
THURZÓ GÁBOR:

A LANT ÉS A HÚRJAI

Eötvös József patétikus átkát, - "Kit nem hevit kordnak ér
zeménye, Szakitsa ketté Zantja húrjait", - száz esztendő óta
ritkán olvasták oly sokat a magyar irodalom művelőinek fe
jére, mint mostanában. Van egy erőszakolt közhangulat, amely
sem többet, sem kevesebbet nem kíván íróinktól, mint a kor
szerű eszmények szolgálatát. Pedig amiről Eötvös írt, azok
nem éppen afféle korszerű "érzemények" voltak, mint amí
lyeneket mcstanában kérnek számon tollforgató boldog-ból
dogtalanoktól. Akkor egyetemes érzeményeket volt kötelező

szolgálni, eszményeket: szabadságot, testvériséget, egyenlősé

get, - ma az író szolgálata közhasznú eszmények portálása
illene, hogy legyen. Ne mondjon ki olyan dolgokat, amelyek
nem foghatók pártszínek alá; hanem éppen ellenkezőleg: cse
réljen tollat a vezércikkíróval, éISi ha pengetni kezd lantján:
időszerű eszmei baj ainkról, publdeísztíkai, nemzetrendezési
gondolatainkról énekeljen. Világért se legyen hű önmagához
és a "fentebb" eszményekhez, amelyeket szolgálni a világ
kezdete óta író és irodalom azokása és kötelessége, hanem
kösse le magát egyetlen osztály, egyetlen társadalmi rend
mellett, s verssel, regénnyel, drámával igazolja, hogy mindaz
bölcs és egyetlen út, amelyet a korszerű politika és politikus
hirdet.

És itt avatkozik be az irodalomba illetéktelenül a köz
hangulat és divat. Gondoljunk csak arra, hogy paraszti szár
mazású írók és próféták felháborodva beszélnek olyan mű

vekről, amelyek kivételesen nem a parasztság életét veszik
témául. A nadrágosokat nemcsak kitessékelik, hanem egye
nesen ki is utasítják irodalmunk műveléséből, mert idősze

rűtlen eszményeket hirdetnek, egy polgári életformát, amely
meghalt, - szerintük legalábbis, - s jelenleg a helyébe fel
törekvő új társadalmi réteg képvisel ezentúl egy igazibb ma
gyar világot. A szót, hogy "népi", mostanában gyakrabban
írják le többé-kevésbbé ájult hangsúllyal, mint a névelöket.
Leírják azok, akik évtizedeken át könyvtárakban szanszkrit
nyelvemlékeket búvároltak és vastag szemüvegre, valamint
fényes ülőkéjű nadrágra tettek szert filológiai foglalatosko
dásuk közben. Leírják egyesek, akik az első jegenyét egye
temi hallgató korukban látták, amikor véletlenül kirándultak
Nagymarosra. Leírják azok, akik korábban Stefan George
mágikus verseit szálazték szerte önmagukba visszatérő mon
datokban. Ma mindenki mindenkitől "népi"-t kíván. S mi le
het a "népi", ez új szé értelme más, mint - természete
sen - éppen ellenkezője annak, aminek őshazájában, a né-
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met világnézeti és politikai irodalomban használják. Egyszó
val: a nép, a parasztság világának kultusza, szolgálata, kiszol
gálása. Pedig aki kicsit is szeret egy-egy szót izlelni, hamar
rájöhet a német eredeti nélkül is arra, hogy a németek a
"völk1sch"-t egészen más, tágabb és főleg mérsékeltebb érte
lemben használják, mint a mi "népi" parasztíróink és egye
temi magántanáraink. Német használatban a völkísch a népet
jelenti, a németség négy égtáján belül élő népet, s ha erről

a német népiségről beszélnek, akkor - ahogy Ernst Moritz
Arndt, a felszabadító háborúk költője, dalolta, - nem a föld
ről szólnak, német parasztságról, hanem az élet viselésének
jellegzetesen német formájáról. Igy hát Goethe magatartása
éppúgy helyet foglal a "völkisch" fogalma alatt, mint Lersch,
a munkásköltő, vagy Frenssen, a parasztíró. Mindhárom más
és más jegyét mutatja meg műveiben a német nép lényegé
nek, miindhárom együtt képvisel egy német fogalmat, ast
hogy német.

Mi történik ugyanakkor minálunk? Madách nyugodtan
széttépheti lantja húrjait, Gyulai Pál egyenesen a lantot is
törje ketté, Babitstól radirozzuk tisztára irodalmunk fenkölt
lapjait, Márai legjobb lesz, ha lakást keres a polgári élet
forma őslényeinek múzeumában, S jó még, hogy csak a hú
rokat kell eltépniök, jó hogy nem halállallakolnak azért,
mert véletlenül más érdekli őket - és másról szélhatnak
írói és emberi becsületük szerint hitelesen a magyarság éle
téből, - mint amit az erőszakolt közhangulat kötelezőnekelő
ír. Pedig végeredményben a fehér seín sem egyetlen szín,
megtanultuk az iskolában, - hogyan lehetne akkor egyetlen
színű egy irodalom? A kódexiredalom kegyes magyarságát
a virrágének egészíti ki, - és ugorjunk egy évezredet: Babits
Mihály és Móricz Zsigmond nagyon sokáig gyakorlatban is
megfért egy csárdában. Képzeljünk el egy magyar irodalmat
egyetlen színre szükítve, képzeljük el akárcsak a mát. Vagy
Babitsot, Kosztolányit, Tóth Arpádot, Márait, Szabó Lőrincet
egy sorban. Vagy Móricz Zsigmondot, Szabó Dezsöt, Erdélyi
Józsefet, Illyés Gyulát és a többi népiest. Milyen szegény
mind a két sor s milyen -gazdag az, a magyar irodalom,
amelynek könyvespoleát egy évtizeden belül Möricz Tündér
kertje és Babits Halálfiai, Illyés Puszták népe és Márai Zen
dülőkje díszíti! Magyarország nem nagy darabja a földgömb
nek, de kilencszáz esztendőn át elég nagy volt ahhoz, hogy
különbözö társadalmi rendeket tűrjön meg békességben ha
tárai között, Főurak és köznemesek, nadrágos polgárok és
parasztfiúk fogták kezükbe a tollat, művelték azt az irodal
mat, amely mindig arról volt megismerhető, hogy türelmesen
egyesítette társadalmi rétegek sajátos színeit. Tükrében a
magyarság életének valamennyi égtája megjelent, s nyilván
nem ez volt a legnagyobb baja irodalmunknak a halotti be
széd óta.

Igaza van annak, aki számonkéri az irón, ha hallgat
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"korának érzeményeiről". De igaza van annak is, aki azt
mondja, hogy nem éppen az a lényeges, hogy egyetlen tár
sadalmi réteg daloljon vagy erről a társadalmi rétegről da
loljanak mások is. Nincs kor tendencia-irodalom nélkül, de
csak tendenciát kívánni némileg túlzás. Állandóan bajusz alá
keseregni és vezércikkekben beszámolni egy-egy hős vezér
cikkszerű prófétai érzéseiről, nem éppen üdvös és okvetle
nül veszedelmes. Itt nálunk szívesen tanulnak hasznos hí
rekből, melyeket a Lajtán túlról fúj át a szél. Csak egyet
nem tanul meg a Lajtán túli szélnek sem a barátja, sem az
ellensége, - azt, hogyamindennapiban, a tendenciában, a
"kor érzeményeiben" is megtalálhatjuk az egyetemest. Va
lamit, ami eme érzemények feltünte előtt és eltünte után is
időszerű lesz, valamit, ami alkalmat ad a műre. Egy Stefan
Georgéban lehetett, - annak akinek jó volt a képzelete, 
korunk új eszméinek előfutárját keresni, de ami ennél fon
tosabb: az egyetemes mondanivalójú költőt hamarabb meg
lehetett találni. S a német kormányzat nem az előbbi, hanem
az utóbbi George sírjára küldött koszorút. Goethe-díjat nem
tendencia-tonnak kapott a közelmult egyik évében, hanem
Hans Carossa, aki nem a politikai csatatér harcát hirdette,
hanem a mélyebb hősiességet: "raube Licht aus dem Ra
chen der Schlange". Keressük személyiségük és alkotásaik
magyar megfelelőjét? Babits tán az első, Tóth Árpád a má
sik. ök viselnek koszorút ma is a Lajtán túl, egy nép, ame
lyet sokan tartanak manapság életben-halálban példamutató
nak, nem tépi szét egyetemes "érzemények" lantosainak
húrjait, hanem babérral ékesíti azt. Elfelejtjük, hogy az élet
nagyobbszabású, mélyebb, bensőségesebb költészetének ten
denciáját is hirdetni kell, nemcsak szólamokat egy ezidő

szerint keresendő, nyilván rideg és embertelen életformáról,
a gyűlölet és ellenségeskedés életformájáról. A Lajtán túl
tömegek tapsolnak a Szentivánéjí álom légies költészetének,
nálunk ha valakinek új műve véletlenül nem Ú. n. "izzón
időszerű" kérdésekről szól, vagy ami még rosszabb, a régi
életformát dicséri, - vagyis a nem "népi" életformát, 
már várhatja is a taglót, várhatja, hogy hazafiatlannak bé
lyegzik, esetleg a magyar szellemi élet, (a "népi" magyar
szellemi élet) téridegen elemének, kártékony vérbeütésű

egyedének. Mért nem okosabban tanulunk szellemi életünk
gondjaiban, ha már tanulunk s mért nem azt tanuljuk meg
a Lajtán túlról érkező áramlatokból. amiket irodalmunk szel
leme amúgyis egy évezred óta tanít már nekünk '/

Arról a békaegérharcról, ami irodalmi életünk minden
napjait jellemzi, nyilván lehet szatírát is írni. De véres sza
tíra lenne ez, halálos veszedelem. Miért kell szembeugratni
tisztességes gondolkodású, de véletlenül más rétegböl szár
mazott írókat? Miért kell újonnan megjelenő művekben a
"népi", vagy az .mrbánus" eszmények elárulását keresni,
ha már ezek a művek megjelentek? Amúgyis egyre keve-
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met világnézeti és politikai irodalomban használják. Egyszó
val: a nép, a parasztság világának kultusza, szolgálata, kiszol
gálása. Pedig aki kicsit is szeret egy-egy szót izlelni, hamar
rájöhet a német eredeti nélkül is arra, hogy a németek a
"völkisch"-t egészen más, tágabb és főleg mérsékeltebb érte
lemben használják, mint a mi "népi" parasztíróink és egye
temi magántanáraink. Német használatban a völkisch a népet
jelenti, a németség négy égtáján belül élő népet, s ha erről

a német népiségről beszélnek, akkor -- ahogy Ernst Moritz
Arndt, a felszabadító háborúk költője, dalolta, - nem a föld
ről szólnak, német parasztságról, hanem az élet viselésének
jellegzetesen német formájáról. Igy hát Goethe magatartása
éppúgy helyet foglal a "völkisch" fogalma alatt, mint Lersch,
a munkásköltő, vagy Frenssen, a parasztíró. Míndhárom más
és más jegyét mutatja meg műveiben a német nép lényege
nek, mjindhárom együtt képvisel egy német fogalmat, azt
hogy német.

Mi történik ugyanakkor minálunk? Madách nyugodtan
azéttépheti lantja húrjait, Gyulai Pál egyenesen a lantot is
törje ketté, Babitstól radírozzuk tisztára irodalmunk fenkölt
lapjait, Márai legjobb lesz, ha lakást keres a polgári élet
forma őslényeinek múzeumában, S jó még, hogy csak a hú
rokat kell eltépniök, jó hogy nem halállallakolnak azért,
mert véletlenül más érdekli őket - és másról szólhatnak
írói és emberi becsületük szerint hitelesen a magyarság éle
téből, - mint amit az erőszakolt közhangulat kötelezőnekelő
ír. Pedig végeredményben a fehér szín sem egyetlen szín,
megtanultuk az iskolában, - hogyan lehetne akkor egyetlen
színű egy irodalom? A kódexiredalom kegyes magyarságát
a virágének egészíti ki, - és ugorjunk egy évezredet: Babits
Mihály és Móricz Zsigmond nagyon sokáig gyakorlatban is
megfért egy csárdában. Képzeljünk el egy magyar irodalmat
egyetlen színre szűkítve, képzeljük el akárcsak a mát. Vagy
Babitsot, Kosztolányit, Tóth Arpádot, Márait, Szabó Lőrincet

egy sorban. Vagy Móricz Zsigmondot, Szabó Dezsőt, Erdélyi
Józsefet, Illyés Gyulát és a többi népiest. Milyen szegény
mind a két sor s milyen -gazdag az a magyar irodalom,
amelynek könyvespoleát egy évtizeden belül Móricz Tündér
kertje és Babits Halálfiai, Illyés Puszták népe és Márai Zen
dülökje disziti ! Magyarország nem nagy darabja a földgömb
nek, de kilencszáz esztendőn át elég nagy volt ahhoz, hogy
különböző társadalmi rendeket tűrjön meg békességben ha
tárai között, Főurak és köznemesek, nadrágos polgárok és
parasztfiúk fogták kezükbe a tollat, művelték azt az irodal
mat, amely mindig arról volt megismerhető, hogy türelmesen
egyesítette társadalmi rétegek sajátos színeit. Tükrében a
magyarság életének valamennyi égtája megjelent, s nyilván
nem ez volt a legnagyobb baja irodalmunknak a halotti be
széd óta.

Igaza van annak, aki számonkéri az irón, ha hallgat
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"korának érzeményeiről". De igaza van annak is, aki azt
mondja, hogy nem éppen az a lényeges, hogy egyetlen tár
sadalmi réteg daloljcm vagy erről a társadalmi rétegről da
loljanak mások is. Nincs kor tendencia-irodalom nélkül, de
csak tendenciát kívánni némileg túlzás. Állandóan bajusz alá
keseregni és vezércikkekben beszámolni egy-egy hős vezér
cikkszerű prófétai érzéseiről, nem éppen üdvös és okvetle
nül veszedelmes. Itt nálunk szívesen tanulnak hasznos hí
rekböl, melyeket a Lajtán túlról fúj át a szél. Csak egyet
nem tanul meg a Lajtán túli szélnek sem a barátja, sem az
ellensége, - azt, hogyamindennapiban, a tendenciában, a
.Jcor érzeményeiben" is megtalálhatjuk az egyetemest. Va
lamit, ami eme érzemények feltünte előtt és eltünte után is
időszerű lesz, valamit, ami alkalmat ad a műre. Egy Stefan
Georgéban lehetett, - annak akinek jó volt a képzelete, 
korunk új eszméinek előfutárját keresni, de ami ennél fon
tosabb: az egyetemes mondanivalójú költőt hamarabb meg
lehetett találni. S a német kormányzat nem az előbbi, hanem
az utóbbi George sírjára küldött koszorút. Goethe-díjat nem
tendencia-tonnak kapott a közelmult egyik évében, hanem
Hans Carossa, aki nem a politikai csatatér harcát hirdette,
hanem a mélyebb hősiességet: "raube Licht aus dem Ra
chen der Schlange". Keressük személyíségük és alkotásaik
magyar megfelelőjét? Babits tán az első, Tóth Árpád a má
sik. ök viselnek koszorút ma is a Lajtán túl, egy nép, ame
lyet sokan tartanak manapság életben-halálban példamutató
nak, nem tépi szét egyetemes "érzemények" lantosainak
húrjait, hanem babérral ékesíti azt. Elfelejtjük, hogy az élet
nagyobbszabású. mélyebb, bensőségesebb költészetének ten
denciáját is hirdetni kell, nemcsak szélamokat egy ezidő

szerint keresendő, nyilván rideg és embertelen életformáról,
a gyűlölet és ellenségeskedés életformájáról. A Lajtán túl
tömegek tapsolnak a Szentivánéji álom légies költészetének,
nálunk ha valakinek új műve véletlenül nem Ú. n. "izzón
időszerű" kérdésekről szél, vagy ami még rosszabb, a régi
életformát dicséri, - vagyis a nem "népi" életformát, 
már várhatja is a taglót, várhatja, hogy hazafiatlannak bé
lyegzik, esetleg a magyar szellemi élet, (a "népi" magyar
szellemi élet) téridegen elemének, kártékony vérbeülésű

egyedének. Mért nem okosabban tanulunk szellemi életünk
gondjaiban, ha már tanulunk s mért nem azt tanuljuk meg
a Lajtán túlról érkező áramlatokból, amiket irodalmunk szel
leme amúgyis egy évezred óta tanít már nekünk '1

Arról a békaegérharcról, ami irodalmi életünk minden
napjait jellemzi, nyilván lehet szatírát is írni. De véres sza
tha lenne ez, halálos veszedelem. Miért kell szembeugratni
tisztességes gondolkodású, de véletlenül más rétegből szár
mazott írókat? Miért kell újonnan megjelenő művekben a
"népi", vagy az "urbánus" eszmények elárulását keresni,
ha már ezek a művek megjelentek? Amúgyis egyre keve-
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sebb jó munka jelenik meg, az olvasó lassan visszamenekül
azokba az időkbe, amikor nem volt se ,,népi", se "urbánus"
irodalom, ellenben volt báró Eötvös József és Petőfi Sándor,
Jókai Mór és Tolnai Lajos. Vagyis, amikor az irodalom a
szö igazi és csorbítatlan értelmében volt "népi": - a ma
gyarság életét mutatta be, úgy ahogy jelenségei elé egy Jó
kai vagy egy Tolnai tartott tükröt. Vissza hát ehhez a népi
séghez, s akkor mingyárt nem lesz annyi háborúskodás, hi
szen akik igazán alkotók, nem tépik ki egymás haját, s hogy
kortársakat említsünk, Illyés Gyula nem nyomja ki Márai
Sándor szemit, azért mert mást és másról ír magyarul, s Cs.
Szabó László se meríti víz alá Veres Pétert, mert másként
képzel el egyes lényeges dolgokat. Vérre csak a kicsik men
nek, akik olyannyira hasonlitanak vérremené egyéb lé
nyekre. Egy a lényeges, s ezt Arany JánOSI nagyon szépen
megmondta, s ha megmondta, mért ne őt idézzük? "A lantot,
a lantot szorUsd kebetedhez:" Iróhoz, alkotóhoz illendőbb po
zitura ez, mint odasrófoltatni a hordöhoz, amely éppúgy
kong, mint az, amit tetejéről vádként, átokként kiabálnak.

Thurzó Gábor.

fODOR JOZSEf:

POMPÁS LOMBOK
Pompás lombok büszke fáról,
Ilyenkor, s hogy késő tájról
Mindenfelé madarak
Már közel hogy szálljanak,
Végszint lesni vén világból
Víg-harács szemmel megyek,
Míg köröttem a meleg
Fényes erdők zengenek.

Büszke erdőn lombok hullnak,
Sötét égből sárga csillag,
Zöndül, villan, vetkezik,
Utam jelzik fényeik -
Este sincs és hullva sírnak,
Kelnek, telnek avarok,
Merre nézek, haladok,
Ég az erdő, úgy ragyog.

406 V I GI L I A


