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LATSZAT ÉS VALÓSÁG
I. EGY HETEDIKES GIMNAZISTA ESZMÉNYEI

(IDÉZET EGY DIÁKUJSÁGBÓL)

"Nyáron elolvastam néhány külföldi regényt. Nem sokat, valami
hatot. Engem is megszéditett a zajos propaganda és elkapott a
sznobizmus mindenkit elérlJ áramlata. Nem tudom, más hogy van
vele, de nekem szörnyilek voltak a külföldi regények. (Kivéve az
"Érik a gyümölcs"·öt, és talán a "Hová lettél drága völgyünlc"-et.)
Kezdjük azon, hogy a külföld csak ötszáz oldalon felűl adagol. Nem
azért, mintha az irónak annyi sok komoly mondanivalója volna, 
korántsem: szerintük a könyveIlJször üzlet, másodszor is üzlet, és
csak úgy irodalom. Nem az a fontos, hogy elolvasod-e a könyvet,
- vedd meg, és utána akár be is filthetsz vele.

Ezért az irodalomért rajong ma Magyarország. Mindene Brom
[ield; meri irt egy végtelenűl elnyújtott keleti romantikájú, elgon
dolásában hazug regényt. Mikor azután a regényt meg is filmesf
tették, az örjöngés teUJfokára hágott: csak Budapesten több mint
70.000 ember "élvezte" végig a filmet. A "Földindulás" filmjének
nem hiszem, hogy ilyen sikere lett volna. Túlságosan magyar volt
az ahhoz, hogy erre a sznob közönségre hathatott volna.

Mit ad a modern kÜlföldi irodalom? Bátran felelhetem, hogy
a szórakoztatáson kívül semmit. Viszont ma, a nemzeti átalakulások
idején, az ú'odalomnak a szórakoztatáson kívül már nemzetneveM
feladata is van. Egy irodalom éppen akkor értékes, ha erlls nem
zeti szellem hatja át. Egy irodalom csak hazáJának olvasótáborához
szólhat igazán. Minden nemzetnek kűlön problémái vannak, és
ennek hű tükre irodalma. Nem azt Jelenti ez, hogy az irodalom
egyoldalúan csak nemzeti legyen. Nem! Dolgozzon fel általános
emberi kérdéseket, de ne feledkezzék meg hazája problémáiról
sem.

Hiszem, hogya külföldi regények sikere nem értékükben rej
lik, hanem felszínes olvasóközönségünk ériéktelenséqében. Ma a
magyar irodalom végre igazán magyar, és olyan gazdag, hogy bát
ran odaállíthat juk bármely külföldi irodalom mellé. Mutasson fel
a külfÖld egy "Elsodort falu"-t, egy "Julianus barátr-ot; mutasson
olyan értékeket, mint amilyen érték nekünk Veres Péter, Németh
László, Sinka, Erdélyi, Fekete István és a többielc sorban mind. Á
külföld eddig csak ezeroldalas, elnyújtott, problémátlan könyvet
adott, de értékeket nem.

Most, vagy a magyar fordftók választanak rosszul, vagy nincs
is olyan nagyon miben válogatni?!

A tömegolvasás irodalmi életünk fájó tünete. Ezeknél nem. az
olvasott minlíség a fontos, hanem a mennyiség. És különösen fontos
az, hogy a regény külföldi legyen. Hdt műveltséget csak a külföld
adhat? Hát mi olyan nyershúsevlJ, Hadúrt·imádó. embervért ivó nép
vagyunk, hogy lelkiségünkbtJl nem fakadhat tiszta műveltség?
Nézz végig a történelemben: szóban és tettben mennyit áldoztunk
a kultúráért. Hát többet érhet nekünk Bromiietd cinizmusa, mint
Szabó Dezs(J ereje, vagy Kodolányi tömörsége? Ma mindenki a
könyv válságáról beszlH: hát itt a vál8ág ebben a nemzetietlen,
korcs, sznob gárdában.
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II. VÁLASZ

BARATOM, A GIMNAZISTA II messzí nyarat valahol a Tisza
partján töltötte s a Körösök vidékén, ahol még júliusban is nyír
kosak a reggelek s a köd nagysokára foszlik el a völgyekből. Fa
nyarzöld és barna tájaival a föld, itt eleve rászoktatja a szemlé
lődő embert, hogy önmagát bezártnak érezze, messzirekerülInek,
magányosnak és társtalannak, aki csak a betű és a gondolat éteri
hullámain keresztül talál kapcsolatot a távolabbi világokkal. azok
kal a világtájakkal, amelyeknek körvonalai már nem fénylenek
ide, csúcsait elfödik az alacsony felhők.

A társtalanság és a magány azonban nem ellensége a fürké
sző szellemnek: nagyobb hiba, ha ezt a zártságot, a korlátoltság
dermesztő érzéseit a lélek magával hozza már ide a városból El
az iskolából vagy abból a gyilkos környezetből, amely II félmű

veltséget szívósan tenyészti s azt, minden magasabb igény nélkül,
az öntudatosság s a kultúrszínvonal egyetlen lehetséges formájá
nak tekinti. Belső hanyatlásunk szomorú processzióját jelenti, ha
már az ifjúság is beáll ebbe a falkába, ahelyett, hogy bátor utazá
sokra vállalkoznék a szellem világában úgy, ahogy tette ezt min
den magyar nemzedék fiatalsága, mostohább, riasztóbb és izgal
masabb körűlmények között, mint a mai. Napjaink új fiatalságá
ból azonban hiányzik ez a merészség, a szellem kihívó kalandjai
tól éppúgy irtózik, mint az egyéb nehézségektől. Ez a nemzedék
már nem meri próbára tenni az erőit, nem engedi megkísérteni
a képzeletét, nehogy túlságos árat fizessen azokért a tapasztalato
kért és sérülésekért, amelyeknek különösebb értéke úgy sincs
azok szemében, akik az életüket már jóelőre, nyárspolgári örö
mök között képzelik boldognak, szellemi kíváncsiságuk, forma
keresésük pedig megelégszik a legközelebb elérhetlJ sablonokkal.

•

Nem tudjuk most még, kinek a hibájából, kinek a sértődött
Bégeiből alakult ki és terjedt el újabban, itthon az "új alpári"
szellemiség. Tény azonban, hogy évek alatt fordult meg minden:
mai ifjúságunk az "igazibb magyarság" hitében, lelkével, egész
kultúrális magatartásával nyugat ellen fordult, helyesebben: a
mai ifjúság, egy megtévesztő kultúrpropaganda hatása alatt, gya
nakvó, fölényes gúnnyal söpri le asztaláról "a modern külföldi
irodalmat". Azt írja, az egyik alföldi nagyváros katolikus gimná
ziumának diákújságjában valaki, hogya mai magyar ifjúság nem
akar "külföldet majmoló, idegent imádó" polgára lenni al hazának
s ezért úgy érzi, hogy el kell utasítania magától azt a külföldi
irodalmat, amely a "szórakoztatáson kívül" semmit sem ad.

Ebben a tételben sok az igazság, de még több a strucc-filo
zófia is: meglátjuk mindjárt, ha megkérdezzük, kinek a jóvoltá
ból jutottak idáig a dolgok, hogy a, külföldi irodalomból csak II
"szórakoztató" átlag jutott el hozzánk, igazi értékei pedig kívül
szorultak a határokon. A jelenség valóban szomorú és elijesztö,
de keletkezésének okait ne hozzuk kapcsolatba csupán a kiadói
üzletpolitikával, amely Bromfieldben és társaiban mutatja be II

nyugati népek irodalmának értékszínvonalát, a többiről pedíg
mélységesen hallgat. A kiadók nagy többségétől ne várjunk mód
szeres kultúrmunkát, sem azoktól az íróktól, akik e kiadók kény-
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szerű zsoldjában csak azt kérődzik vissza magyar nyelvre, amit
a kiadó eléjük dob, hogy elkopott fogaikkal, ízetlen inyükkel el
fogyasszák akár a bogáncsot is. Valóban: nagy tömegű irodalmi
szemét került és kerül a piaera ily módon, tetszetős csomagolás
ban, kiabáló keresztkötéssel a címlapon, fizetett hirdetések soka
ságától kísérve a bírlapokban. Igy azután ha Bromiieid; Cronin
és társai képviselik ae irodalmi mérték csúcspontját, az ítélő ér
telem idehaza is elveszti a helyes mértéklés lehetöségét és tüs
tént hajlamos arra, hogy egy "másik" propagandától feldícsért
hazai "nagyságot" állítson ellensúlyként Brom1ieldékkel szemben.
Ez a másik propaganda ugyanazokkal a módszerekkel dolgozik,
mint a Bromfieldek kiadói azzal a különbséggel, hogy könnyebb
a dolga, kevesebb a veszteni valója, kisebb a kiadói budget-je,
mert a reklámot az "új magyar irodalmi nagyság" érdekében már
elvégezték a kebelbeli és a baráti folyóiratok, a kollegiális hírlap
cikkek s így míndössze egy-két ezer példány eladásának gondját
kell csak vállalni, hogy a választott nagyság kifusson az irodalmi
nyilvánosság vizeire. Közben pedig innen is, túl is, lassan min
denki megfeledkezik az igazi feladatokról. Arról a magyar kul
túrhivatásről, hogy szemmel tartsuk a külföldi irodalmak értékét,.
az ízlésváltozásokat, az ott lezajló átalakulások formáit és irányait,
de elbomályosodik idehaza is az értékek szelaktáIásának kötelez6
munkafeladata is.

Ilyen körülmények között ne is csodálkozzunk azon, hogy itt
hon, a szellemi érdekl6dés éppen a legfogékonyabb rétegben: az
ifjúságban, a fiatalolvasók tömegében lassan elalszik s az érdek
telenséget alpári közöny vagy fölényeskedés váltja fel.

Pedig könyvkiad6k, írók és nevelők felelősek ezért a rontá
sért, mulasztásaiknak következményeiért. Művelt és értéktisztelil
lesz-e az az ifjúság, amely Bromfield ürügyén megtagadja és ki
zárja a nyugati irodalmat, de nem tudja, mert nem adnak módot
rá, átélni azt a másik nyugati kultúrát, amely pld. Claudelt,
Mauriacot, Sigrid Undseiet, Gertrud le Fort-ot, Chestertont vagy
más vonalon egy Huxley-t adott és Graham Green-t s akikkel
szemben ellensúlyként mégsem állíthatunk a mérlegre egyolda
lúan Németh Lászlókat, Veres Pétereket és SérUJ Kálmánokat. ha
még oly gyökeresen, oly kivételezetten és kikiáltottan nemzetiek
és magyarok is! Olvassunk Kodolányit és Szabó DezslJt, de ne es
sünk és főképpen a magyar ifjúságot ne ejtsük vissza a nagypi
pájú álmagyarkedásnak azokba a vermeibe, ahonnan al .Jcülföldet
majmoló" Kazinczy és Csokonai egyszer már kiemelték a magyar
szellemiséget. Ijesztő elszürkülés vár a jövendőre, ha már a fiatal
ság legifjabb évjáratai mindössze Bromfield és Veres Péter mér
legével mérik, dobják, értékelik és ajnározzák maguknak az iro
dalmi műveltséget. A nevelő dolga még, hogya kétoldali szellemi
elsorvadásnak e folyamatát meglassítsa és szívós munkával vissza
térítse. Nem is kételkedünk abban, hogy a hivatása magaslatán
áLló magyar tanári kar megtalálja a gyógyítás módját s a helyes
irányítás elveit is. Mi csak a jelenséget tettük szóvá, a cselekvés
tekintetében pedig átengedjük a teret az illetékeseknek.

Kézai Béla
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