
SI NKŐ FERENC:

A NÉPI IRODALOM ÉS A
MAGYAR KATOLICIZMUS

Sokszor az az érzése támad a figyelönek, mikor azt a sok vitát,
írást figyeli, amely nálunk eszmék, illetve többnyire jelszavak körül
folyik .hogy börzén ténfereg. A börzén vagontételben árulnak búzát,
kukoricát és egyéb árut, anélkül, hogy bármelyik is látta volna az
alkudozók kőzül. A jelszavak körül dúló vitákban eszmék, gondolatok
körül folynak szócsatákanélkül, hogy azok tartalmát pontosan ismer
nék a viaskodók. Az annyit emlegetett nemzeti gondolat, nemzeti egy
ség, összefogás, keresztény magyarság, szentistváni gondolat, haladás
és hagyományhűség, kultúrfölény és vezető szerep valóban komoly
eszmék és eszmények. Csak éppen mindenki másképpen értelmezi öket.
Ez még nem a legnagyobb baj: súlyosabb az, hogy legtöbben nem
törodnckazzal, hogy mit vall a másik, az ellenfél. 1\ legtöbb vitatkozőt

inkább érdekli az, amit ő maga képzel el az ellenfélről, mint maga az
ellenfél. Innen van a sok Don Quijote típusú bajnok szellemi életünk
ben. A hadakozók nem valóságokkal viaskodnak, hanem elképzelések
kel, azzal a fantazmagóriával, amelyet kiki megteremt magának az
ellenfeléről. Legtöbbször ezért komolytalanok oly sokszor a barátságok
és szövetkezések, ezért értéktelenek a dicséretek és ezért igazságtala
nok a támadások és bírálatok.

A legtöbbet félreértett jelszó a népiség. Ahány ember használja,
annyiféleképpen érti. Ha azokat a támadásokat figyeljük, amelyek a
jelszót az úgynevezett urbánusok részéről érik, azt kell hinnünk,' hogy
a népi a városinak, a nyugateurópainak és a magas kultúrának a taga
dását jelenti. A baloldal részéről nem egyszer olyan értelemben hasz
nálják, mintha a népi a jobboldaliságot, a burkolt vagy nyilt fasizmust
jelentené. Mások előtt vissönt úgy jelenik meg, mint valláspótló világ
nézet. Vannak, akik tipikusan protestáns, sőt antikatolikus megnyil
vánulást látnak benne. Egyesek szociolőgiai és politikai alapon az új
német eszmék utánzásának tartják, Egyetlen egyben azonos a sokféle
változat: lényegében mindegyik kődös és bizonytalan.

•
A vitáktól függetlenül, ugyancsak többféle értelemben használja

a népi jelzőt a közhasználat és a saakirodalom, Más a nép és a népi
tartalma a politikai szakirodalomban, a szociológiában, mása szép
irodalomban és a kultúrbölcseletben. Ez önmagában még ugyancsak
érthető volna, hiszen a. politikában ésa szociolőgiában a nép szükség
képpen formát, keretet jelent, az irodalomban és a kultúrbőlcseletben

tartalmat s tartalomhordozót, A baj az, hogy a ~udományok sem
vesznek egymás eredményeiről és megállapításairól tudomást. A szo
eiolőgus sokszor elfelejti felvetni a,kérdést, vajjon a nép valóban semmi
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egyéb-e, mint társadalmli: képlet, keret és helyzet, s nem figyel rá,.
hogy a népi gondolatnak sajátos értelmezése található a magyar szép
irodalomban, hogy sajátos multja van e gondolatnak, melyben sajá.
tos törekvések jelentkeznek lassanként két évszázada. Aki pedig
figyelmen kívül hagyja a népi gondolat történeti multj át, valóban
nem láthat benne egyebet, mint a német nemzetiszocializmus magyar'
vetületét, lessükitett osztályszemléletet, mely indokolatlanul és jogta
lanul akarja a parasztság körére lecsökkenteni a magyarság fogalmát.
Ugyanakkor természetes, hogy az, aki nem törődik a népi gondolat
szociológiai és politikai vonatkozásaival, s csak irodalmi 'alapon szem

.léli azt, nem tud lehatolni a kérdés mélyére, nem tudja megvonni a
fogalom körét és nem tudja megtalálni a kapcsolatot más kérdések,
mlá8 világszemlélet felé.

Mindezek előrebocsátásával mégis azt kell mondanunk : bármeny
nyire is állítják egyesek, hogy a népi gondolat politikai jelszó, vagy
félremagyarázott szociológiai fogalom, ez a sokat vitatott kérdés az
előtt, aki a lényeget keresi, inkább az irodalom és a kultúrböleselet,
kultúrtörténet körébe tartozik. Politikai jelszónak és társadalmi reform
célnak csak akkor lehet kitűzni, ha tisztán látjuk szellemi tartaimát és
lényegét. Enélkül csak olyan naiv és meggondolatlan hordőssőnokí

frázisokat terem, mint amilyeneket néha azoktól hallani, akik a gon
dolat törhetetlen híveinek vallják magukat, de épp túlzásaik miatt ll;

legnagyobb ellenségei 'annak. Ezek jelentenek ki nagyhangon ilyene
ket: ."csak az a magyar, ami népi", "csak a paraszt az igazi magyar",
"a népi kultúra a magyar, s minden, ami nem ez, idegen és átkoS" .

•
Többször megállapították már, hogy a magyar nyelv népe más.

BzÍnezetü, mint a legtöbb nyelv ugyanezen szava. Nemcsak a politikai
és szociológiai értelemben vett népet jelenti, hanem mindazokat a
rétegeket, akik kétkézi munkájuk révén közeli kapcsolatban állanak a
földdel, s hordozói egy sajátságos életformának, egy sor egymással
szerves kapcsolatban álló lelki és szellemi tulajdonságnak s egy másik
sor hagyományosan őrzött és örökölt ősi magyar müveltségi elemnek.
A nép ilyen életformát s müveltséget jelző jelentése annyira eros,
hogy a szociológiai és politikai értelemben vett változata teljesen hát
térbe szorul. Mondjuk ugyan, hogy "városi nép", a nép azonban első

sorban a falu lakosságát idézi fel képzeletünkben, mégpedig sajátos
életmódjával és kultúrájával együtt.

A népi gondolat szempontjából ez a bizonyos "sajátos" kultúra
ll. legfontosabb. Ez határozza meg a tartalmát s ez határozza meg ellen
feleinek és barátainak magatartását. Aki nem hiszi, hogy van ilyen
sajátos kultúra, melynek a nép a hordozója, az nem is vár a néptől

s a népi gondolattól az irodalomhan semmit. Nem jelenti okvetlenül as
iJören kétkedés és hitetlenség, hogy az elutasító emberileg és társa
dalrailag is elfordul a néptől. Párosulhat még igen nagy jószándékkal,
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8 reformátori buzgalommal is. Gyakran találkozunk olyanokkal, akik
nem hisznek sajátos magyar népi kaltúra létezésében, s mégis emlege
tik a népet, sőt a népi gondolatot is. Az ö népi gondolatuk azonban
inkább a szoeiális gondolat. A népet sajnáljáll:, életformáját, szellemi
állapotát alacsonyabbrendűnekérsik és segíteni akarnak rajta. Ewk
akarják "felemelni ll. népet" .

Táboruk rendkívül népes és változatos. Ide tartozik a szociálrefor
mérek, ll. szociográfus írók csoportja, S ide tartozik a baloldal. így
hajlandók elfogadni az urbánusok is a népi gondolatot.

Ez a tábor - szépírői, szakírói egyformán - a nép életében eJ.sö..
sorban a materiális és a szociális problémákat veszi észre, s azokat
emeli ki. Kétségtelen, hogy számos érdekes és értékes írást termett ez
az irány. El kell ismerni, hogy például Szabó Pál, Veres Péter, Darvas
JÓ78ef írói munkája - legyen bármilyen bárki állásfoglalása velük
szemben -sokban hozzájárult a magyar kőséposztálylelkiismeretének
ébresztéséhez.

A népi gondolat hordozóinak másik csoportja többet 'akar látni
a nép ~letében: mint materiális és szoeíális kérdéstömeget. Hiszi és
vallja, hQgy VM népi kultúra, népi szellemiség, s ebből meríteni akar.
Összeszedi mindazokat a kulturális és spirituális elemeket, amelyeket
fl. nép életében meg lehet találni, kiesiszolja-és felemeli a magas iroda
lom szintjére. Ezek nemcsak segíteni akarják a népet, hanem tanulni
és meríteni is akarnak életéből. A most élő írok közül az olyan egyéni
ségeket kell ide számítanunk, mint Tamási Áron, Sinka István, Erdé
lyi József, Kádár Lajos.

Két határozott irányvonalat lehet kivenni tehát míndabban, ami
a nép és a népi gondolat körül történik most az irodalmi és általá
ban a szellemi életben: a népi materializmusét és ll. népi spiritualiz
musét. Átmeneteket és színeződéseket természetesen lehet találni akár
az egyik, akár a másik irányban, s egyáltalán nem jelenti e2J a felosz
tás azt, hogy az egymásmellett említettek együtt is dolgoznak és össze
is tartoznak, (Nem egyszer megfojtanák egymást egy kanál vízben.)
A spirituális népieéget sem szabad úgy értelmezni, hogy azok, akik
hordozzák, mindnyájan hitvalló keresztények. Nem egyikükben hatá
rozott pogány velleitások tapasztalhatók, sokszor keserű szavakkal for
dulnak a keresztény egyházak ellen, s legtöbbjük kemény küzdelmet
vív tudatosan vagy tudat alatt Istennel. Mégis jogos a népi spiritualiz
mus jelzőjével illetni öket, mert munkáiban tudatosan vagy öntudat
lanul mindegyik felszínre hozza a népi gondolkosásmőd, a népi élet
metafizikai elemeit és jellegzetességeit.

Kétségtelen, hogy 'I'amásiék népisége továbbfejlődést jelent
Petőfiék népiességével szemben. A népi a lényegre utal és a tartalomra,
a népies a formára és a keretre. A népiesség a néptől elsősorban for
mai elemeket vett fel. A népiesek költészete nemzeti vagy általános
jellegű népies formában, a mostani utódaiké sajátosan népi modern
formákban. Petőfiék a nép hangján a középosztály mondanivalóit hoz-
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ták, a Sinka, Tamási és a többiek R nép mondanivalőitvallják modern,
európai hangon. Ennek a fejlődésnek szükségképpen meg kellett Wl'
ténnie a Petőfi utáni nemzedék üres formalizrnusa, giccses rnűdalokba

torkolló szentimentalizmusa után. Az utat a három géniusz: Ady,
MóriC7l, Szabó Dezső törte. Bennük egyszerre tört magasra a népi élet
materiális, szoeiális és spirituális része, - de még kifejtetlenül s nem
egyszer programszerűen, élnagyolva. A kifejtés, az új bányák és új
kincsek feltárása a mostani nemzedéknek jutott feladatul.

•

A népiesség alapvető problémája mintha ez lett volna: mi a nép
nek, tehát a legmagyarabb nemzetrésznek a megnyilatkozási formája.
A népiségé, a népi gondolaté ez: mi a magyar lélek, a magyar szellem
lényege ~ Hogyan kell felépíteni magyar lényegÜ kultúrát, a társa
dalmi, gazdasági, kőzigazgatási, politikai berendezést ~ Ebben a vonat
kozásban még a népi materializmus és szocializmus hívei, a reformá
torok és szoeiográfusok lényegi, szellemi, tehát bizonyos mértékig
spirituális feladattal birköznak.

Az a vallomás, amely Tamásiék írásain keresztül tör felszínre, azt
mutatja, hogy a magyar, illetve a népi lélek közvetlen kapcsolatban
van a metafizikummal. Tamási drámáiban az új magyar misztérium
játék vajudik. Erdélyi verseiben különös közelségbe kerül a valóság
hoz a mese, Sinka balladáiban csodák táncolnak, Kádár egyik regényé
ben a halott lélek kalandjait sorolja el. A csoda értése és sejtése lap
pang mindegyikük költéssetében. A materiális világba minduntalan
betör a metafizikum, az élet határai kitágulnak és a mindennapi való
ság egy része csupán egy nagyobb világnak.

Mindez igen közel van a kereszténységhez, sőt a katolicizmushoz.
Ezen a közelségen nem változtat, hogy észreveszik-e hivatalos és fél
hivatalos katolikus részről, vagy sem, s az sem változtat, hogy a népi
gondolat hívei, mit vallanak, mint emberek, egyének, társadalmi és
politikai lények. Reménytelen az olyan kísérlet is, amely külön magyar
vallást akar teremteni, a magyar nép lényegében tele van keresztény
séggel, sőt katolikummal. A nép lelke mélyén most is egyre Isten gyer
mekének érzi magát.

Ell az érzés nem törhet fel a maga tisztaságában, hanem összekeve
redik primitívelemekkel, idegen hatásokkal. gyarlósággal. De ezért
nem annyira az írók felelősek, akik felszínre hozzák a mélyről a keresz
tényi elemeket, mint a katolikusok, akik mereven távoItartják magu
kat az egész kérdéstől. Azon a címen, hogy tévedések, naiv túlzások
vannak a népi gondolat hordozóiban, ahelyett hogy segítenének raj
tuk, csak elítélik :::ket. Pedig segíteni kellene. Ha metafizikai élménye
ket hoznak fel a népi lélek mélyéről azok, akik távol esnek a metafizi
kaiszaktudástól, mit hozhatnának fel azok, akikben megvan ez a
tudás!
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H«zzá kellene nyúlni a kérdéshez katolikus részről. Nemcsak
azért, hogy ítéletet mondjanak felette, hanem hogy elősegítsék a tisztá
trodását és a. fejlödését, mert nem elég várni a termést és nyesegetni a
vadhajtásokat. Természetesen míndehhez az kellene, hogy legyenek a
népi gondolat kérdésének katolikus részről szakértői. Sajnos, e téren
nagyon kezdetleges stádiumban van minden katolikus jellegű próbál
kosás és indulás. Pedig a kifejlődést csak az hozza meg, hogya magyar
katolicizmus szellemi erői megmozdulnak a kérdésben. Ez a megmoz
dulás egyformán igen hasznos volna a magyarság és a magyar katoli
cizmus számára. A magyarságot a népiség lényegének feltárásával
jobban hozzásegítené önmaga megismeréséhee, s a teremtő,munkában
- a költőében, tudóséban - egyetemes emberi színvonalra emelné
mindazt, amJi most csak részletérték. Viszont az erős és nagyhatású ka
tolileus irodalmat is csak akkor tudjuk megteremteni, ha beleépítjük a
magyar népiségbe. Pázmány példája követésre vár Ínég mindig.
Nagyon helyes, haa katolikus író az egyetemes katolicizmus szellemi
kincstárából merít, De ne felejtsük el, hogy az Árpádok ezen a földön
hatalmas temjplomot építettek, s ez a templom bármennyire is megron
gálódott komor és véres századokban, alapjai ott vannak a népi lélek
mélyében.

Ezeket az alapokat ki kell onnan ásni.

PAUL VALÉRY:

NEM IGAZI HALOTT

Gyengéden, csendben én e drága hant tövén,
e hideg emlékmű kövén,

mit árnyból s tékoz kéj lankadtságából állít
tested, a bágyadt-renyhe báj itt,

meghalok, rádhalok, hullok, fúlok föléd,

de alig érve még e sírbolt mély ölét,
mely holtrarcsukva csak még csábítóbb ígéret,
e tetszhalott, kihe most visszatér az élet,
megborzong, szeme nyíl, villan s ajkamba mar,
és vélem egyre új és új halálba hal,

mely drágább százszor, mint az élet.

Ford.: Som;/;Yó György
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