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A multkoriban leközöltfik egy VII. gimnázista cikkét, 
gimnáziumi növendékek lapjában jelent meg, önképzőköri

síkon mozgott. A szellemi érzés állapotában lévő ifjú nem
igen lehet felelős azokért a különös megállapításokért, ame
lyeket a diáklapban olvastunk; az egészre a multkorióan már
meg is feleltünk. Most utólag azonban mégegyszer idéznünk
kell a mískolcí Fráter György gimnázium díáklapocskájának
furcsa szellemére jellegzetes cikkének néhány sorát:

"Hiszem, hogy a külföldi regények sikere nem érté
kükben rejlik, hanem felszínes olvasöközönségünk ér
téktelenségében, Ma a magyar irodalom végre igazán
magyar és olyan gazdag, hogy bátran odaállíthatjuk
bármely külföldi irodalom mellé, Mutasson fel a -kül
föld egy "Elsodort falu"-t, egy "Julianus barát"-ot, mu
tasson olyan értékeket, mint amilyen érték nekünk
Veres Péter, Németh László, Sinka, Erdélyi, Fekete
István és a többiek sorban mind, A külföld eddig csak
ezeroldalas, elnyujtott, problémátlan könyvet adott, de
értéket nem."

Igy szólt az idézet. Meg kell [egyeznünk, hogy a felso
rolt művek közül pl. a Julianus barát valóban világirodalmi
rangú, de most nem ez a kérdés. Egyelőre nem kérdezzük a
gimnázium tanári karátölt 1. tanári ellenőrzés alatt áll-e a
lap; 2. ha igen, tud-e ez a vezetés arról, hogy Európát mind
a mai napig - bármennyire mesterkednek is rajta sokan 
nem nyelte el oly fokban a barbarizmus és a tanulatlanság,
nívótlan és elsősorban saját nemzetünknek ártó föHuvalko
dott sovinizmus, hogy nagyobbnak tarthatja a derék Veresst,
Németh Lászlót, Sinkát, Erdélyit, Fekete Istvánt ("mutasson
fel ilyen értékeket a külíöld!' kiáltott fel a szegény rosszul
informált kis diák) mondjuk - Paul Valerynél, André Gide
nél, Sigrid Undsetnél. Knut Hamsunnál, Thomton Wildernél.
Paul Claudelnél, Reinhold Schneidernél. Theodor Dreisernél,
Bernhard Shaw-nál, Julien Green-nél, Bernanosnál stb. stb.

Egyelőre, azt hisszük, elég l,esz ennyi. Maga az egész ügy
inkább mcsolyogni való. Mint jelenség azonban igen, igen
jellemző, Mertr "Wie die Alten sangen, SO zwítschern die
Jungen." A Vigilia vezetősége hónapok óta figyel bizonyos
jelenségeket, különös összefüggéseket, egy mind növekvöbb.
furcsa cézári öntudatot, amely az irodalmi jellegen túl ma
már a magyar szellemi életben szinte kultúrpatolőgíává növi
ki magát... Se VII-es diákot már ez a szellem befolyásol
ja . .. Egyelőre csak néhány idézetet adunk. Mondatokat, ki-
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"Egészséges magyar kultúra csak akkor fejlődhetne ki,
ha ázsiai formáinkat európai tartalommal töltenők

meg, - ahogy Bartőkék csinálták a zene területén.
Ázsiai forma - európai tartalom. Ha e kettő közül
akármelyik túlsúlyra jut, az már baj."
(Pálóczi Horváth Lajos: Karácsony Sándor c. cíkkéböl.)

jelentéseket, megállapításokat, amelyek mostanában úgy nö
nek és szaporodnak, mínt a lázpörsenések. Csak a betegség
tüneteire hívjuk fel a magyar szellemi közvélemény figyeI
mét, Foglalkozni későbben fogunk velük.

Ez a szellem idegennek tekinti a magyar szellemi alkat
tól az euröpaíságot. Nézzük csak, hogyan fogalmazza meg
Európa és a kereszténység szerepét Veres' Péter Európaf
c. cikkében?

"Azt nem bolygatom, hogy akik itt nagyon hangsúlyoz
ták az európaiságot, azok jórészt idegen származásúaik,
különösképpen német eredetűek voltak s talán nem
érezték egészen itthon magukat. Hagyjuk ezt a kérdést,
úgyis megoldhatatlan.

Hát akkor talán a kereszténység az európai jelleg
adó tényező? Ez sem lehet, mert kimaradt belőle a gö
rög-római műveltség, Némely európai gondolkozók SZg
rint a kereszténység, mint sötét ázsiai jövevény már
megrontotta a tiszta és világos görög-római és gall.
kelta Európát.

És egyáltalában mí különbséget jelentett itt a ke
reszténység - mondjuk Ázsiával szemben? Kevesebb
volt talán a háború, az egyének közötti és a közösségek
közötti hadakozás, mint a budhista Dél- és Keletázsíá
ban, mint a mohamedán Nyugatázsiában V'8.gy akár II
pogány Északázsiában?

Ez nem igaz. Európa nem szelídült többet a nép
vándorlás, az utolsó tatár beözönlés óta, mint akár
Ázsi'a.

A következő idézet szerzője kereszténység és Európa
mellett Gandhit, Gionöt is emlegeti - a magyarságról el
képzelt ideális fejlődés kapcsán.

"Erkölcsében Jézus követője, de tanult Gandhitól, II
hindu szabadsághőstől és Gíonötöl, a francia paraszt
ság prófétájától. Megértette a jelen parancsszavát és
teljesíti. Eszméje ízíg-véríg magyar eszme: a cseresz
nyésizmus a magyarság gazdasági, politikai, népesedé
si, kultúrális és honvédelmi érdekeit egyaránt szolgál
ja. Nem csodaváró, nem a háborús döntésektől várja
sorsunk eldőlését, hanem a magunk munkájátől."

Ezt Németh László Cseresznyésének védelmében írta E.
Kovács Kálmán. Semmi kétség: a magyarság mivoltának
eszményi fokáról van szó, De az erre vonatkozó fogalomzavar
teljes. Nézzük csak a magyar kultúra lényegének következő

taglalását:
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"A bpestí bencések meglátogatják Kodolányit, Ko
dályt, Szabó Dezsőt, Féját, de járnak Márainál és Fe
kete Istvánnál is."

Az, hogy Máraival is foglalkozik a budapesti bencés
gimnázium önképzőköre: megrovöan van értve: persze: MA
rai urbánus szellem, a Kassai őrjáratban keresztény és nyu
gati vallomást tett; a cikket különben Szí] Gábor írja: "Ma
gyar önképzőkör" c. egyébként sok megszívlelésre méltó dol
got közlő cikkében.

Az írök egyoldalú alapon való értékelése és megváloga
Msa nyilvánul ki a következő idézetből :

"Chi sono questi serittori? Desiderio Szabó, Sigís
mondo Möricz, Giovanni Kodolányi, Ladislao Németh,
Aron Tamási, Giuseppe Nyirő, Pietro Veres. Fra
i poeti: Giuseppe Erdélyi, Giulio Illyés. Benché
non appartenga strettamente a questa eorrente popo
lare, da' ricordare uno dei massimi fra i poeti viventi:
Lorenzo Szabó."

Kik ezek az írök: Szabó Dezső, Móricz Zsigmond,
Kodolányi János, Németh László, Tamási Aron, Nyirő

József, Veres Péter. A költők között Erdélyi József,
Illyés Gyula. S ha nem is tartozik harcosan a népi
irányhoz, de meg kell említenünk, mint a ma élők kö
zött az egyik legnagyobbat: Szabó Lörineet,"

Ezt írja Baráti Ferenc: Sorittori Nostri címü cikke a Fia
talok című lap olasz számában. "Scrittori Nostri": az ifjúság
íróit akarja jelenteni. Csodálatos véletlen, hogy Szabó Lőrinc

igen, de Gulyás Pál, Kós Károly, Makkai Sándor, Márai
Sándor, Mécs László, hogy csak az idősebbeket említsük,
nem szerepelhetnek a "Scrittori Nostri" seregszemléjén,

Nagyon érdekes az, amit Mécs László költészetéről hal
lottunk valakitől: egyes irodalmi körök véleménye szerint
Mécset azért kell "agyonverni", mert költeményeiben ott
van a "szeretet", mint a harcos népiséggel és egyéb nem
tudjuk még mikkel ellenkező principium. Mécs, László sze
rintük, mikor szerétetet prédikál, csökkenti az osztályharcos,
népi szellem feszítő erejét, útjában áll a gyűlölködés kírob
banásának és ezért az ő népísége káros. Ez már nyiltan ie-
lenti, hogy mi ellen is megy a játék. Egy olyan természetíö
lötti és nemzeti világnézet ellen, amelyben a szerétet helyet
foglal. S az e természetű világnézet ellen való állásfoglalás
egyes irók részéről, egyes orgánumok részéről, egyes szelle
mi csoportok részéről: már a terror méreteit kezdi ölteni, a
saját irányuk kizárólagosságával szemben, Hogy ne' vádolja
nak bennünket itt elfogultsággal, a protestánsok közül idé
zünk valakit, a nagyon tekintélyes Makkai Sándort.
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"Ma hangos a levegő - írja Makkai .,Mit szabad
írni az íróna'k" c. cikkében - hangos a levegő a "népi"
iroda/lom [elszavátél, De ha ez az irodalom azt jelenti,.
hogy csak egy, különben elég zavarosan értelmezett
szoeiálfs réteg életéről és igényeiről szabad írni, s mín
den másról legfeljebb csak elítélőleg, és megvetéssel,
vagy sehogyse, akkor tiltakóznunk kell ez ellen a nem
irodalmi irodalompolitika ellen.

Az időszerű népi szoeíálís problémák "egyedural
máért" kardoskodó irodalomz8andárok a magyar nem
zeti társadalom egységének nem tesznek jó szolgálatot,
az irodalmat magát pedig lényegétől idegen kényszerí
tés jármába szorítják,

Ne engedjük meg senkinek, hogy az írói szabadság
és a nemzeti létérdek tudatlan vagy szándékos megsér
tésével felparcellázza a magyar életet az Irók szémára,
kerítésekkel és táblákkal adva tudtukra, hogy hol sza
bad és hol nem szabad járniok."

Makkai e cikkének szempontjaihoz mi hozzáadunk még
TAlamit. Itt nemcsak a "népi" irodalom jelszavának ideoló
giai értékeléséről van szó, Nemcsak az írói szabadságról. Ha-
nem a teljesebb magyarságról. Arról a magyarságról, amely
"népi'~ gyökerezéseí, "ázsiai" eredése mellett tisztázta a ma
ga lényegi kapcsolódásait Európával és a keresztény kultú
rával is. Arról a magyarságról. amely ugyanakkor, amikor
teljesen népi és szocíális, sőt még ázsiai eredésének kincsei
ről sem mond le: keresztény és európai. Az erről való foga
lomtisztázást folytatni kívánjuk a Vigilia többi számaíban.

IiilU Antal, P0880nyi László'
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