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IRODALMI PARTIZANHARCOK
AZ EGYRE SZOKOLO HORIZONT ]EGY~BEN

Polgárháborúnak is nevezhettük volna irodalmunk mai álla
potát, habár éppen a polgári írók a legártatlanabbak a harc
elfajulásában. Mérsékletüket ezért egyik csoport hajlandó
életképtelenségnek nevezni. Aztán meg olvastunk olyan ki
jelentést is, hogy "az osztályok elmúlnak, a polgárság is el
tűnik ..." tehát polgárharcról nem írhatunk, hisz az bizonyos
partizánok szerint holtak és kísértetek háborúja lenne. Nem
akarjuk tehát a polgárháború fogalmával megsérteni azokat,
akiknek legfőbb bánatuk, hogy még polgár, arisztokrata, vagy
esetleg papi személyiség is meg mer moccanni ezen az árva
szorongatott magyar földön. Cikkecskéikben és írásocskálk
ban tajtékoznak ellene, ha meg szembetalálkoznak egy ilyen
ledorongolt, nemzetünkből kivetett, fajtánkból kitagadott ér
telmiségi írótárssal, akkor szégyenkezve sütik le szemüket.
vagy dacosan fordítják el messíási fürtökbe vagy egyéb ér
dekességbe pózolt fejüket.

Mondom, a kísértetektől is félnek, hogyne félnének hát
a múlttöl. A magyar múlttól méghozzá, ahol némesek és nem
nemesek, polgárok és arisztokraták a parasztság kiemelkedő

értékeivel együtt oly megszámlálatlanul népesítették be sí
rokkal, - egy szerény, áldozatos élet, csendes vértanúság
vagy éppen vérpadon végződő élet után - a magyar biro
dalom minden zegét és zugát. Ezek a halottak is élnek azon
ban. Erős az ő hatalmuk, mert ők megszolgálták földi életü
ket és már nem félnek semmiféle klikktől. Nem lehet velük
szervezkedni, )csoportba verődni ,vagy összeveszni; vállukra
is csak az emelkedhetik, hogy magasabbnak látsszék, aki az
ő nemes magyarságukat még átfogóbbá, messzibbresugárzób
bá, mélyebbé és egyetemesebbé tágítja magában.

Sokan vannak nálunk holtukban is élők. nt nem lehet
szemellenzővel járni, mint hajdani konflislovak, sem a mult
igézetével szemben, sem pedig örök kinyilatkoztatások, erők

és tételek vagy égi hangok ellenében.
Mégis mindezzel szembeszállnak egyesek. Húsz eszten

deje egyre növekvőbb iramban csak kitagadással, rostálással,
"takarodj a fajtámból" kiáltozással ssűkül a magyar irodalmi
horizont. Ki lehet tagadni egyeseket, Kölcseyket, Kazinczy
kat, Jókaikat vagy Mj!dáchokat, mert nem elég mély magya
rok. Ki lehet tagadni másokat, mert nem elég sűrű magya
rok, vgy mert hívő katolikus magyarok, vagy mert nem oOSZ
tályharcos magyarok. Lehet osztani, bontani, bántani faj,
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vallás, születési rang szerínt is őket. Aztán ha már ez sem
használ és még mindig maradnak elegen, akik különb vol
tukkal kísértenek a partizánharcos zilált, rém ektől fenyege
tett álmában, akkor meg lehet kezdeni a további lustrát,
hogy ki miről ír. Mert írni sem lehet, azaz nem szabad egyes
irodalmi csőszök szerint ma már akármiről. Habár "a polgári
irók úgyis elmúlnak osztályukkal együtt ..." egyik partizán
próféta szerint, mégis el kell riasztani minden fiatal írót at
tól, hogy urbánus szellemű alakokból szőjje meg műve vász
nát az utókor számára. Irodalom a legújabb partízán-brosu
rák szerint csak az lehet, amelyet egyetlen "életképes" osz
tályról, a parasztságról írnak valódi vagy álparasztí szerzők.

Mert mindenki mást asszimiláns, ravasz kizsákmányoló hul
larabtónak teremtett az úristen Magyarországon, csak éppen
ezeknek a szegény, valóban mostohasorsból felemelkedett s
főleg szociológíaí érdeklődésű s általában nem művészi te
remtőerővel, hanem másodlagoe: kritikai hajlammal megál
dott "népi írók" pólyakötőjébe rejtette el a bölcsek kövét.
S akik ezt birtokolják, arannyá varázsolják még a kiskúnság,
vagy a hajduság sívó homokját is és városiatlanított, 'Közép
osztálytalanított, materialista dialektikán szoptatgatott egyosz
tályú paradicsomct teremtenek az átkos európai kultúrán el
korcsosult magyarságból.

Tudjuk jól, hogy készen áll a vád "Támadás a népi irljk
ellen". Pedig senki közülünk nem akar egy népi írót sem tá
madni. Nem a középosztály tapsai közben emelkedett-e mai
írói rangjára Tamási Áron, Illyés Gyula, Asztalos István,
vagy Erdélyi József? Csak aki lapot szerkesztett valaha s ült
reménytelen kéziratok tömegei fölött, írói sorsot vállalva,
szolgální akaröan, mérheti le azt az örömöt, amelyet egy-egy
tehetség felbukkanása vált ki míndnyájunkban. Ha nemré
giben a lezárt határok felé néztünk s aggódtunk a magyar
ság Sorsa felett, nem az vigasztalt-e bennünket, hogy az ottani
magyar mélyrétegek Erdélyi Józsefeket, Tamási Áronokat és
Asztalos Istvánokat teremnek, Mécs Lászlók, Makkai Sán
dorok és Kös Károlyok, Áprily Lajosok és Reményík Sándo
rok mellett, akiket viszont a középosztály adott nekünk ak
kori határainkon túlról.

Nerna népiek ellen támadunk tehát, hanem az egész
magyarságért harcolunk: népiekért és nemzetiekért, értéket
je!entő parasztokért. mágnásokért, középosztálybeliekért,
nun den keresztényekért, akik egyezeréves birodalom kere
teiben óhajtanak élni és ezért minden áldozatot is vállalnak.
Van egy egyetemes, tágabb, szellemibb Magyarország és ez
annál többet adhat anyagiakban is a sokszor elhanyagolt
munkásságnak és a parasztságnak is, mínél erősebb szellemi
közösséggé szervezzük és építjük. Lehet, hogy átkos urbánus
gondolkodás csalafinta műve ez is, de vannak sokan, akik az
egészért, s valóban osztálytalanul mindenkiért akarnak dol
gozni, alkotni, szenvedni s meghalni is, ha kell. S mennyi
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van ilyen a népiek között is, akikkel egy !l harcunk. A n~pi
származású Petőfi és Arany után ez a szazad is megszülí s
talán már meg is szülte azokat, akiknek magyarságában tá
gasabban, kítagadás, kirekesztés nélkül sokan elférnek, mint
az Atya házában, akinél "sok lakás vagyon".

Kell a harcos irodalom, kell a megújulás és szükséges
néha a revizíó osztályok között is az egész vonalon. A mi sz.á
zadunk éppen ilyen. Csakhogy egy-nép a magyar és bűnei is
egyformák parasztnál. úrnál, mágnásnál. Újítani, reformálni
is egyformán kell míndegyíket, ha úr, ha paraszt. Ezért for
dul az urbánusok figyelme is akkora arányban a népiek felé,
hogy olvasőközönségük nagyobbik részét éppen urbánus ele
mek teszik ki. Ez már műveltség kérdése. Az éppen hogy ol
vasni megtanult szegényember nem tehet róla, hogy inkább
olvas Fekete Istvánt vagy Somogyvárit, mint Kodolányit,
Balla Boríszt, Illyés Gyulát, Márait, Fodor Józsefet vagy Gu
lyás Pált. Csak egy a különbség, A középosztálybelíek szelle
mükben fel tudják ölelni a parasztság és munkásság sorsát
is, saját osztályuk megbírálása mellett. Lásd Szabó Dezsőt,

Mécs Lászlót vagy Kodolányit. T)eezek az irodalmi partizánok
csak a kirgiz puszták közösségét akarnák ránkerőszakolni s
írásaikból a szíkes mezők megváltatlan lelke sír. űk szemben
állnak mindennel, ami vidámabban, könnyedebben magyar s
legyen az a vasmegvei vagy csíkmegyei magyar bármilyen
ősi származék, az ő magasabb, gyökösebb. ősibb magyarságát
is szerétnék elhortobágyosítani. A török átok így válhatnék
magyar földön normává. Pedig hát inkább a Hortobágyot
kell Vasrnegyévé vagy Kecskemétté emelnünk.

Hogy jutottunk ide, a mai kaoszba? Van egy urbánus
talajból származó nagy írónk, aki sok zsenialitással. megdöb
benteni akarással s kontroverz eszmékkel valósággal megdúlta
a magyar szellemi életet. Kivert vaddá vált ugyan maga is,
de szellemi rangját senki sem tagadhatta el. Példája ragadós
sá vált, epigonjai támadtak egyre kisebbedő szellemi rnére
tekben, de egyre dühödtebb rombolási kedvvel megáldottan.
Ami még amesternél világtávlatokba beállított karríkatúra
hajlamú kritika volt, az utódainál bőszen együgyű képrom
bolássá fajult. Amíg a szellemi ős nagyöklű és széles kedvü
tagadásából mindig feltört valami igenlés is, utódainál példája
silány tagadás-kultusszá halványodott. Ma már ott tartunk,
hogy szemétdombra kerülhet az epigonoktól minden örök s
minden újban is örök dolog: vallás, túlvilági fórumoktól
valónak jegyzett szépség, eszmény és jóság, mindaz, amin
kétezer év kultúrája felépült. Péguy szavai zsongnak a fü
lünkben: "Mi minden kell egy emberélet felneveléséhez:
apa, anya, tanító, pap, természeti erők, táplálékok, gondos
ság és dédelgetés. És jön a gyilkos és az évtizedek során fel
nevelt embert egy tőrszúrással megsemmisíti. Mekkora
aránytalanság a befektetett erőkben. Mennyi jótettre van
szükség, hogy a rossznak ellentállhassunk, hogy aza rossz
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tömegével el ne süllyeszthesse azt, ami jó. Egy házat mekkora
gonddal építenek, mennyi munka, jószándék ölt testet s egy
szikra elég a megsemmísítésére.. . és csak egy pillanat kell
az elkárhozáshoz. Egy egészen kicsi eretnekség egész kultúrát
megsemmisíthet ..." és szegény Magyarországra gondolunk.

Az eretnekség itt van nem kicsiben, hanem a maga egész
materialista borzalmasságában. Ma már van egy magyar iro
dalom, amely nem irodalom, hanem materiális-biológiai bö
dulat. Szemellenzővel jár a maga robotútján. mint a társze
kerek lovai, csakhogy az ellensót nemcsak oldalt, hanem föl
felé is viseli. Robotosainak nem szabad az égre nézniök, nem
szabad mást látniok, oldalról sem, csak ami szígorúan osztály
harc-irodalmi anyag lehet. Igy kerül a vádlottak padjára Cs.
Szabó László is, mert támadói szerínt az irodalmi Deák-párt
szerepét akarná vállalni. "A kérdés azonnal felmerül ben
nünk - írja egy heti lap - kik között akar kiegyezést el
érni? Egyáltalán, irodalmi szempontból is, nem káros-e az
ellentétek kiegyenlítése, a különböző hangok elszintelenítése?
A kérdés másik oldala sokkal veszedelmesebb.(?) A népi
irodalom ma előfutára az új magyar életnek. Irodalmunk a
történelem folyamán sokszor lemondott már művészi célta
lanságairól s áldozatosan építő szerepet vállalt. Ma is igy van.
Ezt a munkát s a belé vetett feltétlen hitet gondolja tán Cs.
Szabö "kuruc dühroham"-nak, "tiszteletreméltó, vagy alantas
mániá"-nak? S vajjon azalatt, hogy kevesli a "hideg főt" kor
társai között és a fiatalok olvasmányaiban, nem azt érti-e,
hogy maradjon minden a régiben és törődjünk bele egy újabb
megnyomorífó kiegyezésbe?" ... kérdezi az ismeretlen har
cos. Oszintén szölva, ha Cs. Szabó helyén lennénk, mi sem
vállalnánk ezekután. a lefitymált kiegyezést, Mi a Cs. Szabó
bűne? Hogy történelmi műveltsége van? Hogy urbánus szel
lem? Hogy látja a dolgok másik oldalát is? Ha az irodalmi
ellentétek lebontása nem lehet cél, csak bíztatní tudjuk Cs.
Szaböt, hogy tartson ki meggyözödésénél, urbanitásánál ~
egyetemesebb magyarságánál, amelybe a népiek ügye is be
lefér a világ többi problémái mellett. A végén úgyis az győz,

aki örök. átfogó s nem múló problémákat szolgál.

*
Ha rájuk hallgatunk: sem urbánusak, se európaiak, sem

keresztények, sem egyetemesek ne legyünk. Tegyünk el
lenzőt a szemünkre, szűkítsük be a magyar horizontot, ves
sünk el minden vallást, szépséget, evangélíumot.. hitet s ne
merjünk mást írni, mint szociológiát, vagy paraszti történe
tet? Dehát hol van itt a határ? Ma még csak nagykövetek
ről, földbirtokosokról, vagy bizonyos fizet esi osztályon felü
liekről nem szabadna talán írnunk. De holnap talán már a
suszterekről sem, a külváros embereiről sem, a nem falun
nyomorgókról sem. Lélekről nem, szerelemről nem, álmok-
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ról nem. Multról nem, hősökről sem, szentekről sem. Mesét
nem, vigaszt nem, szeretetet nem. A régi pogányoK. ennél
sokkal engesztelékenyebbek voltak. Hja, úgy látszik, ők nem
tanultak annyi "dialektikAt" s valószínűleg paraszt1abban
voltak egyszerűek: álmodni, mesélní, mitológiát faragni is
tudtak. És ők nem azért bujtak paraszti mezbe, mert a pa
raszt álarc mögé bújva, sokszor paraszttömegeket vadítva na
gyon sok "dialektikusan'" formált eszmét is el lehet hinteaí,
amit egyébként nem lehetne. A nagy parasztimádat gyökere
talán ott rejlik, hogyaparasztbárány bőrébe sokszor idegen
farkasok bújnak, dialektikus ügyesked:éssel formált célokkal.

lit

A horizont tehát beszűkül, de minden jóhiszemű népi író
mondhatja: mi a mélybe ásunk, onnan hozunk fel emlékeket,
élményeket. Nos helyes. Mélybe ásni kell is. Igaz, 'nogy ha
ásunk, Mátyás király palotáját találjuk meg a visegrádi csir
keólak alatt vagy az esztergomi érseki palotát a várfalak tör
meléktömítése közt. Még mélyebben honfoglalök csontjait,
tarsolylemezeit és veretes szíjvégeit. A magyar mult beszé
des emlékeit, amelyek valóban sokat beszélnek nekünk arról,
hogy legrégibb őseink is milyen magas kultúra hordozói vol
tak. Tessék hát a mélybe ásni, de nem barlangba bújni, ame
lyen ablak sincs és nem látni belőle az eget. Civilizációnk
beteg és ezért éppen a népiek egyrésze barlangba vágynék.
kezébe ragadna egy ősi lábszárcsontot, hogy azzal hadakozzék
és ürögesse le ellenfeleit. Madách pesszimízmusa szerínt az
emberiség megteszi még majd ezt az útat. A materializmus
mindenesetre odavisz. S nekünk csak azok ellen van kífo
gásunk, akik ezt az utat akarják kitaposni, nem pedig a mi
kultúránknak mélységekből is felfelévivő útját.
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