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Visszagondolok, amikor e sorokat írom, egy külföldi nagyopera hangver
senyére. Ha van valahol zene- és kultúraértő közönség, akkor ez az. Épen
a "Galántai táncokat" vezényli a fiatal karmester, egyike a jövő nagy
reménységeinek. Minden idegszálával érzi ezt a muzsikát is és a zenekar
engedelmesen adja át magát neki. Kodály zenéje pedig hibátlanul, az
elgondolás frisseségével szölal meg. A közönség fellélekzik. Az előbb is
tapsolt ugyan egy fiatal olasz szerzőnek, aki j6 muzsikus és modernsége
is elbírható, de csak fortissimóival, dob- és kürtorgiáival tud lelkesedést
csiholni. Nem zseni. Kodály muzsikájánál pedig a zsenít érzik azonnal.
Más mint a megszokott medernek. más mínt az imádott itthoni mel6díáik;
férfias, néha szinte kemény zene. És mégis tetszik, nagyon tetszik. Űze

netnek hangzík egy új világból, a sok egyforma zene után; valami,
amelynél ugyanazt érezzük, mint Verdít, Mozartot, Bachot, Palestrinát
hallgatva - pedig milyen más ... ·

Nem tudok ettől a jelenettől szabadulni, amikor a vitára gondolok,
amely most már több éve dúl a magyar irodalomban s mind jobban
politikai térre tevődik ,át. Nem tudok és nem akarok szabadulni ezektől

az érzésektől, mert figyelmeztetők s. nem hazudnak. A hazai világol
nyított szemmel figyelő kint élő magyar, ha változatlanul megvan a kap
csolata az otthon minden mozgalmával, rezdülésével, s ha évente többször
haza is mehet - olyan jelenségekre kell, hogy filn'elmeztesse a külön
böző magyar égtájak vitatkoz6it, amelyeket ők sok körülmény miatt nem
láthatnak. Nem akarok ítélkezni és hónapokig viaskodtam, mig e cikk
megírására elszántam magamat. Nem tartozom semmiféle csoporthoz II
csak szolgálni szerétném az ügyet. Hát mít is mond nekem a Kodály
zenén keresztül külföldi operában hallott figyelmeztetés? Ilyeneket:

Európa legnagyobb háborúja, e több mínt földrengés közepette elő

ször szólal meg évszázadok óta a tiszta, a hamisítatlan magyar hang s ez
a hang friss és tetszik. Tovább kutatok a hang nyomán s keresem a szel
lemet, amely ezt a zenét kitermelte. Hiába alkotja egy ember, a zsení ezl
a zenét, a közösség konszenzusa, valamiféle belső helyeslése nélkül, nem
jöhetett volna létre. Odahaza folynak a viták, népi és nemzeti, mély- ér,
híg-magyar s egyéb problémákr61. A víta maga az élet s nem tíltakozom
ellene, de sok problémával úgy vagyok, hogy csodálkozom: mít is lehel
ezen húzódzkodni, hiszen olyan egyszerű, mínt a kétszer kettő?

Sokan látjuk, hogy nemcsak kíalakulóban van, hanem talán itt-ott
már ki is alakult egy új magyar szellem s ezt a vita közben nem veszik
észre. A külíöldd, ha a magyar zenét hallgatja, (a cigánytól mentes ma
gyar zenét) már érzi. A köztünk élő s nyelvünket megtanul6 idegen pedig
bámul sokunk színvakságán s a tehetetlenséget mulasztásnak nézi. Hány
szor hallottam régi és mai magyar irodalmat ismerő külföldiektől: Ma
guk nem tudják, mi van a kezükben, olyanok, mint a gyerekek!

Semmit sem akarok annyira kerülní, mint azt hogy elbizakodottságoi
keltsek. Híszen éppenséggel nem önmagunk tömjénezése által jutottunk
el a mostani helyzetig. A tényeket azonban nem szabad letagadni s ahogy
irtjuk a rosszat, ismerjük fel a jót is.

Az első. ilyen alapvető tény, hogy nemcsak a trianoni béke s az
ország szétdarabolása volt a maí magyarság nagy élménye, hanem egy
olyan esemény is, amit sokan szinte kényelmetlen kényszerhelyzetnek
fogtak fel. 1526 óta újból itt van a független magyar állam. Szőrszálhaso

gatás volna most a függetlenség különbözö fokairól vitát kezdeni s csak
azért említem fel ezt a lehetséges közbevetést, mert már. látok vélemé
nyeket, melyek a magyarság létének biztosítékát üdvözölték a (a monar-
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ehia keretein belüli) nagyhatalmi állás másodrendű függetlenségében.
Mindegy akár jó volt, akár rossz a Monarchia, a valóságot tagadni nem
lehet. 1919-ben ismét megszületett a független Magyaror3zág, önállóan
rendezhette be életét, s ha külsőszuverenitása csak 35 ezer bajonetten
nyugodott is, bent azt tehetett, amit akart. De a korlátozott külügyi szu
verenitás mégiscsak szuverenitás volt s ha bár ettől még nem lehetett
több kenyeret adni az éhezőknek s a búza ára sem ugrott fel tőle, még
sem maradt nyom nélkül a magyar lélekre. Mohács óta először voltunk
"szabadok" s a nagy világban gJlámkodá s nélkül, mi magunk dönthettük
el mindennap, milyen utat választunk. Mindennap magunk -mondhattuk
ki saját megváltásunkat vagy halálos ítéletünket. S mi valóban úgy ve
tettük bele magunkat ebbe a csodába, ahogy kellett. Szemünk előtt a tör
ténelmi Magyarország képe volt s a veszteség elbirhatatlannak látszott
Először lázadtunk s az első hónapokban még fegyverrel akartunk vissza
szerezni mindent. Romantikus mozgalmak születtek itt is ott is. Aztán
megkezdődölt az eszmélés korszaka. Az egyik csoport a konszolirlációt
tartotta a legfontosabbnak, a másik a titkos választójogot, a harmadik az
azonnali földreforrnot. Egymás torkának ugrottunk, a magyar parlamenti
élet a liberális korszak "legszebb" napjaira emlékeztetett. Személyi viták
tól volt hangos a magyar globus, s mindent egyszerre s azonnal akarlunk
megoldani, Aki felüti az 1924-1935 körüli évek napilapjait és folyó
iratait, (ha magától nem emlékezne) azonnal látja, hogy a mohóság jel
lemzí ezt a korszakot. Lázasan akartunk építeni és rombolni. Külföldi
propagandánk is ilyen volt. Első alkalmunk volt, hogy magunkat, 8 csak
magunkat! mutassuk meg.

Hamarosan azonban a természetes lelohadás tünetei mutatkoztak.
Boldogult Teleki Pál mondotta egyszer e sorok írójának így valahogyan:
"A mai (akkori) magyar élet áporodottsága egészen egyszerű okokkal
magyarázható. A háború utáni nagy tűz kénJltelen volt lelohadni, Először

még Területvédő Ligának hívták a szervezetet, amely a nemzeti ellen
állást társadalmi úton képviselte. Aztán külső nyomásra ennek meg kel
lett szünnie. A mozgalom csak titokban folyhatott tovább s idehaza meg
született a revizionizmuS. Minek tagadjuk, ez az első állásponttal szem
ben már visszavonulást jelentett, hiszen veszített élességéből s más célt
is hirdetett. Aztán ebben a malomban őröltünk, amig csak meg nem
szólaltak a még hal/'abb kürtök s ezek márcsak a kisebbségvédelmet
hangoztatták. Ha már a területeket vissza nem is szerezhetjük - mon
dották, mert annyira reménytelennek látták - mentsük meg magyar
véreink szellemi integritását. Nincs borzalmasabb a .lövészárokharcnál,
magyarázta boldogult Teleki Pál - s mi húsz év alatt a lövészárok vé
delmére süllyedtünk le. Ez az állapot természetesen megfekszi az ember
lelkét és gyomrát egyformán. Az akcióképtelenség megmérgezi az egész
szervezelet. Nos, ez az akcióképtelenség, ez a lövészárokba szorítottság
meghozta a maga "gyümölcseit". Miközben állandóan a külső nagy nem
zeti probléma megoldására gondoltunk' s míközben tehetetlenül vergőd

tünk, mert az utódállamok falai ércnél maradandóbbnak tűntek, nem
tudtunk vagy képtelenek voltunk hozzáfogni legalább nagy belső kérdések
elintézéséhez." Ezért egyesek kritizálhatnak elmúlt politikai rendszereket
s politikai személyeket, de nem szabad elfelejteni, hogy maga a tragikus
állapot járult hozzá legjobban a belső helyzetünk megkövesedéséhes. Ne
künk mindig a lét éS nemlét ügyében kell döntenünk s ebhez az állandó
történelmi állapotunkhoz hozzá jött a belső idegesség néhány éve. kr.
egyénnel is előfordul, hogy bármennyire is volna ideje egy munka el
végzésére, valamiféle izgalmi momentum megbénítja agyát és kezét.

Közben azonban a magyar szellem nem aludt. S ha sok téren tétle
nek is voltunk s ha a lövészárokharc meg is merevített, újonnan meg
szerzelt függetlenségünkben kezdtük felszámolni a multat s nekiláttunk
a tisztázásnak. Ki merné tagadni, hogy Ady ezidő alatt vált köz
kinecsé. hogy a fiatalság Szabó Dezsöt és Prohászkát igyekezett színtézls
behozni a maga lelkében, hogy nyolcvanpengős havi fizetésű tanárok
vidéki városainkban és a falun az igazi magyar kultüra terjesztésébe
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nem fáradtak bele. Ki merné tagadni Tamási és Nyirll, K6s Károly és
Illyés Gyula nagy sikereit s ki állilaná, hogy Bartök és Kodály zenéjének
nem sikerült áttörnie az ellenállást? I Hiszen még a katolikus egyházi
énekeskönyvet is megreformálták s a Szent vagy Uram mindenütt szorítja
ki a nem oda val6 dallamokat. A magyar parasztságnak új mozgalmaí
támadtak. Mindenkinek, aki örül, hogy egyes íróink szinte kízárólag a
magyar parasztság ügyei vel foglalkoznak, kötelessége örülni annak is,
ha más előjelű, de öntudatosil6 mozzalmat is lát. (Mint amilyen pl. a
KALOT tömegmozgalma.) Hiszen ők sem hazudják el az igazságot s ép
pen az "elkenés" megakadályozására születtek. A magyar nemzetfogalom
ról soha annyi könyvünk nem jelent meg, mint most, a magyarság lé·
nyegéről annyit nem vitáztunk mint ezekben az időkben. S mindenki aki
elfogulatlanul és gyűlölködés nélkül akar ítélni, meg fogja látni, hogy
egyes kivételektől eltekintve, születendöben van a nemzeti konszenzus,
még pedig egy olyan, amilyent legjobbjaink kívántak. A tökéletes álla
potot nem fogjuk elérni soha, hiszen az élet küzdelem s nem szakilhatjuk
kí magunkat a világból, melynek rezdülései vagy robhanásai ránk épp
úgy hatnak, mint a többiekre. De ne Ieleitse el senki, aki saját elvei
gőzétől nem látja az igazságot, bogya magyar élet megváltozott. S a lé
nyeg ez: tudatosan, vagy félve s tudat alatt, mindenki érzi. mí a belyzet
s boi az igazság s mí a magyar életcél. Még azok is, akik régebben vé
dekeztek az "új időknek új dalai" ellen, ma már igen sokan ettlll a
szellemtől várják a megújulást. A magyar szellem legjobbjai, a hivatalos
körök és a közönség között nincs már olyan nagy szakadék, mint volt az
elő világháború előtt vagy alatt. Ismétlem: nem azt állítom, hogy meg
alakult a "Magyar Paradicsom" Krt. s mi vagyunk a világ csodaszigete 8
nem állítom azt sem, hogy harcnak ne volna értelme. de mí a legkülön
bözőbb magyar folyóiratok és könyvek kórusából halljuk és érezzük ft

magyar hangot. mégpedig úgy, ahogyan azelőtt el sem lehetett volna
képzelni,

Az új világbáború azonban megint változtat a helyzeten. Lázasan
készültünk elszakilott területeink visszafogadására s nem egyszer hallot
tam a félelmet: micsoda veszély származhat abból, ha az elszakítoU
kisebbségi magyarság "túl kordn" talál vísszakerülní, amikor mi anya
országbeliek még nem készültünk fel. Ebben a félelemben bennefoglal
tatott annak elismerése, hogya nehezebb nyomás alatt élő s azonkivül
szinte osztálynélküli társadalom levén (legalábbis jobbjaiban] levetette
magáról a nálunk még lobogó sallangokat. Ha túlzás is volt olyasmit
állilani, hogy a kisebbségi magyarság visszatérése bármikor is "korai"
lehetne, ez a félelem nem volt egészen az igazság híjával. A kisebbségi
magyarság sok képviselőjénél, fiatal nál, öregnél nagyobb komolyságot és
felelősségtudatot látunk, mint az itthoniaknál, mert számunkra nem volt
probléma magyarnak lenni. De ez a megnagyobbodás, a trianoni béke
részleges megszűnése felborítolta szépen kiagyalt szellemi terveinket is.
Legfőképpen pedig érzelmi állapotunkon, hangulatunkon változtatott na
gyot. Eddig támadók voltunk, akik az igazságtalanul megbántott jogos
sértődöttségével követeltük a jóvátételt. Ma a még meglévő követeléseken
túl már építljknek és véd(Jf,;nek kell lennünk. Nem vagyunk többé "ki
csinyek", akin mindenki rúghat egyet s nekünk csak az a jogunk, hogy
tiltakozunk. Ma védekeznünk és ütnünk kell. A lövészáro/.:harc megsziint
s mi visszanyertük belső és külső akcióképességünket, úgy s abban a
mértékben, ahogy azt a jelenlegi helyzet s mindenkori geográfiai hely
zetünk meghatározzák. Hogy azonkívül új világháború is van: döntő té
nyező ugyan, de más lapra tartozik e pillanatban. A háború olyan elemi
jelenség, mint a tűz vagy a viz. Csak akkor ló!ni a hatást. ha elvollult az
ár, vagy ha a tüzet elloltották. Ennek a háborúnak a hatáSát vizsllá!ódá
sainkba még nem illeszthe/Jük bele. A tények, a mai tények számítanak
il ezek Azt mondják: Magyaroroszág megnagyobbodott s teljesen maga
dönt sorsa felett. Belső struktúrájában olyan változtatást végez, amilyent
akar. Eg1ltJbktJnt pedig valamennyiünk alatt reng a föld.
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Mindaz, amit az elért nemzeti konszenzusról mondottam, a fentiek II
-1 helyzet ellenére érvényben marad. Öriásí előny ez sok európai nemzet
fölölt, mert ez a belső hang másutt nem mindenütt ilyen tiszta, ha erő

sebbnek is hallatszik. De milyen kár, hogy egyes jó magyar fők meg
ragadnak a lövészárok harc "borulátó" légkörében. Még ma is azon a
hangon harcolnak, mint régebben, amikor pártoktól megundorodva, iro
dalmi tolvajnyelven kellett, a jobbító eszméket kifejteni I Ma már nincs
ok arra, hogy ostyában adják be a közönségnek a keserű labdacsokat. De
még tovább kell mennem: ma nincs mit keseregni a magyar sorson, mert
először sok nemzetnek még sokkal rosszabb jutott, másodszor pedig, ami
jelenlegi helyzetünkben rossz, azért nem a külünleges magyar sors, ha
nem annak nagybetűvel irt Pápája felelős. Mindig van értelme, ha egy
nemzet a mélyrétegekből keres magának erőt s mégjobb. ha a nemzet

/minden egyes tagja olyan mélyen gondolkozik s olyan mély, hogy mé-
lyebb már nem is lehet. De azt hiszem nem lehet helyes, ha mindig
ugyanezt hangoztat juk s a jelent, amely minden korban sanyarúbb a mult
vagy a jövő szépségeínél, a nyilvánvaló ellentéttel agyonvágjuk. Nincs
nagyobb öröm és megelégedés, mint az emberekbe az épltés örömét plán
tálni s ez pedig nem érhető el anélkül, hogy meglévő eredményekre ne
mutassunk rá.

Az a nagy vita, amely most szántja éppen fel a magyar szellemi
életet, kintről nézve azt mutatja, hogy - legalábbis a jószándékúak 
rájöttek egy alapvető igazságra. A különbözö táborok között a vita a
magyar parasztságról folyik s azt hiszem, regényírók, publícísták, ilyen és
olyan oldalon állók nem akarnak mást - mint a magyarság iavát. Ebben
is megvan a nemzeti konszenzus egy jele. Magától értetődően nem jám
bor nénikék kívánságaira gondolok akkor, amikor a javát kifejezést
használom, hanem olyan intézkedéseket, amelyek a magyar életet átala
kitják. Amikor ezt a vitát, könyveket és cikkeket olvasom, különösképpen
.egy megnyilatkozás van előttem. Wyé S Gyula munkái, verseitől a "Mint a
darvakig". Illyés - legalábbis azt vettem észre - nem vitatkozik. Hangja
tiszta, autentikus és őszinte s ebből az állásfoglalásból, amelyet Illyés tár
elénk, világosan látjuk mindazt, amit a többieknél csak homályosan ve
hetünk ki. Illyés Gyula az író nem dolgozik kevesebb művészi eszközzel,
mint a világirodalom valamennyi írója, akiben megvolt az alkotás szík
rája. Ezeket a művészl eszközöket pedig el kell sajátítani. (Nyilvánvaló,
bogy csak olyasvalaki sajátíthatja el őket, akikben megvan az errevaló
képesség.) S ha végignézünk a magyar és a világirodaimon, igen csekély
az olyan kivétel, aki ne ismerte volna a magyar és az emberi szellem
nagyjait. Mert bármilyen zseni valaki - ezeken .csiholódik szelleme és
stílusa is. Ennek ellenére azonban Illyés Gyula a politikus (a szó legrísz
tább értelmében), a magyar parasztság üKYének szószólója. Ö ismeri a
magyar és az emberi szellem nagyjait, de sem azt nem mondja: "Hagy
játok olt faluitokat ezért", sem azt nem követeli, hogy a parasztság for
dítson hátat mindannak, amit az emberi és a magyar szellem kitermelt.
Az egyetlen lehetséges álláspontot vallja: a mai paraszt életforma mell
haladott é8 károS, de ugyanfgy a mai vároSi is. A magyar parasztságnak
el kell érnie a falun azt az életszínvonalat, amely megadja a lehetőséget

a további szellemi fejlődéshez és - a további szellemi alkotáshoz. Illyés
. Gyulánál ez világos, mert bár sokszor irodalmi eszközökkel mondja el

politikai véleményét, a dolgokat nem keveri össze. Nos éppen a dolgok.
nak és fogalmaknak ez az összekeverése adott és ad a legtöbb félre
értésre okot. Olvasom Németh László egyik utóbbi eikkét, magyarázatát
a melymagyars,ágról. Összevetem ezt a cikket s a "Kisebbségben" óta
ezzel a témával foglalkozó összes cikkeket. Németh László azt mondja,
bogya legnagyobb forradalmat benne Ady, Soohoteies éS Proust csinál
ták s ennek nyomán szél egy mély magyar székesegyházról. De milyen
furcsa: sokan, akík Németh hiveinek és követőinek látszanak, nem is
akarnak hallani egy ilyen mély magyar székesegyházról. Magyarán: nem
éreznek s nem látnak a történelmen keresztül is s nem tartják értéknek
, magyar és emberi szellem sok olyan nagyságát, termékét. amit maguk
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a Németh László által mélyrnagyaroknak jelzett magyarok annak tartot
tak. Habent Sua fata libelli. Különösen a politikai célzattal, szépírodalmi
érzelmi köntösben prezentált művekre áll ez. Sokan, akik "Németh
László követők" nem ismerik Sophoklesnek és Proustnak a nevét sem s
fogadok, hogy nem olvasták a tet jes Adyt. Az írás felelősség s ezt Németh
hangoztatja leginkább. Vajjon elgondolta-e, hogy milyen hatása lehet egy
olyan többször ismételt tételnek, hogy Petőfi asszirniláns? Ma már nem
csak az írásadók olvasnak, akik ezt a mondatot megértik, hanem mások
is, mégpedig sokan... Hangulati és konkrét politikai elemek össze
keverése nem válhat senkinek se javára. Szabó Dezső, aki a legnagyobb
hatással volt e korszak fiataljainak életére, ezzel kapcsolatban körülbelül
azon a nézeten van, hogy az asszimiláns (a friss, első generációbeli) akkor
lehet tökéletes magyarrá, ha szerényen a közösség érdekei után halad,
Megtagadnánk az egész magyar történelmet, ha ezt a lehetőséget kizár
nánk. Petőfi azonban több szempontból nem "asszimiláns". Többek kö
zött azért is, mert zseni volt. De nem az asszimiláció és határkérdései
érdekelnek s nem arról írok, hanem arról, hogy habent Sua fata libelli.
Németh László egyik utóbbi cikkéből azt látom, hogy amolyan Zauber
lehrling szerepben érzi most magát. S az II esetében valamiképpen így is
van. Persze a dolgok elmérgesedéséhez hozzáj árult az is, hogy vala
mennyi oldalon a kritika nem a művet, hanem az embert nézi. Ebben
azonban maga Németh is hibás, mert a személyra menős kritikát igen
szerette művelní. Ez a módszer is a fogalmak összezavarásához vezet.
Nem hiszem, hogy ki akarná rekeszteni Széchenyit a magyarságból, de
már látok egyeseket, akik nem a régi Kossuth-Széchenyi ellentét alapján,
hanem azért, mert gróf: eltessékelték maguktól a róla tanultakat. Mások
viszont azt mondják, hogy a nagy nyomorban felnőtt cselédfiú és a kas
télybanápolt grófgyerek jobban megértik egymást, mint a városi, tehát:
vesszen a városi. Pázmány szép ugyan, mert harcolni is tud mint a po
gány, de - (hallottam már!) - Zrinyi asszimiláns s túl heves ... Hova
vezet mindez s honnan ered? Kétségbe kell rajta esni?

E .Jiibáknak" két gyökerét látom. Az egyik ez: az igazi magyar ér
tékekért, aszociálisabb Magyarországért, az igazi magyar irodalomért
harcolök egyrésze szélmalomharcot folytat, nem veszi észre, hogy hol s
miben van már meg az említett magyar konszenzus. Fegyverei élesek,
hozzászokott forgatásukhoz s nem látja, hogy sok tekintetben holt ellen·
ség ellen harcol. De tovább megyek: ez a harc, melynek végén ott van
a lényeg "törődjetek a magyar parasztsággal", mert ő az egyetlen ment
sége faj unknak, csak akkor lehet eredményes s csak akkor érdemes érte
meg is halni, ha a magyarságot, mint egészet nézi s ezt soha el nem
felejti; Aminthogy nem lehet cél egy külön grófi, bárói, méltóságos, nagy
ságos Magyarországért verekedni, mindazok, akik elvetik a fentieket, ne
akarjanak csak paraszt Mazvarorszáaot. Aki magyar sorskérdésekhez szél
hozzá, legyen osztálytalan. Találkostam olasz "paraszttal", mégpedig pász
torral is, aki könyvnélkül tudta Tassót. S ez nem volt sem díszpéldány.
sem kivétel. Ismerek délfrancíát, hamburgit, piemontit, különböző poli
tikai felfogású embereket, természettudományosokat és pénzügyi jogász~

kat, de az ateista sem mondta nekem, hogy Dante "katolikus" és a négy
háborúban résztvett aranyérmes rohamosztagvezetö nem tiltakozott az
olasz iskolarendeletek ellen, amelyeknek alapja a humanizmus. Ezek
ugyanis nem tévesztik össze a fogalmakat. Azért, mert a párisi "Emberi
Jogok Ligája" magyarellenes alakulat volt, nem szükséges azt hinni,
hogy a humanisztikus műveltség, minden műveltség alapja és gyö-kere:
azonos ezzel... Lehet azonban, hogy valaki azt hiszi, a magyarság még
ma is rendelkezik annyi Ázsiából hozott külön erővel, hogy az évezredes
latin-görög műveltséget egyszerűen csak lerázza s felépít egy egyenran
gúan újat. Hiszen nemcsak latin-görög, tehát földközi tengeri kultúra és
civilizáció volt e világon, hanem kínai, indiai, azték, inka' is, ésígy tovább,
Aki ezt akarja - ám legyen. Ezen a ponton a vita mezszűník. Én csak
felvetettem ezt a lehetőséget is, mert sokan nem gondolják végig elvei
ket, holott csak így látnák merre mennek, ha nem is akarják.

Hát akkor mit akal'nak? Megmondom: Szabad Magyarországot és sza-
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had magyarságet. Az embertől emberhez vezető út megrövidítését, várost
8 emberileg élő városit. Az arisztokratát sem akarják agyonütni, tehát
keresnek itt is megoldást. Világos: emberi életet kell biztosítani nekik is,
hiszen különállásuk éppen olyan félszeg dolog, mint a parasztság elma
radott szociális viszonyai. Mindezt e sorok írója is akarja, Csak egyet
nem. Nem akarom a cípömet lakatossal megcsináltatni és semmi körül
mények között nem vállalkozom Kant filozófiájának birálatára és egy
villanymozdony megkonstruálására. Egyszerüen azért, mert a lakatos nem
suszter, én pedig nem vagyok mérnök, de Kantot sem ismerem annyira,
hogy birálatot mondjak róla. Nos: a magyar paraszt melletti kiállás még
nem lehet jogcím az összes sorskérdésekben való kizárólagos ítélke
zésre . " Azért, mert a magyar parasztság nem olvas Babits Mihály ver
seket, nem jelenti, hogy Babits nem volt érték s azt sem jelenti, hogy
azt a magyar parasztság meg ne értené. Láttam már magyar falut, ahol
az összejövetelen Széchenyiről, Reymontról és Paul Claudelről vítatkoztak,
azaz azokat a könyveket beszélték meg, amelyeket tőlük olvastak. Azt hi
szem, igen sok jóhiszemű ember "eltéveszti a házszámot" s azt hiszi,
hogya magyar parasztság érdekei mellett legjobban úgy állhat ki, ha
kizárólag paraszti problémákkal foglalkozó könyvet olvas vagy propagál.
Hiszik ezt azért is, mert az elmúlt évtizedekben valóban nain' volt a sza
kadék a magyar irodalom egyes alkotásai és a magyar nép széles réte
geinek ízlése között. Sem könyvet, sem újságot szívesen nem olvastak.
De nem helyesebb-e, ha a magyar parasztság kettős módon, kétfélekép
pen egyszerre lép be a magyar sorsközösségbe : úgy, hogy magáévá tesz
bizonyos elengedhetetlen szempontokat (elsősorban a történelmi gondol
kodást) s úgy, ha az eddigi vezető rétegek természetesnek veszik a fel
frissülést a parasztságból s mindent megtesznek ennek szociális apró
pénzre váltására is. Ha az utóbbiak túlságosan rövídlátók, akkor megvan
a veszélye annak, hog")' akár fizikai, akár szellemi erőszakos lépések kö
vetkezhetnek be. Ezt pedig el kell kerülni. Erőszakos lépést látok abban,
ha kizárólagosságot akarnak egy iránynak. Szeretem s nagyratartom
Sinkát, Asztalos Istvánt, stb., akinek "Új Esztendő" című könyve való
ságos kis remekmű, de nem akarom elhinni, hogy mások, akik nem áll
nak ebben a körben, ne akarnák szociális vonalon ugyanazt, amit ők.

Miért ne szerethetnék ezért Carossát és Knut Hamsunt, Tersánszky Józsi
Jenőt, vagy másokat?

Az íröt lehet támadni, ha 1. rosszat írt s ha tehetségtelen; 2. ha er
kölcsi felfogása nem tetszik nekünk, elismerve tehetségét; 3. ha nyiltan
vagy burkoltan állam- éS nemzetellenes. Tartsuk szem előtt ezeket a
szempontokat s igazságos és egészséges lesz ítéletünk. Ha tévedünk, nem
baj, hiszen emberek vagyunk s a vitából eredmény származik. De ne
nevezzük nemzetellenesnek még burkoltan se azt, aki nem a mi ielésiin
ket követi. Ezen már mindenütt túl vannak. Angliában éppúgy, mint Né
metországban és Olaszországban. Válasszuk ketté az író nézetét és írói
értékét. S lehet, hogy nem is politikai nézet, amit mi annak gondolunk.
Nem tud mindenki minden témához hozzászólani. Milyen megrendítőn

írja Illyés Gyula a "Mint a darvakban": hogyan erőlködött, hogy az ak
kor divatos parasztábrázolást tegye magáévá, de nem ment, mert múost
látot! maga körül. De azért nem kevésbbé ébresztő Illyés, mint Móricz
Zsigmond. Hiszen végeredményben attól függ minden, vajjon érzi-e az
író a felelősséget, mellyel az egész nemzetének, tartozik s nem hazudik-e
pénz, siker, kitüntetés, előny kedvéért? Ha őszinte s igaz s amellett te
hetséges, akkor minden sora használni fog, hiszen felelősséggel, szere
tetből írta le, amit szíve s lelke kényszere folytán le kellett írnia.

Egymásután sok cikket olvastam ebben a ma már idültnek látszó
vitában. Igen sok cikket nem helyeslek. Nem az elvi kérdésekről szólok
ezúttal, hanem a hangr61. Vagy azon az állásponton van valaki, hogy az
ellenvélemény képviselőit meggyőzni lehetetlen s cikke csak szelleme
csillogtatására vagy odamondogató stílusgyakorlatára való. Vagy pedig
felelősséggel érzi feladatát s akkor az ellenvélemény íróját s a közön
séget is igyekezzék meggyőzni. Használhatja a gúnyt is mint feln'Vert: de
maradjon mindig objektív és személytelen. A népiek oldalán sem nagyon
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tartották be e szempontokat, aki azonban jobbat akar, az ne essen az el
lenfél hibájába, mert ez aztán tökéletesen összegubancólja a fonalakat
Aztán pedig: nevezzük mindig nevén a gyermeket. Ha támadunk, DE':
írjunk általános irányú cikket, hanem írjuk meg milyen mű és milyen
irány ellen szél. Szkeptikusoknak és cinikusoknak persze ez nem való.
Azok nem javítás, hanem a szellemeskedés kedvéért írnak csak. A népi
irók is higgyék el viszont, hogy nem minden könnyebb fajsúlyú könyv
árt az ügynek, hiszen az ember el sem bírja az állandó komor feszültsé
get. Megértés és egy kis szeretet kell mindennek belátásához. Nem vol
tam sohasem fatalista s így most sem bízom az időre, hogy "az ellentéte
ket feloldja". Van egymás felé vezető út, csak legyen jószándék és egy
kis alázat. Senkí életében nem emelhet szebrot - önmagának. Lehet va
laki politikai apostol s elvakult s ugyanakkor pocsék író. De a politikai
apostol s az író is akkor igazán ember, ha nem a ld vagyok, mi vagyok,
csak én vagyok a császár - felkiállással jön közénk, hanem a közösség
szolgálatának alázatával ... Elnézem a magyar irodalom új neveit a har,
mincévesektöl az ötvenig. Mindenkinek megvan már a közönsége s nem
panaszkodhat, hogy idegenek-veszik el a tért előle. Ha van ítt még egy
kettő: konkurrenciája nem komoly ..• De most aztán egyikük se essen
bele az előző korszak hibájába s ne követeljen kizárőlagosságot - a sza
badság nevében.

Egyébként pedig: ne magunknak és ne ellenfeleknek, ne írói klík
keknek, hanem a közönségnek írjunk. Eddig még minden nagy író eliu
tott a közönségíg. Még akkor is, ha a közönség általános felfogása ellen
irt valaki. Sőt talán éppen akkor. A fontos csak az, hogy az iró helyesen
lássa a társadalmat, helyesen lássa a tényeket s könyve a politikai néze.
ten túl is széplrodalmí legyen... Magyar fig1Jel(;

TOZ ,TAMÁS:

VERSEK
EGYSZERO VAGYAKOZAS·

Jobb volna írni lassú gyertya mellett
vagy künn a hegyben, hulló lomb alatt,
hol száll a szélben surranó lehellet,
kakuk-lű, pitypang és a fürge felleg,
míndig iramló, mindig egyalak,
hol lenn a lankán víg bocik legelnek,
anyjukkal tán, ki már háromszor ellett.
mindíg vidám és borzas borjakat,
jobb volna írni vaskos tölgyfa mellett,
hol mint a makk.
megérett már a csönd s a fűre omlott,
hol a magány kék füstként lengedez
s tompán kigyúl az ágostyáni dombok
zöld tomporán s végigvonul kibontott
övvel, zordan, akár egy szerzetes,
a vén idő, susognak lenn a csontok
s ruhátlanul királyok és bolondok
lebegnek el s mormolják: "...ez, meg ez...",
hol ódon képre hajlanak a lombok
s elrévedez
alattuk, őrizvén a lomha nyájat,
Szent Vendel is, körötte görbe kos,
tinó, tehén harapdálja a tájat,

• A költő most megjelent Két tenger közt című kötetéböl.
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