
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalmunk a két világháború között

A vesztett viJágháboni, annak felismerése, hogy az erőszak nem hozhat megol
dást, de kivált a trianoni békeszerződés következtében előállt helyzet kiábrán
dulást és zavart keltett a lelkekben. Növelte ezt az államfonna megoldatlansága,
a fehérterror tombolása, amelynek ellenhatásául sokan a királyság visszaállítá
sában reménykedtek. Ilyen körülmények között az irodalmi életnek is rendeznie
kellett sorait. A liberális ideálokat valló csoportosulásoknak - például a Nyugat
körének - végig kellett szenvednie egy a mozgalom és alapeszméi ellen irá
nyuló konzervatív támadássorozatot is. Táptalajra találtak a revíziót sürgető

gondolatok, a jobboldaliságukat hangsúlyozó eszmeáramlatok. Hosszú éveknek
kellett eltelniük, míg az egészséges és józan középutat járók is megfogalmazták
társadalmi és művészeti elképzeléseiket.

I<ésóbb a gazdasagi világválság idején megerősödtek a baloldali mozgal
mak, amelyeknek eszmevilágából immár hiányzott az a zűrzavaros messía
nízmus, amely a háború után nagy népszerűségre tett szert főleg a fiatalab
bak körében. Ideig-óráig sok író keresett kapcsolatot a politikai baloldallal,
hogy aztán a hírhedt szovjet perek hatására kiábrándulva a csak az ideálok
világában létező jobbik, érintetlen világrendet keressék védekezésül a mind
fenyegetőbben közelgő második világháború, a megkülönböztetések, meg
aláztatások ellen. A 20-as évek elejének legnagyobb hatású alakja Szabó De
zső volt, akinek jelentős része volt abban, hogy az irodalom érdeklődése a
megoldatlan társadalmi kérdésekre irányult. Eletkora, eszmevilágának gyö
kerei, szellemi törekvései eleinte az induló Nyugat körébe sodorták, de foly
tonos nyugtalansága és kielégítetlen szerepvágya miatt előbb az avantgárd
programadója, majd a harmincas években a csúcsára jutó népi mozgalom
szellemi útmutatója lett. A kiábrándulás, az érzelmeket rejtő anyagelvűség

legnagyobb mestere Szabó Lőrinc, míg a szociális igazságosság, a szegények
ügye József Attila költői életművének legfontosabb mozgatói. A bizonytalan
ság és ideálkeresés tanúságaként rendkívül nagy szerepet kapott az esszéírás,
amely francia és angol mintákból nyerte inspirációit. A harmincas évek elején
új nemzedék bontogatta szárnyait, az újklasszikus ideálokat követő, az antik
szellemiség újraélesztésén fáradozó "harmadik nemzedék", ám tagjainak
kibontakozását késleltette a második világháboni, majd a fordulat után a
diktatúra keserves esztendei, amikor kizárták őket az irodalomból. E nemze
dék tagja volt a tragikus sorsú Radnóti Miklós, aki már nem érhette meg a
há~ végét, életműve azonban így is teljes.
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SzabóDezs6

Kora legnagyobb hatású, vezérségre teremtett alakja volt, óriási hatást tett a
fiatalokra azzal a mindvégig következetesen képviselt gondolatával, hogy a ma
gyar fajnak küldetése van, s hibátlan megjelenési formája a magyar paraszt.
Elképzelése szerint a természet ősi erőivel harmonikus kapcsolatát megőrzött
parasztság az a tiszta erő, amelyre a nemzet jövőjét kell építeni, hiszen nem
rontottak meg a várost bűnössé és dekadenssé tévő eszmeáramlatok. Szembe
fordult a liberalizmussal, a kollektivizmussal, a kereszténységgel, a szodalíz
mussal. Messianisztikus elhivatottsággal hirdette a gyökerekből felépíthető, tisz
ta faji alapon szervezett társadalom eljövetelét. Korai tanulmányaiban elhivatott
nyelvésznek, majd a francia irodalom új áramlatai kiváló ismerőjének, remek
debatternek mutatkozott, de szenvedélye hamar elragadta, s mind kíméletle
nebb kritikával fordult szembe korábbi ideáljaival. Ifjúságában sem volt kitartó
szellem: antiszemita kirohanások után a Nyugat liberális gondolkodását tekin
tette iránytűjének, majd lelkesen fogadta a proletárdiktatúrát, hogy utóbb annak
legkérlelhetetlenebb ellenfele legyen. Messianisztikus elképzeléseinek foglalata
a maga korában tömegeket mozgósító regénye, Az elsodort falu (1919), amely az
ideáljait veszített és újakat kereső ifjúság számára egyértelművétette, hogy csak
az erkölcsi és a faji megtisztulás mentheti meg az elárult, a kapitalizmus vám
szedőinek, a zsidóknak és német ajkú asszimiIánsoknak kiszolgáltatott tősgyö
keres magyar parasztságot. Mindezt hallatlan expresszivitással, elképesztő mo
dorosságokkal adta elő, és e stílus tökéletesen illett az általa hordozott megvá1tó
eszmékhez, amelyeknek legnagyobb hatású szószólója ő maga volt, s nem is
szívesen vette, ha mások ugyancsak megpróbálkoztak bármiféle szellemi útmu
tatással. A romlatlan faj himnusza Az elsodort falu. A termőföld üzenetétól szinte
elszédült ember ugyanolyan elemi kapcsolatot létesít benne egy primér, ősidők
óta benne lappangó, de a történelem kényszere alatt életre hívott erővel, mint
Giono és Ramuz hősei, bár Szabó Dezső műveiben a mozgósító, leleplező szán
dék a legerősebb, a természeti ember ennek csak igazolója. Művének komor
figyelmeztetése, hogy az asszimiláció a legjobbakat is megrontja, kiszívja erejü
ket, megsemmisíti ellenállásukat. A regény Böjthe Jánosának sorsa azt sugallja,
hogya patriarchális rendet kell visszaállítani, mert csak az menthet meg a rom
bolástól, amelyek Farkas Imre, a nagytehetségű író - feltételezések szerint Ady
Endre alakmása volna - jellemét és sorsát is tragikusan predesztiná1ják.

Méltó párja volt e művének a Segítség! (1925), amelyben kúnéletlen éles
séggelleplezte le kora erkölcsi és szellemi romlottságát. Altalában akkor volt
elemében, amikor bírálta, lemeztelenítette ellenfeleit, korát. A józan hétköz
napi érzéseket képtelen volt megjeleníteni, a férfi ésa nő szerelmének bemu
tatása pedig naív, valóságos karikatúrája egy olyan személyiségnek, aki hó
dításra és győzelemre termett, de szeretetre alig. A húszas évek elején min
denesetre meghódította előadóestjeinaz ifjúságot, amely paradox módon ak
kor pártolt el tőle, arnikor egyre bátrabb és okosabb cikkei jelentek "meg a
harmincas években. Orizték azonban építő és romboló hatását: a paraszti
jövő iránti felelősséget, azt a meggyőződést, hogya magyarság romlatlan
erőit e réteg képviseli és fejlesztheti ki a jövőben, de azt a gondolatot is, hogy
a város idegen, megrontó tényezője a magyar gondolkodásnak. Az új nem
zedék tudatában újra meg újra felmerült az a tévhit is, hogy az asszimiláció
a magyar faj felhígulását, a magyar észjárás természetellenes kifinomodását
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hozta magával. Ezt a gondolatát mind több követője vetítette vissza az időbe;

a magyarság 19. és 20. századi története hovatovább az asszimiláció okozta
rommezőkhözhasonlított, ahol csak az érdekek szabják meg az erkölcsi vi
lágrendet, s az ügyeskedő kapitalisták - legtöbbjük zsidó - érvényesülnek
a "bujdosó" magyarok rovására. A berlini egyetemi tanár, Farkas Gyula iro
dalomtörténeti összefoglalást írt Az asszimiláció kora a magyar irodalomban cím
mel, Németh László Kisebbségben című munkája és Féja Géza háromkötetes
irodalomtörténete is hasonló törésvonalakat mutat.

Németh László

Amikor a népi irodalom legfelelősebbés legkomolyabban gondolkodó tagjai azt
a célt tűzték ki maguk elé, hogy a magyarság jövőjét a paraszti osztály legtehet
ségesebbjeinek a vezetésbe való bevonása és folytonos művelése révén építik
biztonságos alapokra, Németh László azonnal felismerte küldetését, amely szin
te élete végéig hatalmas szervező és programadó munkára ösztönözte. Eletmű
ve egyetlen szándék megvalósulása: önmagát is folyvást építve igyekezett meg
hódítani a fiatalok számára a kultúra minden értékét. hogy azokat asszimilálva
és széles olvasó rétegekhez eljuttatva lelki hazát teremtsen, amelyben mindenki
otthonosan érzi magát, és legjobb tehetségeit kamatoztatva célratöróen rendez
heti be életét a saját és nemzete javára. Sokat emlegetett és több változatban
kifejtett elképzelése a "kert-Magyarországról" reális felismerésekból is táplálko
zott. Hite szerint a gazdaság fejlesztésével párhuzamosan a lelkekben is ki lehet
fejleszteni a "kertet", ahol a szunnyadó morális és etikai értékek szökkenhetnek
szárba kellő és sokoldalú műveléssel. Pedagógiai elkötelezettsége, minden ka
matoztatható érték iránti nyitottsága alapvetően különböztette meg mesterétől,

Szabó Dezsótól, de gondolkodását befolyásolta az a tudat, hogya város meg
romlott, elveszítette értékképző szerepét, ezért maga is folytonos lelkifurdalással
váltogatta budai otthonait, s igazán csak vidéki környezetben érezte elemében
magát. Sérülékeny természete, túlfokozott érzékenysége sok félreértésre adott
okot. Tény, hogy amikor a magyar ember természetének vagy a magyar iroda
lom fejlódésének jellegzetességeit modellálta, személyes érzelmei tévútra vezet
ték, mindenek előtt Kisebbségben (1939) című tanulmányában, amelyben a nem
zetkarakterológia veszélyes vizeire evezve azt fejtegette, hogya tősgyökeresma
gyar tehetségek sorsa mindig tragikus az asszimiláltakkal szemben, akik 
szemléletes de hamis metaforájának értelmében - "tovább mennek", míg a
nemzeti érzületúek .Jemaradnak".

Páratlanul sokat tett azért, hogya műveltség valóban nemzeti kincs le
gyen. Tanulmányainak egész sora - kivált a Nyugat két nemzedékét bemu
tató írások - nemcsak irodalmi tájékozódásu nk számára jelentenek kitűnő

iránytűt, hanem az európai kultúra jelenében és múltjában is eligazítanak.
Minden korszakról, minden jelentős alkotóról volt fontos, újszerű mondaní
valója, részben azért, mert nem irodalomtörténeti esszéket írt, hanem a múlt
és a jelen hasznosítható erkölcsi törekvéseit értékelte és igyekezett beleépíteni
a nemzeti tudatba. Közben önmagát is folytonos ellenőrzés alatt tartotta,
mintha azt bizonyította volna, hogy csak a tudatosan, nyilvánosan elvégzett
"életgyónások" biztosíthatják a lélek tisztaságát, teremthetnek olyan életél
lapotetamely alkalmas a példaadásra. Ez a nyilvános és személyes vallomá-
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sosság az 1934-ben kiadott Ember és szereptől jellemezte tevékenységét, s ren
geteg haragra, sértódésre adott okot. Részben nálunk addig meglehetősen

szokatlan nyfltsagaval, részben ebből fakadó óhatatlan elfogultságával- hi
szen minden eseménynek, minden kapcsolatnak saját maga volt a mércéje 
rengeteg ellenséget szerzett magának. Tagadhatatlan, hogy egész életművét

áthatja az egocentrizmus, amely meggátolta abban, hogy mélyen önkritikus
lehessen, de segítette, hogy szépirodalmi műveiben is nagyot és maradandót
alkosson, hiszen a regényeiben ábrázolt kérdéseket átélte és végigszenvedte.

Az 1935 karácsonyán megjelent Gyásztméltán nevezték méltatói a magyar
regényírás nagy teljesítményének. Megjelenése idején egyik újdonságának azt
vélték. hogy Móricz Zsigmond nagy parasztregényei mellett is újat tudott
mondani a magyar falu életéről és a magyar paraszt szernléletéről.Valójában
e művében is az erkölcsi szándék és annak megvalósulása az igazán izgal
mas: a regény nagyszabású nőalakjának sorsával azt példázza, hogya bezár
kózás, az önzés, a konvenciókra hagyatkozás, az azokra való kizárólagos
figyelem tönkreteheti az ember életét. Móricz hatalmas tablóinak ereje és
lendülete nála lélektani mélységgel párosult. A Gyász, az 1937-ben kiadott
Bún és az Iszony voltaképp a személyiség visszhangtalanságban, magányban
való teljes eltorzulásának nagyszerű megjelenítése. Németh László kora eu
rópai regényírásának lélektani indíttatásait olyan környezetben teljesítette ki,
amely e műveit egyszerre teszi a kor nemzeti problémáinak kifejezőjévé és
az európai regény törekvéseinek méltó párjává. Művészileg talán kevésbé
megoldott az Alsóvárpsi búcsú (1938), amelyben a személyes elemek erősen

érvényesülnek, ám a regény főalakjának az igazságosabb jövőre irányuló
gondolkodása fontos és előremutató értéke. Mintha a görög sorstragédiák
végzetre kiszemelt emberének újabb sorsváltozata volna legnépszerűbb regé
nye/ az EgetóEszter (1956) is, amelyben Németh László regénypoétikájának
minden jellegzetessége összegződik. Nem annyira egységes ez sem, két része
két külön világ, szemléletét mégis egybefogja a kérlelhetetlen ítélkezést eny
hítő humánus szándék, mely az író magatartását mindvégig áthatotta.

Egészen külön vonalat képviselnek Németh László életművében színmű

vei és drámái. Rendszerint egy időszerű társadsalmi kérdésnek, vagy az író
önértelmezésének, önvizsgálatának tükörképei. Nem az eseményeket jelení
tik meg, nem az akció az uralkodó elemük. Gondolatok feszülnek egymásnak
bennük. A történelmi drámákban a magyarság jellegzetes típusait jeleníti
meg, amint igazságért küzdenek a történelem kényszere vagy erőszaka el
lenében/ s amikor a kultúra nagy személyiségeit jeleníti meg, akkor is hely
zetük és a lelkükben működő erkölcsi törvény feszültségét ábrázolja nagy
gondolati erővel. Ez nem mindig párosul elég látvánnyal, s jellemei sem fej
lődnek/ hiszen eleve adott magatartásminták megjelenítői.Bár Németh Lász
ló idegenkedett a modern színház formabontó törekvéseitől. színműveínek

egy része mégis a modern drámával rokonítható, hiszen ő is kora emberének
erkölcsi dilemmáit jelenítette meg történelmi és társadalmi környezetben. Fe
lelőssége és tanító szándéka a magyarázata, hogya feszültség paradoxonát
nem groteszk formában, hanem a lineáris idő és a valóságos tér hagyomá
nyos egységében ábrázolta.

Nagyon nehéz volna bármelyik tanulmányírói törekvésének dokumen
tumait a másik elé helyezni, hiszen irodalomtörténészként. társada
lomtudósként, utópistaként, pedagógusként egyaránt maradandót alkotott,
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eszmét beleépültek a korba, s alighanem a magyarság jövőjét is nehéz elkép
zelni eszméinek értékelése, józan, elfogulatlan kritikája és befogadása nélkül.
Rendkívül fontosak azok az írásai, amelyekben a nemzet felemelésének és
lelki építésének útját rajzolta meg. Ha szerencsésebb kor szülötte, egyike le
hetett volna a magyar nevelésügy sorsfordítóinak, reformtervei - mint egyéb
elképzeléseinek egy része ugyancsak- így alighanem elavulnak, de a bennük
munkáló szándék, a kultúra életalakító szerepének felismerése és hangsúlyozá
sa, s egydemokratikus, értékközpontú struktúra megteremtésére való törekvés
talán kormányzó elve marad a magyar pedagógiának.

lllyésGyula

A sikeres életút adatait böngészve azt hihetnénk, békés, boldog, megállapodott
költői személyiség volt. Valójában kora egyik legnagyobb szenvedője,aki új és
új utakra térve próbált "modus vivendi"-t kiküzdeni a maga és népe számára.
A két fogalom - személyíség és haza - elválaszthatatlanul forrt egybe élet
művében, nem véletlen, hogy Petőfi legszebb és legköltőibb életrajzát írta (1936).
Az a választása is tudatos volt, hogy 1926-ban búcsút mondott a sikerekkel
kecsegtető francia fővárosnak - anélkül, hogy az ottani írók legjelesebbjeihez
kapcsolódó szálait elvágta volna -, s hazatért. Elhatározása logikus követ
kezményeképp szakított az avantgárddal, olyan radikálisan, hogy e korszaká
nak műveit megsemmisítette. Már első lírai műveiben egy nagyformátumú,
honfoglaló igényekkel és küldetéssel felruházott személyiség lépett az iroda
lomba, s annak szemléletét ugyanúgy termékenyítette meg új élményekkel és
nézőponttal. mint Móricz a saját koráét. A Nehéz földben (1928),a Sarjúrendekben
(1930), de kivált a Három öreg (1931) éa Ijfúság (1932) című elbeszélő köl
teményeiben a magyar líra hagyományai éppoly meghatározók, mint a bűntu

datával küzdő,azt új és új változatokban megszólaltató tékozló fiú gesztusa, aki
keresi a formát, hogyan tudná megszólaltatni a szegénységéről szerzett döbbe
netes élményeit, a módját, mint lehet egyszerre európai és magyar, feloldva a
"városi"életforma és a "vidéki" élmények okozta feszültséget. A Puszták népe
(1934-ben kezdte részleteit közölni a Válasz, 1936--ban jelent meg könyvformá
ban) eímű szociográfiája a paraszti élet mélységeinek döbbenetes és felkavaró
híradása. Az előadás pontosságát, objektivitását át meg áttöri az író zaklatott
indulata, felelősségérzése. igazságtevésének vágya. A népi irodalom kedvelt
műfajánakez a legnagyobb, példaadó teljesítménye, egyben a magyar irodalom
egy sajátlagos múfajának európai rangú darabja. Ehhez hasonlóan nagy teljesít
ménye volt az 1946-ban megjelent Hunok Párizsban. Bár meglehetősen hosszú
ideig, kisebb-nagyobb megszakításokkal dolgozott rajta, s a fanyalgó kritikák
elvették kedvét a folytatástól, e műve megejtően szép hangulatával, az emléke
zés nosztalgiájával talán leglíraibb műve, a próza feloldásának, korszerűsítésé

nek legsikerültebb kísérlete irodalmunkban. A Beatrice apródjai szintén bővelke

dik önéletrajzi elemekben, itt azonban nem a lírai magatartásmód az uralkodó,
hanem esszéisztikus betétek oldják és értelmezik az előadottakat. Izgalmas és
megválaszolhatatlan kérdés, vajon Illyés miképp írta volna meg e művét más
társadalmi környezetben, amely'1919 eseményeit nem tekinti tabunak...

Világirodalmi viszonylatban is páratlan Kháron ladikján (1969) círnű esszé
regénye, amely az öregedés természetrajzának mesteri leírása. Az Anatole
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France-i nosztalgikus szépséget az Olyésre mindvégig jellemző irónia és öní
rönía ellenpontozza, ~ világot értelmező, mindenre nyitott öregedő férfinak
csak a teste öregszik, a szelleme friss és rugalmas maradt.

"fme, egy szívem szerint való költő. Egy költő, aki mindenekelőtt ember,"
- írta a nyolcvan éves Olyést köszöntve Jean Rousselot. Élebnúvének való
ban ez az egyik legfontosabb jellemzője. Babits halála után mindinkább vál
lalnia kellett a lelkiismeret ébrentartójának szerepét, majd a történelem új és
új alakváltozatokba kényszerítette, míg legvégül a magyarság megőrzésének

és méltóságának lett szószólója, bölcs, indulatait palástoló, fel-fellázadó, de
a körülmények nyomásának engedő pátriárka módjára. Emberségét azonban
e szerepeiben sem veszítette el, személyiségjegyei mindig feltörnek impozáns
lírai terméséből. Nagysága abban rejlik, hogy még a nemzete érzéseit kifejező
verseiben is érezzük az öntudatos, kiválasztott küldetéses ember jelenlétét,
az egyedi emberét, akinek joga van szólni, s akinek kötelessége elmondania
"egy mondatot a zsarnokságról" . Nem lázadó típus volt, de tudott Iázítani.
Nem protestáló, de azzal, hogy egy internacionalizmusát fennen hangoztató
korban a magyar hagyományokat őrizte és a magyar nyelv tisztaságáért
emelte fel szavát, csendben és méltósággal mutatta e megmaradás lehetősé

gét. Miközben "egyre magasabbra hágott a nyugati kultura lépcsőfokain"

(Aurélien Sauvageot szavai), hű maradt szülőhazájához.Ennek érzésvilágát
igyekezett gazdagítani ismereteivel, indulatait szelidíteni a világirodalomból
is összegyűjtött bölcsességével, irodalomszemléletét gyarapítani műfordítá
saival s önismeretét beoltani az euröpaiság szellemével, melyet egyként áthat
a nemzeti büszkeség és minden érték iránti nyitottság.

A kis népek irodalmát gyakran meghatározza a megmaradásért vívott harc
drámai elhivatottsága. Nem hiányzik ez Illyés költészetéből és prözéjaböl
sem. Elleste azonban a legnagyobbaktól azt a készséget, képességet, hogy a
veszélyekből erényt kovácsoljon, slehangoló tapasztalataiból azt a következte
tést vonja le a maga és minden olvasója számára: mégis van remény, van Iqút,
csak okosan, józan paraszti ésszel, önkritikával és derűvel kell keresnünk. Igy
lesz az Éden elvesztése ámű oratóriuma az emberiséget fenyegető végítélet lato
mása, de ezzel párhuzamosan a megmaradás himnusza: s egész életműve tö
rekvéseinek foglalata:

Ha jőa harag napja
mert hiszen e/jöhet.
ha robban az atom,
mert hisz halomba rakva
vár haftló kezet;
robban bár az atom,
ama végső napon,
ama rettentő holnap
elólt még, emberek,
merjük a legnagyobbat,
kezdjük itt a legmélyboi,
hűségünk ereje'boi
léptenként, mint lehet,
de mégis fol, föl ésföl,
újm az életet.
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A népi irodalom

illyés Gyula kétségtelenül joggal szerepel úgy a köztudatban, mint a népi és a
nyugatos irányzat összefoglalója. A népi mozgalom irodalmának megteremtője,

Erdélyi József (18%-1978) azért is rekedt meg kezdetben óriási hatással művelt
témáinál, s azért lett egyre modorosabb lírája, mert hiányzott belőle illyésmű
veltsége, egyetemes látása és igénye. Erdélyi Petófihez talált vissza; benne is élt
elődje indulata, természetessége, úrgyúlölete. A népi észjárást és hangot olyan
hatással zendítette meg a húszas években, hogy Babits Mihály 1932-ben a fiatal
költőket bemutató versgyűjtemény előszavában újnépiesség eljöveteléről be
szélt. Erdélyi azonban megrekedt, indulatai gyakran vitték tévutakra, túlfoko
zott szereptudata pedig meglehetősenkétséges politikai pályára sodorta. Erdélyi
költészetéhez hasonló hatása volt egy újra felfedezett múfajnak, a szociográfiá
nak is, mely felkavarta a nemzet jobbik részének lelküsmeretét, hiszen a népi
tömegek mélyrétegeiból hozott hírt, olyan nyomorúságról, kiszolgáltatottságr61,
tudati elmaradottságröl, amely cselekvésre késztette a magyar társadalom job
bik részét. Szabó Zoltán, Darvas József, Erdei Ferenc és a többiek újrarajzolták
Magyarország szociográfiai térképét. Hiába voltak az ügyészi tiltások, hiába
kezdett egyre éberebben működni a cenzúra, nyilvánvaló lett, hogy alapvető

társadalmi változásokra van szükség a parasztság felemelésére, s ez a felismerés
kivált a fiatalokat késztette arra, hogy különféle szervezetekbe tömörülve keres
sék a gazdasági és tudat-változások módjait. Népi gyökerekból táplálkozó
protestáns, katolikus és szocialista szervezetek, egyesületek szervezték a népfő

iskolákat, agrártanfolyamokat, tanonciskolákat, amelyek egyszerre szolgálták
egy korszerűbb gazdasági struktúra kialakítását és az öntudatosabb parasztré
tegek tudati felemelését. Ez a mozgalom olykor politikai eredményeket is elért,
a világháború közelsége, a fokozódó jobboldali nyomás azonban nem tette le
hetővé, hogy bekövetkezzék a várva-várt földreform, s meginduljon a népi te
hetségek fölfelé áramlása. Pedig voltak ilyen tehetségek szép számmal. Egyikük
ról Tamási Aran (1897-1966) formált szinte szimbolikus erejű képet Ábel a ren
getegben című regényében, amelyben sok az önéletrajzi elem, de fontosabb tar
tománya az a megejtóen szép mesei rétege, amely ezt az agyafúrt, a nehézsége
ket mindig legyőzö, tetőtől-talpigemberi léptékű figurát igazi hőssé avatja, mint
sokakban élő vágyképek kivetülését. Tamási nyelve, ízes fordulatai, természetes
előadásmódja revelációként hatolt, s a társadalom érdeklődését ráirányította a
kisebbségi magyarság sorskérdéseire. A trilógiává nőtt Abel többi részének mű

vészi ereje nem vetekszik az első részével, az író sorsa pedig azt példázza, hogy
az ihlető közegétől elszakadt művész, bármily nagy tehetség legyen is, új köze
gében idegen és gyökértelen marad. Veres Péternek (1897-1970) is hasonló a
sorsa: míg gyalogosan járt a szerkesztőségekbe döbbenetes életanyagr61 tudósító
elbeszéléseivel és okos, a paraszti jövendő esélyeit firtató cikkeível. nyílt szem
mel és erkölcsi felelősségérzettel képviselte a legszegényebb paraszti rétegek
ügyét, megvalósítva irodalmi honfoglalását. Mihelyt a nagyvárosba költözve a
politikában is szerencsét próbált, és hadügyminiszterként szolgálta a Rákosi
rendszert, alkatától és tehetségétől idegen szerepbe kényszerült, s az a széles
társadalmi tabló, amely A Balog család történetéből (1961-ben jelent meg a három
kötetes ciklus, melynek egyes részeit meglehetósen nagy intervaIlumokban írta)
elénk tárul, később öreges dohogássá változott. Még látványosabban zuhant
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lefelé lIa falu küldötte" Szabó Pál, (1893-1970), pedig Talpalatnyi föld (1946) című
regénybiIógiája sokkal nagyobb tehetséget sejtetett.

A népi irodalom képviselői között, akik vagy a nép legmélyebb rétegeiből

érkeztek az irodalomba, vagy az évszázados törvények szellemében élő ma
gyar falu szülöttei voltak - határokon innen és túl -, eruptív, nagy tehet
ségek is jelentkeztek. Pályájukat nem futhatták végig. Ennek oka részben
szerves műveltségükhiánya, részben pedig az, hogy sokszor jogos indulatuk
sugallatára hallgattak, a harag azonban rendszerint rossz tanácsadó.

Elementáris tehetségű költő volt Sinka István 0897-1969), akinek az volt
a gyerekkori álma, hogy juhászbojtár lehessen, s még negyvenéves korában
is az éhhalál szélén állt, olyan nyomorúságban tengette életét. 1934-ben jelent
meg Himnuszek Kelet kapujában című verseskönyve, csodálatosan szép, idilli
tájakról és szinte romantikusan felfokozott éntudatról árulkodó költemények
egymásutánjával. Elbeszélő önéletrajzi költeménye, a Pásztorének (1935) a fáj
dalom könyve, melyben józanabbul, objektívebben vetett számot csüggesztő
életútjának kijózanító tényeivel. A negyvenes évek elején ért a csúcsra, ami
kor megtaláita legsajátabb témáját: a szegények, a pásztorok világát ábrázolta
balladás erővel és sejtelmekkel átszőve. E világban ősi hiedelmek, kötöttsé
gek élnek, s a kitörés egyetlen esélyét a szabadság reménye adja.

Ugyancsak ösztönös, hatalmas tehetség volt Mécs László (1895-1978), a két
világháború közötti időszak legnépszerűbb lírikusa, premontrei szerzetes, aki
viszont faluról, kisebbségivé lett környezetből indult. Óriási hatást tett a fel
vidéki magyarság életérzését megszólaltató korai verseivel, melyek telve
vannak túlfokozott küldetéstudattal, allegóriákkal és hatalmas természeti lá
tomásokkal. Tehetségére jellemző, hogy olykor egészen megragadó sorokban
fejezte ki elhivatottságát (" Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.")
Kiteljesedésének nem használt, hogy mindig szívesen vállalta a "vándor lan
tos" szerepkörét. Felolvasó estre, matinéról matinéra hívták, s ő gyakran al
kalmi versekkel szerepelt - elképszető sikerrel. Versvilágán érezni, hogy
művei egy részét előadásra, szavalatra szánta. Senki sem volt olyan hatásos
tolmácsa költészetének, mint ő maga, gyönyörű hangjával, szálfa termetével,
a premontreiek hófehér ruhájával. Mint a jó hír vivője járta az országot, Er
délyt, a Bánátot, a nyugati szórványmagyarság otthonait, s hogy mennyire
szokatlan, figyelemfelkeltő "keleti" jelenség volt, azt az is bizonyítja, hogy
verseskönyvének második francia kiadásához Paul Valéry írt előszót.Néhány
rendkívül bátor versben szállt szembe Hitlerrel (Imádság a nagy lunatikusértJ,
ugyanakkor naív és járatlan lévén az irodalmi viszonyok között, műveit

olyan lapoknak is közlésre engedte ~t, amelyek éppen nem a kultúra ügyét
szolgálták, s őt rossz hírbe hozták. Elete végéig regős maradt, de megcsilla
podva, sok szenvedéstől megedzve - 1953 és 1956 között koholt vádakkal
börtönbüntetést is szenvedett, nevét évtizedekig leírni nem lehetett, csak a
nyugati magyarság őrizte emlékezetét - Isten igrice lett, s a kegyelem hét
köznapi működésétmutatta a korai avantgárd hatásokat népiekre váltó ver
seiben.

Ugyancsak kivételes népszerűségű írója volt korának az új és új alakvál
tozatokban jelentkezőKodolányi János (1899-1969), a harmincas években agi
lis szervező, bátor publicista. Finnországi utazásainak tapasztalataival igye
kezett beoltani, nemesíteni a magyar paraszti értelmiség tudatát. A háború
idején szilárdult meg benne az az eszme, hogy az embemek a transzcendens
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életértékektől való elszakadása tragikus ballépés volt, melynek következmé
nyei elborzasztották, arra ösztönözték. hogy még intenzívebben keresse su
gallatát ősi, törtenelem előtti korokban. Rendkívül intenzíven tájékozódott a
magyarság múltjában, s ahol azt a szándékot érezte, hogy a kegyelemmel
átszőtt személyiség áldozatos életpéldájával az értékek nyomozására indult,
vagy megvalősítésukra törekedett, alkalmas anyagot talált hatalmas tör
ténelmi regényeihez. Arn ezekben is az anarchiába hulló világ Iátványának
lehangoló tapasztalatait fejtegette. A Vízözönben (1948).például az anyagias
ság és a helytelen célra orientált magatartás csapdáit, az Uj és új földben
(1949-1958) a szorongásos életállapotból való kitörés kísérleteit. En vagyok
(1972) círnú Jézus-regényében az isteni és emberi világrend feszültségének
feloldására tett kísérletet. A világirodalom modem áramlataihoz csatlakozva
mítoszi világképet teremtett, amely a személyiség számára is új magatartás
mintákat kínál. Heves vitákat keltettek kíméletlenül hiteles, de indulatokat
sem nélkülöző, olykor kegyetlen önéletrajzi regényei, emlékezései. melyek
önkritikusak is ugyan, de átüt soraikon a magányra ítélt személyiség 
hosszú ideig az irodalomból kirekesztve, betegen és magányosan élt Balato
nakarattyán - türelmetlensége, elhirtelenkedett ítéletalkotása.
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