
A csendőröket is a félelemtől nagyra tágult pusztai gyerek-
szem látta ilyen daliásoknak, valóságos félisteneknek. Az-
tán vannak ennek a gyerekkori, mélyre süllyedt múltnak 
szociográfiai leletei is. A Kiskunhalomban olvassuk, hogy a 
parasztok a földes szoba „padlóját" homokkal szórták le, 
s ahogy felléptek az ágyra, talpukat összedörzsölték, hogy 
a homok lehulljon. — Felnőttként aligha volt módja ilyen 
megfigyelésekre. De ezt a kis emléktöredéket maga is oda-
helyezi a gyerekkorba. Meg is említi önéletrajzában : „Nagy-
anyámmal egy ágyban aludtam. Én belül a fal mellett, ő 
kívül. Lefekvéskor előbb én mentem föl az ágyra. A szobá-
nak nem volt padlója, földön jártunk s amikor az ágyra 
felmásztam, összedörzsöltem a talpaimat." — Ezek az em-
lékek természetesen nem mindig lebegő tündérként szárnyal-
nak elő a múltból, néha kissé félelmetes árnyak, amelyekkel 
viaskodik, próbálja rájuk csapni a feledés tömlöckapuit. 
Nem mindig boldogság az emlékeket nevükön szólítani. Azt 
is megpróbálja, hogy frissen szerzett falusi tapasztalataitól 
külön rekessze őket, elválassza fantáziája játékaitól. „Hogy 
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mai gondolataim lennének? — teszi fel önmagának is a 
kérdést. — Nem, nem e gondolatok magvának már akkor 
élniök kellett bennem." De a múlt lassan fedi fel arcát. 
„Csak később hosszú idő múlva elevenednek meg gyerek-
kori emlékeim" — avat be bennünket az alkotás bonyolult 
folyamatába. Néha felbugyog benne a rég betemetett for-
rás, s akkor a szemérmes száj vallomásra fakad : „ez a tájék 
volt nekem minden táj közt, amelyeket azóta láttam, a leg-
szebb." 

Természetesen nem minden múltból öröklött ismerete gye-
rekkori emlék. Hisz kamaszként 16 éves koráig minden 
szünidőben megfordult szülőföldjén. Ezek a tapasztalatok 
együtt élnek, együtt lélegzenek benne, s hogy milyen erővel, 
a látvány milyen soha el nem mosódó, el nem mosható 
nyers kontúrjaival, idézzük fel a könyvből a pusztai cseléd-
lakás közös konyhájának és közös életének leírását. „A bán-
telki cselédház két szobából s egy konyhából áll, a ház falai 
vályogból épültek, a teteje nádból. Két bérescsalád lakik 
a házban, egyik az egyik szobában, a másik a másikban, a 
konyha közös. Perlekedés esetén Bugyiné a bal oldali katlan 
előtt áll, rőzsét tesz a tűzre, s megállás nélkül szapulja Mánd-
linét. Mándliné meg Bugyinét, aki, mondjuk, éppen a ke-
mencét fűtötte be, mert kenyeret süt, most rakta be a ke-
nyeret, s az előtétet ráillesztette a kemenceszájra. Az ártatla-
nabb részleteket egymásnak háttal állva s szüntelenül fog-
lalatoskodva mondják el, lehetőleg párhuzamosan hadarva, 
úgy hogy egyik sem figyel a másik szavára. A szívet dermesz-
tőnek szánt vádaknál, jellemzéseknél és átkoknál pedig hát-
rafordítják a fejüket, összevillan a szemük, az átkozódó ki-
abál, az elátkozott pedig elhallgat és várja a sorozat végét, 
a maga részéről is hozzájárulván így ahhoz, hogy minél 
súlyosabb legyen a sértés." 

Ebben a szociográfiai hitelességű leírásban látszólag nincs 
semmi meglepő, az élethűséget, pontosságot megszoktuk már 
az írónál. De mindjárt más szemmel olvassuk, ha felidézzük, 
hogy Nagy Lajos tízéves kora óta nem fordult meg a pusz-
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tán, a közös konyha látványát ilyen messzi múltból cipelte 
magával, hisz nagyszülei tízéves korában elkerültek a pusz-
táról, beköltöztek a faluba. S anyaggyűjtés közben sem lá-
togatott el a pusztára, nem érzett magában elég erőt, hogy 
a gyerekkor boldog képeit szembesítse a valósággal. „Akár 
Dunaegyházára mentünk, akár Soltra, tekintetünk elszállha-
tott Tabáni-telek felé, a tanyára, szülőföldemre. Solt irányá-
ban az országút közvetlenül a tabán-teleki puszta mellett 
vezetett el. Gyermekkorom megelevenült bennem. Kísértett 
a gondolat, hogy bemenjünk a tanyára, s szemtől szembe 
lássam gyerekkori életem terepét. Sokféle kíváncsiság lob-
bant fel bennem. Szerettem volna látni a szobát, melyben 
születtem. Vajon mekkora? Kisgyermek koromban elég ter-
jedelmes volt, tehát — most nagyon kicsi-e? Vagy nem is 
olyan kicsi? Kis ablakán mennyire hatol be a napvilág? 
Vagy túlságosan homályos a szoba? Mekkora a távolság a 
lakóház és az istálló közt? Mennyire esik a háztól a kút? 
Olyan mély-e a kút, mint akkor több mint negyven évvel 
azelőtt volt? Megvannak-e még a régi fák? Az északnyugati 
öreg akácsor meg a ház körüli és az istálló mögötti eperfák? 
Nem nedves-e a szoba, amelyben első hat esztendőmet töl-
töttem . . . Ha olyan erősen lehetne emlékezni a régmúlt 
időkre, hogy attól hirtelen minden megelevenedne. Belép-
nék a házba és ott látnám nagyanyámat. Talán annyira 
mégis megelevenedik a múlt, hogy a külső keretben új, ed-
dig egészen elszunnyadt emlékek vetődnek fel bennem. Va-
jon milyen emlékek lehetnek azok ? Úgy látszik, hogy félek 
tőlük, legalább némelyiktől, mert csak állok az országúton, 
nézek a tanya felé, de nem indulok el, nem merek elindulni. 
Szorongás fog el, jaj, ha bemennék a tanyára, bele a kis-
gyerekkoromba, menten szívszélhüdést érzek. Feleségem 
rámbízza, mit tegyünk. Menjünk tovább, mondom, és foly-
tatjuk utunkat Solt felé." 

A régi pusztát tehát nem kereste fel. Másutt hasonlóan 
néz szembe a múlt felidézésével. „Sokáig terveztem a közel-
múltban, hogy felkeresem szülőfalumat, a tanyát és meg-
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nézem mai szemmel. Arra számítottam, hogy a szoba ala-
csonyabb lesz, mint bármikor gondoltam, hogy az ablak 
kisebb lesz, mint ötven évvel ezelőtt, hogy a kút a házhoz 
szinte nevetségesen közel lesz. Ezt a kísérletet aztán apostagi 
kirándulásain alkalmával mindannyiszor elmulasztottam. A 
mulasztás most már pótolhatatlan, mert a legutolsó árvíz-
kor a tanya minden épülete összeomlott." A tanyai családi 
ház szociográfiai pontosságú képét tehát a gyerekkorból men-
tette át ilyen csorbítatlan teljességgel a regénybe. Az már 
csak az ábrázolás érdekessége, hogy ez a múltból vett kép 
a valóság legpontosabb fotográfiája, a regény ezen a pár 
lapon él a szociográfia legtisztább módszereivel. A feltáruló 
látvány itt olyan letörölhetetlen, mint régi templom faláról, 
a friss mázolás alól előkerülő régi freskótöredék. 

Talán sikerült e pár, de könnyen szaporítható példával 
igazolni, hogy a regényben feltáruló paraszti élet Nagy La-
josnál megélt, közös sorsból származik, nemcsak pár napos 
szemlélődés, még csak nem is a nép melletti pártos állás-
foglalás eredménye. Ezek a regénybe épülő emlékmozaikok 
szinte akaratlanul állnak össze egységes képpé, vagy leg-
alábbis nem tudatos kiválasztás, végiggondolás eredményei. 
A múlt vallatása a paraszti élet leghitelesebb, legjellemzőbb 
mozzanatait juttatja az író tolla alá! 

Ha azonban a regényben a paraszti világ rajzának hite-
lességét keressük, aligha érhetjük be pár múltból elénk vil-
lanó képpel, mégoly valóságos mozaiktöredékkel. Tehát ez a 
megélt paraszti sors nemcsak ezekben az apró jelekben árulja 
el magát, hanem ők irányítják a paraszti sorsokat formáló 
írói kezet is. A regény igazi hőse egy paraszti közösség, a 
falu, ahogy élete egyik leghétköznapibb formájában elénk 
tárul. A történés helye és idő szigorú koordinátái közé van 
szorítva, nem követheti az egyéni sorsok lassan letekeredő 
fonalát. Az élet a hétköznapok megszokott rendje szerint 
zajlik. A hajnalt a legkorábban kezdődő munka, a cséplő-
gép búgása jelzi, azután megelevenedik a határ. A szereplők 
a legmindennapibb helyzetben, teljesen esetlegesnek tűnő 



72 A2 oktatás miihelyéből 72 

epizódokban lépnek elénk. Ezek a mozzanatok azonban a 
paraszti élet mélyebb valóságából nyerik értelmüket. A tet-
teknek és szavaknak több dimenziója van, az első pillantásra 
felötlő látszatértelmük mögött vagy alatt húzódik meg igazi 
tartalmuk. Rendszerint a paraszti élet szellemi normáinak, 
szokásainak, íratlan törvényeinek valamilyen summáját köz-
vetítik. Ettől néha a jelenet szimbolikus jelentést kap, ön-
magán túlmutató mondanivalót hordoz anélkül, hogy egyéni 
jellegét egy pillanatra is elvesztené. így tudja egy-egy szerep-
lőjének szinte egész eddig megélt életét egy epizódba sűríteni, 
egyetlen csomóban összefogni, holott egy regény életanyaga 
áll a háttérben. 

Lessük meg Csorba Gábornét, ahogy éppen felfedezi sző-
lőjében az éretlen, többnyire vakotás, értéktelen körte meg-
dézsmálását. Milyen eget-földet egybehordó káromkodásba, 
szitkozódásba tör ki, pedig maga is tudatában van, hogy 
voltaképpen nem érte igazi kár, csak a világ elhibázott be-
rendezkedése, a parasztot sújtó rendje ellen fakadt ki, a 
minden lehető ürügyet felhasználó népi keserűség fortyan 
fel benne. A világgal perlekedik pár már éretlen körte ürügyén. 
Ugyanígy a paraszt öröklött gyanakvása, irigysége, vélt vagy 
valódi becsapottsága szólal meg Kiss Ferencné szidalmaiban 
a kofa ellen, pár lépéssel azután, hogy szépen megegyezett 
és békésen elvált tőle. S a falusi nincstelenségről a harmincas 
évek parasztot sújtó pénztelenségéről lehet-e hosszú olda-
lakon át többet elmondani, mint ahogy Kissnét elfogja a 
remegés, amikor a kofa a nekijáró pénz után keresgél. Csak 
ide-ide vele, hadd szorítsam bizonyságképpen a markomba, 
valóban az enyém, megkaptam — gondolatsor fut végig 
rajta. Néha egy-egy cselekedetnek éppen az ellenkező az 
értelme, mint amit az első pillanatban belőle megértünk. 
Özvegy Kiss Gáborné nem fogadja el a rétest a menye kezé-
ből, pedig olyan éhes, hogy a nyála csorog utána. Valóban 
rosszindulatú bajkeverő lenne ez az éhező öregasszony azért, 
hogy puffancs menyének rossz hírét keltse a faluban, s 
mindenkivel szánattassa magát, milyen rosszul bánik vele a 
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fia? Talán ez is ott dolgozik benne, de lehet egy mélyebb, 
emberi igazság, ha a nem is jómódú, de hozzáképest elég 
jól elboldoguló fiával szemben, arculcsapásnak érzi, hogy 
nyomorult szegénysége felkarolása, gyámolítása helyett, egy 
darab rétessel fizetik ki. Hát a vad Kara-Szabó miért akarja 
ártatlan falubelijét megbicskázni? Harag, részegség, irigy-
ség persze sokszor kinyitogatja a bicskákat, de miért kell egy 
ártatlan embert kiheréléssel fenyegetni, s nyomatékul, a példa 
statuálásával a műtétet egy szegény macskán el is végezni. 
Ezt a paraszti kivagyiságot, a félelmetes ember szerepében 
tetszelgést a békésen élő falu falubelije éppen félelmével pro-
vokálja ki. Ebben a békésen megbúvó, inkább talán meg-
hunyászkodó faluban az egyetlen lázadó is más vidékről 
való: a neve sincs hevesi ember. Dacos, szegény büszkesé-
gében is szánandó, megindítóan emberi figura, akinek még 
vidám történeteiben is az a legvidámabb, hogy őt egyszer 
a ló már agyon is rúgta, úgy támadt föl. Látszólag hetykén, 
fütyörészve, félvállról veszi a világot, bízik erejében, egész-
ségében, fiatalságában, a fukar gazdától kiköveteli a bérét 
és otthagyja a legnagyobb dologidőben. A szája sarkában 
azonban szomorúság bujkál, s ahogy a csendőrök megszólít-
ják az országúton, a hetykeség megcsendesedik, méltósággal, 
de csendes megadással felelget nekik. 

Egyszer azonban mégis kicsap a szikra, előtör az elfojtott 
düh, amikor a felpofozott béres a földesúrra támad. Annak 
azonban kezét sem kell felemelnie, hogy megvédje magát, 
a parádés kocsis nekiesik a támadónak, agyba-főbe veri, 
csakhogy a gazdája iránti ragaszkodását kimutassa. Úgy 
kell kiszedni a bérest a keze közül. Érdekes a jelenet felfogása 
a két népi írónál. Illyés hitelesnek érzi a szolgalelkűségnek 
ezeket a túlzásait, Veres Péter szerint azonban a jelenet ha-
mis, túldramatizált, a szolgalelkűség sem süllyed odáig, hogy 
osztályostársát ennyire megtámadja, ilyenkor inkább lefog-
ják az izgágát, hogy senkiben kárt ne tehessen. 

A regény egyes nyelvi elemei is jól szolgálják az ábrázolás-
nak ezt a realizmusát. Az író, a parasztok egyes kiszólásait, 
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nyelvi fordulatait, pontosan és hibátlanul adja szereplői szá-
jába. Látszik, hogy ezeket a nyelvi fordulatokat nem kellett 
feljegyezni, összekeresgélni, éltek benne. A bujálkodóra azt 
mondják „nem tud a vérének parancsolni", s aki egész nap 
kapál, hajladozik, annak „majd belikad a háta". — Nem 
célunk a Kishalom kimerítő elemzése, ezt sokan kitűnően 
elvégezték már. Csak arra akartunk rámutatni, hogy egy 
megélt paraszti sors élet- és élményanyaga épül be a regény-
be, a leírásokba éppúgy, mint a jellemekbe, s hogy ennek 
fontos szerepe van abban, hogy a Kiskunhalom a paraszti 
élet hiteles krónikája. 

Nagy Lajos falusi témaválasztása, tehát nem alkalmi ki-
rándulás, nem hirtelen fölkapott ötlet, hanem egy meglevő 
sorsközösség írói vállalása. Maga írja, hogy 54 éven keresz-
tül kísérte aggódó félelemmel, féltéssel szülőfaluja életét. S a 
következő faluról szóló művei is jelzik, hogy érdeklődése, 
figyelme nem lankad, a falu élete mindig foglalkoztatta. Át 
kell-e tehát retusálnunk eddigi Nagy Lajos képünket és tisz-
teletbeli népi íróvá kell-e kineveznünk? Nyilvánvaló, hogy a 
parasztság ábrázolásában, a paraszti elnyomorodás vigasz-
talan állapotainak leírásában a nagyvárosi nyomor több 
évtizedes átélése, a proletár-értelmiségi sors keserves tapasz-
talatainak, kiszolgáltatottságának írói megragadása is meg-
határozó szerepet játszik. Vagyis: a Kiskunhalom Nagy La-
jos írói pályájának szerves része, nem különíthető el a másik 
nagy elnyomott osztály realista ábrázolásától. Közös világ-
nézeti tőről fakadnak. Ezek a társadalmi tapasztalatok őriz-
ték meg Nagy Lajost mindenfajta elfogultságtól, б nem 
látta a parasztságban a társadalmi megújulás forrását, csak 
annyiban, amennyiben minden elnyomott osztály a jövendő 
társadalmi rend várományosa, örököse. E különbség mel-
lett mégis kár lenne mesterséges választóvonalat húzni, a 
parasztság ábrázolásának különböző formái és forrásai közé. 
A Kiskunhalom a népért született, a maga módján a paraszti 
jövendő útját keresi. Annyiban tehát mégis gazdagítanunk 
kell Nagy Lajos képünket. Külön hangsúlyoznunk kell, hogy 
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a Kiskunhalom is egy megélt paraszti sors élményvilágából 
szívja éltető nedveit. Nagy Lajos sorsközössége a faluval 
mélyebb, eltéphetetlenebb, több hajszálgyökérből táplálko-
zik, mint eddig hittük. A Kiskunhalomnak pedig ott a helye 
a népi irodalom legjava soraiban, az első helyeken. 

Hát sehol nem árulja el alapvetően „városi létét" az író, 
teljesen vissza tud vedleni falusivá? Mielőtt a regényt fag-
gatnánk, hallgassuk meg az író vallomását a faluról: „Kun 
falu az Alföldön. Öröm, mikor az ember elindul feléje Pest-
ről. És valóságos mámor, amikor az ember este már utazhat 
vissza. 12 órai nézelődés, szórakozás ez kellemes és szép, 
de mindenekfölött elég." 

Lépten-nyomon hasonlókra bukkanunk Nagy Lajos írá-
saiban. A több évtizedes városlakó, nem érezte igazán jól 
magát a faluban. Vágyódott utána, de az életben nem talált 
teljesen vissza hozzá, csak a művészetben. Ez a falu iránti 
nosztalgikus vágy, s az első találkozást törvényszerűen követő 
kiábrándulás tipikus városi magatartás. Magában a regény-
ben is Fleischerné pesti nagysága és a kis cselédlány viszo-
nya városi tapasztalat nyomán íródott, ugyanezt látjuk a 
nem paraszt szereplők ábrázolásánál is. Városi ellenszenv 
nagyítja fel a pletyka szerepét falun, persze mindenütt jól 
esik másról rosszat mondani, s az emberek sorsa itt nyitott 
könyv, bárki belelapozhat, de ha erősebb a munka tempója, 
a paraszt ügyet sem vet az eíféle szóbeszédre. A por és legyek 
szenvedélyes utálata, amely végigvonul az egész könyvön, 
szintén városi érzékenység, a paraszt valójában megszokta, 
természetesnek veszi. Mindez csak jelzi, hogy Nagy Lajos 
a regényében nem vetkőzött ki teljesen városi mivoltából, s 
ilyen élményei és írói tapasztalatai szóhoz jutnak a regény-
ben. 

Foglalkozni kell a Kiskunhalom műfajával is. Nagy Lajos 
regénynek szánta, de új típusú regénynek. Korábbi szociog-
ráfiai tanulmányainak egyes elemei fölbukkannak ugyan a 
Kiskunhalomban, de a dokumentumszerűség inkább a való-
ság ábrázolásának hitelességét szolgáló írói módszer. A szo-
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ciográfiai leletanyagot döntően az ábrázolt sorsok hordoz-
zák, nem külső ragasztóanyag, amely az egyes szereplők 
között a hézagot kitölti. Körülményeiket, sanyarú sorsukat 
elsősorban nem leírások mutatják be, nem adatsorok iga-
zolják, bőrüknél szorosabban hordják magukon. Az író szo-
ciográfiai adatai, lásd a falusi borivás, legyek pusztítása 
sokszor csak gúnyos fintorként hatnak. A műfajt indokolja, 
hogy a korabeli regényirodalomban már voltak ilyen kísér-
letek, bár ezeket az író csak részben ismerte. Gladkov Ce-
mentjét maga emlegeti, Dos Passos műveit ugyan nem olvas-
ta, talán Katajev Hajráját sem. Mindenesetre a korábbi ma-
gyar faluábrázolásnak is van ilyen hagyománya. Mikszáth 
A jó palócokja is laza szállal összefűzött falusi közösséget mu-
tat be, ahol az egyes szereplők hol felbukkannak, hol ismét 
előtűnnek. A közvetlen minta azonban Walther Ruthman 
filmje a Nagyváros szimfóniája lehetett, amelyet az író lelkes 
cikkben méltat a Századunk 1928-as évfolyamában. „Nagy-
város szimfóniája Walther Ruthman filmje, tartalma Berlin 
élete ábrázolva sok rész megnyilvánulásában egy nap kere-
tén belül, reggeltől késő éjjelig. A műnek nincs meséje, rész-
leteinek összefüggése mélyebb gondolat, mintha egy törté-
net hordozná magán a részleteket. Nincs tehát főhőse és hős-
nője, nincs expozíciója és befejezése, kezdődik és abbama-
rad az egész.. . Szereplő maga a berlini nép, mint tömeg, 
sőt helyesebben maga a város, mint magasabb egység, utcái-
val, épületeivel, gépeivel, állataival, közlekedő eszközeivel, 
persze lakosaival . . . " — írja a filmről. Teljesen hasonlóan 
nyilatkozik önéletrajzában a Kiskunalom műfajáról is. : 

Érdemes felfigyelni arra, hogy az író milyen következete-
sen utasít el a cselekmény bonyolításában minden romanti-
kus sémát. A gazdag Veres fiút nem ölik meg asszonyféltés-
ből, ahogy a faluban beszélik, nem is volt szeretője a Farkas 
nevű juhászuk szép felesége, az asszony csak gyűlölet-
ből vallott az ura ellen. A Csorba-lány nem esett teherbe, 
nem is a bábaasszony praktikáinak áldozata, egyszerűen 
vakbélgyulladása van. Sőt, a politikai leleplezés lehetőségét 
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is kihagyja, ha az romantikus megoldást kíván. A Farkas 
juhász szemét nem az őt kihallgató csendőrök verték ki, 
verekedés közben vesztette el. A harmincas években va-
gyunk, amikor az eladósodott gazdák házai sorra dobra 
kerülnek, Nagy Lajos mégsem ír le egyetlen árverést sem. 
A végrehajtó és a kisbíró csak sétálgatnak az utcán, sok el-
foglaltságukat csak az mutatja, hogy a jegyzőség már autót 
akar számukra venni, hogy győzzék a munkát. Az előbbiek-
kel csak azt akarjuk bizonyítani, hogy itt egy következetesen 
érvényesített írói elvről van szó, a hamis parasztábrázolás-
sal való leszámolásban Nagy Lajos a társadalmi torzítások 
mellett az írói torzításokkal is szakítani akar. 

Nagy Lajos és a falu „szerencsés találkozásából" — ahogy 
ő írta — a parasztság egyik legjobb társadalmi regénye szü-
letett. A paraszti életről szerzett gazdag élmény- és ismeret-
anyagát öntötte irodalmi formába, műve közös töröl fakad a 
népi irodalom legjavával, a népi világ hibátlan rajzával, ter-
mészetesen illeszkedik ezek sorába is. Lényegében a regény 
szociográfiai indíttatású, az írót feltehetően szociográfiai írá-
sai sikere bátorította arra, hogy ehhez a témához nyúljon, s 
a regény műfaját válassza, holott ettől korábban idegenke-
dett, mert kevésnek találta hozzá életismeretét. Idevágó kí-
sérlete: A vadember kudarccal végződött. Az újszerű formára, 
a legmodernebb műfaj a film szolgáltatta a példát, a 
regény villanásszerű váltásai valóban filmre emlékeztetnek. 
A mű kompozíciós egységét, következetesen megvalósuló 
formai fegyelmét sokban annak köszönheti, hogy egy olyan 
zárt közösséget választott témájául, amely ebben a pontosan 
körülhatárolt keretben, sok szereplő felvonultatásával egész 
társadalmi keresztmetszetében kifejezhető, tökéletes tar-
talmi és formai egységbe olvaszható. Érdekes, hogy ezt a 
kompozíciós rendet, pedig kísérletezett vele, más műveiben 
— mint például a Budapesti nagykávéházban — nem tudta 
érvényesíteni. 

A Kiskunhalom írói pályájának csúcspontja, gyökeresen új 
képet rajzol a magyar faluról. Véglegesen eltörli a békés falu 
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idilljét, egy társadalmilag elnyomorodott osztályt mutat be, 
a kegyetlen napi robot igájába fogva, a világ rendjével elé-
gedetlen, de tehetetlenségében még a lázadás útját sem ke-
reső népet. Újszerű paraszttípusokat teremt, akik magukon 
viselik az évszázados kiszolgáltatottságból kialakult közös 
sors stigmáit, életük mégis teljes értékű egyéniséggé gyúrta 
őket. A társadalmi körülmények, helyzetük minden lépésü-
ket meghatározza, nem urai, hanem szolgái saját sorsuknak. 
Az író nem lát a parasztságban őserőt, nem keresi a népben 
a társadalmi megújulás forrását, gyökeres politikai fordu-
lat kiváltóját, de az évszázados létért folytatott harcban ed-
ződő szívósságot, főként a munkában tanúsított kitartást, 
életerőt tartja a falusi közösség legszilárdabb belső össze-
tartójának. De ez az író szerint csak megtartó és nem meg-
újító, felszabadító erő, a falu felülről, külső kéztől várja a 
megváltást. Mégis úgy várja, hogy nem a tudatában, hanem 
a sorsában hordozza ezt a várakozást, mint az úton elesett 
ember, aki reméli, csak felemelik, bár jól tudja, hogy a 
közelében senki sincs. Még a változás reményének kis szel-
lője sem lebbenti meg nyomorúságuk egyáltalán nem kép-
letes rongyait. 

Miben áll tehát Nagy Lajos parasztábrázolásának legna-
gyobb újdonsága, amely elődeitől gyökeresen megkülönböz-
teti, s az utána következőktől csak azért nem, mert példája 
termékenyítően hatott rájuk ? Újdonság, hogy hőse maga az 
egész falu. Nem az egyes figurák, hanem az egész falu, gon-
dosan felvázolt környezetével. A másik nóvum, ami ezzel 
szorosan összefügg, az a szépirodalmi eszközökkel elért do-
kumentumszerű hitelesség. Ez a szerencsésen megválasztott 
írói módszerének a tárgyilagosság gondosan felépített mi-
mikrijének (hisz álcázott tárgyilagosság ez, valójában nagyon 
is elfogult és pártos), mindenféle regényszerű megoldás na-
gyon tudatos és következetes kiküszöbölésének, a mérsé-
kelten adagolt, inkább csak a hatás kedvéért alkalmazott 
(ez is része a mimikrinek) szociográfiai elemeknek köszön-
hető. Példaként áll ez a mű egy közösség életének szépiro-
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dalmi feldolgozásában épp úgy, mint a dokumentumjelleg 
agitatív, leleplező alkalmazásában. Szembesítés — ez Nagy 
Lajos művének a lényege, az élet felmutatása a hamis doktrí-
nák, illúziók, társadalmilag elfogadott nézetek ellenében. 
Tehát lázít, egyetlen lázító szó, egyetlen e cél szerint cso-
portosított adat, egyetlen forradalmi beállítású kép nélkül. 
E tekintetben tehát lényegesen különbözik a népi írók ha-
sonló műveitől. 

A Kiskunhalom mellett Nagy Lajos még két nagyobb 
művet írt a faluról, ezek sincsenek minden tanulság nél-
kül. 

A falu álarca (1937) az író szándéka szerint a falusi lelki 
és ösztönélet freudi átvilágítása, freudi módszerekkel vég-
zett álomfejtés, lélekbúvárkodás. A művet a korabeli kritika 
szinte teljesen félremagyarázta, elhitték az írónak, hogy itt 
freudi módszerekkel hatol be a falusi ösztönélet mély réte-
geibe, s elutasítja a falu társadalmának osztályalapon tör-
ténő megítélését. A demokratikus elvek elárulásának fogták 
fel mindezt a baloldal részéről, másrészt a népi írók egy 
része vitairatnak, ellenpéldának vélte a népi irodalom szo-
ciográfiai szemléletével és módszerével szemben, amely a 
gazdasági viszonyokat tekintette döntőnek, a falusi társa-
dalom életében. A falu álarca valójában sokkal több, mint 
egy újszerű, a nép között végzett lélektani felderítő út, tu-
lajdonképpen a harmincas évek magyar falujának érzelmi 
szociográfiája. Ezek az érzelmek azonban egyáltalán nem-
csak lelki természetűek, keletkezésükben, kifejlődésükben 
döntően társadalmi erők működnek közre, a lelki folyamato-
kat társadalmi hatások motiválják. Ez az érzelmi tartalmak-
ban kifejeződő szociográfia adja a mű legfőbb értékét. Emel-
lett csak tudománytörténeti érdekesség, hogy Nagy Lajos 
valóban freudi alapon fejtette-e meg a falusiak álomlátását, 
s hogy ebben a modern pszichoanalitika vagy az írói fan-
tázia játszott-e nagyobb szerepet. Az igazságkereső szen-
vedély itt is jelen van, csak most a lelkek féltett titkai felé 
tapogatózik. 
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Jellemző, hogy itt más társadalmi rétegre épül vizsgáló-
dása. A Kiskunhalomban szinte teljesen hiányzik a módos 
gazda, legalábbis nincs érdemi mondanivalója róla, itt szinte 
kizárólag nagygazda családok a vizsgálódás alanyai. Az író 
nem talál megfelelő cáfolatot arra, hogy a legszegényebbek 
lelki élete kiszabadulhat a mindennapi megélhetési gondok 
rabságából. 

Riasztó és megdöbbentő a kép, amelyet a falu érzelmi 
világáról fest. A falusi asszonyok többsége boldogtalan, 
nemileg és érzelmileg kielégítetlen, s mivel általában új kap-
csolatokban nem kereshet kárpótlást, a világ elleni apoka-
liptikus lázadásban, szinte a pokol erőinek kihívásában, 
örökös panasz és szitok áradatban vezetik le csalódottsá-
gukat, pazarolják el fölös szenvedélyeiket. Még a forradal-
mat is áhítják, saját létalapjuk elpusztítását, csakhogy a sor-
suk forduljon valamerre. Zsirákék 60 holdasak, az asszony 
azonban nem szereti az urát, ezért mindenre acsarkodik. A 
jómódú Vereséknél az együttélés alatt romlott meg a há-
zasság, Vahunkáné tisztasági mániája mögött is érzelmi csa-
lódás rejtőzik. Zlinszky 120 holdas paraszt felesége pedig 
semmiben sem leli kedvét, egykedvűségében még egy új po-
harat sem vesz, semmisem válthatja meg élete kilátástalan-
ságától. A férfiak nem kevésbé boldogtalanok, hol az álla-
tok kínzásába, hol az ivásba fojtják boldogtalanságukat, 
s még ha verik is az asszonyt „Mintha még a veréssel is, 
amelyet az asszony kap, a férfit érné vereség." 

Az író igazi felfedezése a falusi ösztönélet nem is sejtett 
intenzitása, a felszín alatt lobogó indulatok hevessége, a gyű-
lölet szüntelen jelenléte a munkás napok hátterében izzó 
pokol. Az író valóságos nyomozással, néha apró áruló jelek-
ből olvassa ki a tragikus lelki válságokat, olyan jelenségeket 
ír le, amelyekre a paraszti irodalom eddig nem fordított 
gondot. Ezek a dolgos munkásasszonyok többségükben ér-
zelmileg magányosak, az uruktól elhidegültek, szerelmi éle-
tük sivár és üres. A hideg asszonyok zsarnoksága uralkodik 
a falusi életen. A leírásokból úgy tűnik, hogy a vagyonért 
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kierőszakolt házasságok mellett, főként a falusi férfiak dur-
vasága, érzéketlensége, közönyössége vezetett ezekhez az 
asszonyi csalódásokhoz. Hiába élhetnének többségükben ké-
nyelmesen, mert jó módúak, a lelki mérgezettség elveszi az 
élet ízét, egyesek annyira irtóznak az uruktól, hogy inkább 
szolgálót tartanak, csakhogy a terhes asszonyi kötelesség-
teljesítéstől megszabaduljanak. A menekülés a lányok szá-
mára „úrhoz menni feleségül", kilépni a paraszti életfor-
mából. 

Nagy Lajos érzelmi térképének megrajzolása során bol-
dog embert nem talál, a szerelmi boldogságukban önfe-
ledten elmerülő fiatalok móriczi figurái teljesen hiányoznak. 
Az írót a szociális nyomorúság itt csak annyira érdekli, 
amennyiben megfojtja, kiégeti az érzelmeket, mint például 
Kamarás Péter szegényember családjánál, ahol még reggel 
nem tudják, mit esznek ebédre. Itt szentségtörés lenne a lel-
kekben vájkálni. Nagy Lajos mégsem elégszik meg az ösz-
tönélet felderítésével, a falu ájtatosság lélektanát éppúgy le-
írja, mint az öngyilkosság elhatalmasodását a sérült lélek-
ben, vagy a szekták keletkezésének okait. Hogy mindezekből 
mennyit árulnak el az álmok, hogy ezek megfejtésében az 
író milyen eredményeket mutat fel, döntse el a tudomány. 
Gyanítom, hogy itt a kísérlet a legérdekesebb. Alakjait nem 
annyira álomfejtésből, mint inkább gondos megfigyelés alap-
ján építi fel, az álmok csak ezt az alaprajzot színezik, ön-
tudatlan kifejeződései a riasztó valóságnak. 

A falu álarca a maga nemében szintén felfedezés, és bár 
részletező képet rajzol szereplőiről, a Kiskunhalom erejét, 
tömörségét, látszólagos szerkezetnélküliségben megvalósuló 
kompozíciós egységét, leleplező dokumentáló hatását nem 
éri el, de újszerű és hiteles képet ad a falu látszólag nyugodt 
felszíne alatt rákosán burjánzó ösztönéletéről. Az érzelmek 
demokráciáját hirdeti meg azzal, hogy bebizonyítja: a lelki 
válság, érzelmi labilitás vagy éppen neuraszténia — nem 
a városi nagyságák privilégiuma. A falusi kiegyensúlyo-
zottság, lelki béke, ép testben duzzadó egészség épp olyan 
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hamis mítosz, mint a társadalmi békében élő idilli falu- A 
falu álarca inkább szociográfia, mint lélektan, legfőbb mon-
danivalója, hogy a falu érzelmi és ösztönéletét főként, tár-
sadalmi erők determinálják, s az érzelmi megváltás, éppúgy 
kilátástalan remény, ahogy a társadalmi. 

Nagy Lajos ragaszkodását a parasztsághoz talán az jelzi 
legjobban, hogy az országban a felszabadulással bekövet-
kezett forradalmi változásokat ismét a falusi közösség életé-
ben követi nyomon. A Falu című 1946-os regényének témája 
tulajdonképpen a változó, átalakuló, újjászülető falu. A há-
ború kezdetétől figyeli a falu életének átformálódását, itt is 
főként az emberek változó magatartásán méri le az idő for-
dulását. A háború szinte nyomtalanul vonul át a falu felett, 
az emberek hétköznapi munkájuk végzése közben alig érzé-
kelik a nagy világpolitikai változásokat. Az új eszmék akkor 
hatolnak be valóságosan a faluba, amikor a földosztással a 
falu társadalma átrétegződik. A félelmet és bizalmatlanságot 
még nem sikerült teljesen száműzni, az új élet irányába tett 
lépések bátortalanok, de a falusi osztályfrontok kezdenek 
élesebben elválni, az új eszmék képviselőinek magatartása 
markánsabb, határozottabb lett, a falu lassan meglódul a 
forradalmi változások irányában. 

Nagy Lajos írói érdeme, hogy ezeknek a változásoknak 
jeleit híven regisztrálja, a faluban lassan beérő fordulatot 
fokról fokra követi. A mű azonban megmarad a felszínen, 
úgy tűnik, beéri azzal, amit a falusiak magukról elmondanak, 
a falu lelki újjászületését nem látja elég közelről. Igaz, 1946-
ban vagyunk, az új életnek még csak a küszöbén. De joggal 
hiányolhatjuk, hogy a könyv adós marad a nagy csodával, 
hogyan tudott ez a fél lábbal még a múltban élő falu, pár 
hónap alatt talpra állni, a soha nem gazdálkodó nincstelen 
zsellérek hogyan boldogultak az évszázados jussként végre 
birtokba vett földdel, ez az újgazda réteg, hogyan rendezte 
át a falu társadalmi viszonyait. A könyv riportszerű híradás 
a faluról, de nagyon fontos híradás. Lezárása egy sok évszá-
zados pernek. 
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Nagy Lajos külön pere is eldőlt, a társadalmi, gazdasági és 
lelki újjászületés útjai szabaddá váltak. 

A modern regény a XX. században lényegében két irány-
ba fejlődött, a dokumentalizmus, az élet nyers tényeire 
építő, vagy ezzel a fikcióval élő művek és a végletekig vitt 
absztrakció, játékos szürrealizmus, sőt abszurd regény irá-
nyába. így tehát a modern regény egyik nagy műfaji meg-
újulása vagy kiteljesedése felé Európában az első lépéseket, 
más hasonló kísérletek mellett a Kiskunhalommal Nagy La-
jos tette meg, ezzel nemcsak a magyar, de az európai iro-
dalomban is a műfaj korai realista megújítói közé számít-
hatjuk. 
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