




mert ez feltétlenül az or:s~ág nyngalmát alapozza. meg, 
szükség lesz a titkos választójog életbelépése idején. 

A. beszéd után a cselek:ödetet várjuk, s hiszüll'k az .akcióban, 
meg egészen reálisan látjuk, hogya már sok elbukott ígéret. programm, és 
.,pont" után ez az utólsó bizalommal fogadott próbálkozási lehetőség •.. 

x. 

. Sajátos szerepe van nálunk aZ irodalomnak Emherek,dülg'Ok, tá-
jak, osztályok csak úgy ,jutnak he ,a köztudatba, érdeklődést és figyel .... 
met, mondhatnánk: polgár,iüg'ot ak~dr szereznek a szellemi életben,ha 
irodalmi formáhan kife,iezést nyernek Munká1sságuuk van p!. ésproblé-:, 
máit divat hangoztatni. Mégsem nőtt úgy szívünkhöz, nem Jelent annyi 
érzelmi elemet a közösség számára, mint apar,ftsz:tságó Nem akadt lllég 
soraikból.nagy fI-ó, aki beleszuggerálta . volna a szívekhe.osztályának 
embereit, életét, problémáit. A Jlarasztságotviszont írqk é$költgkegész 
sOrra.vitte bele. a köztudatba. (A buqapesti munkásság és proletárság. 
lass8!n-Iassim megtelika' beözönlŐ vidékimagyarságg1'll. Igy talán meg 
lellet a reményünk arra, hogy innen is támad. egy Illyés, ,\!él:gY:J(9~(}lányi 
s aldmr avárosi munkásság is bekerül irodalmunkJ)as'a1llél:gyp:I's?,el-
lern újalakokkal, ú,j vonásokkal gyarapodik) . •. ..' 

De ,a parasztságon belül 1s sa.látságos huUámz;ist láthl:ti~nk.'Egy~ 
egy vidék, vagy réteg' időnkint különösen előtérh.enyolllv;ka~.f,}iJstíg 
erejével lef,üglal magának minden érdeklődést; szinte ·rep:rez.e1;ft.~U1la. 
magyarságot, hogy aztán út Írók más tájakról" megint -6~h~lfé'l€iteH;, 
vagy II1el1Őtzött rétegnek ad:ranak jelentőséget. . ..•. ... .. ..( •.... 

A háborúelQ!Ji évek szenzáciÓ.ja pl. Móricz felsőtiszaif1~r:a8.~i"ilága,. 
Robusztus, nyersemberek s hozták az iro<;fulomba a ma~~at~élyR~gész 
ösztönvilágát, tit'kos, vad erőit, a nomád\5lek és nomádélet{j~i /~JiIl.té.,~ 
keH. (A .szembeállítás kedvéért kell kiemdni ezt a leg'eg-YéItÍ~}).0voÍlá~t 
Móricz munkásságából. Az ő óriási területű emh~rtere:in~Q lllúyészefe 
nem szorítható ilyen szűk meghatározások korlátaikö:l;~J\~;rókéti
Mikszáth-Gárdonyi-féle idealista-realista jellemzés. utáne~Ja> hcttlfl
mas naturalizmus h~zott először modern, az emberi élet m~LYi'.ég~itfel
táró, élő .emberáhrázolást. Nem csoda, hogy ennek szugges,~tí",k.ö~vetf
tésével ez a "felsőtiszai nomád" ,jut uralomra a köztudathan,:mÍ:td a ma-
gyal'tság legjellemzőbb, legősihb arca. . .' .. 

A magyarságnak azonban még sok érdekes arcava~ se~~kköz;m 
csakhamar felmerül az erdélyi il'odalomban egy ú,j ése~~nivilág: 
a .székelység,. a régi magyar parasztközösségek Je~;teljesebbeIi· megőrzött 
hagyományaival ; közösségi életformáival,kultúreredményeivel, •. szóval: 
"néprajzi érdekességeivel". Ha Móricz paraszt,jai a magyarfajősios~+; 
tönvilágát .hozták, akkor a székelység a törit§nelmimagY:f,~~ság regisé.o· 
geH, egy ősi kultúrközösségben élő nép lelkének mélységeit hozta 8 ta
lán a magyarság legszínesebb, legdifferenciáltahb, legromantikusabh 
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áF<::át4!'Misztikum, furfang és humor, tragikus pátosz. Es mínde:J1ekf~Iett 
egy' sokszázados eleven - és szabad _ közösségi életben kialalotlt,/I~leg'" 
lepően szikrázó, elmés társalgási módoT, romantikus kQHői nyelvet. "A 
siílus az ember." De még inld:hb: "AbtiJus a közösség" í AstilusJelki 
gazdagság. Legfőhb.élményünk,hogygcíndolatok, érzelmek lélkü:íJklJen 
különös kapcsolatokban, képekben, különös hangulati asszociációkban 
vannak. Az ember annyit ér, amennyit ebből a különös, belső világ
!lól úgy tud kifeJezni, hogy az mások számára is élmény legyen. [le 
gondolatok játékának, hangulati árnyalatoknak találó kifejezésén -Jáló 
§;töm; az, hogya szavak játéka mögött érzelmek, finom megkülönböz
tetések érződjenek, a gondolatok meglep ő kapcsolásának gyönyörűsége 
cSflk többszázados, magasrendű, élénk társadalmi életben fejlődhetik ki. 
(Mintahogy a v.ilág legcsi~zoltabb, .. legml~Dészibb társalgási nyelve,' a 
francia mögött'~gy szabadon kibontakozott társadalom magqsrendű
sége án.) Ilyen közösség tala,jából nőH'ki az erdélyi irodalom koronája: 
T amási ,játékos művészete. 

Mikor ez az "arc" a legmag.asabb megvalósuláshoz, az irodalmi ki
teljesüléshez eljutott, már nem volt a mienk. Kétségtelen, hogy az erdé~ 
Iyi irodalom nagy népszerűségében és. ur,alkodó szerepébenna,gy """,._""Nii'A1"'''·' 

l'&~e volt az elszakítás, fölött érzeH fáJdalomnak és ra,iongá~n.a,k.De 
már előhb: Jókai, majd Szabó Dezső .nagy székely-ra.jongása~""előkés:zi-
tette a talajt. Hozzájárult .a székely népmíívészef emlékeinek közkincs-
csé válása; a múlt században a népköHési gyűjtemények, a .b.alladak, 
később a képzőművészeti emlékek - faragás, szőHes, székel1f~apú, .. -'
legújabban a :székely népzene: úz egész magyar anyag: legmélyrbh,.leg;.. 
művészibh része. Mindennek hatása alaH a közfelfogáshan egyre inkábh 
II szé,kely le~t a ~ag'yarság legs~Ht~:e,~~h meg:pyilvánulása, ~ tÖlJl?~eI
halvanyult, Jelentektelenebb lett. ~~szeKely volt a reprezentatlVmagyar. 

Aztán lassan kezdtünk körülnézni, mi maradt meg nekünk itthon. 
S rájöttünk, hogy köröskörül, a lábunk előtt hevertek az ősi paraszt
kultúra kincsei, de mi ügyet sem vetettünk reájuk A gyöngyösb6kréta 
hamar felkapott divatTa"",a Sárköz, Kunsáp;, Mezőkövesd,Hortőba:gy 
már ismert népének felidézése mellett egész sereg olyan hélyrőlhozo,u 
RzÍnes csoportokat, melyek sohasem szerepeltek a köztudatban. Dunáll
túl, DunameUéke; Jászság', Heves, Nógrád, Borsod vidéke sajátos pa
rasztkultúrákkal válnak egyre ,jelentősebhé. 

Ekkor Jelentkezik az irodalomhan ,az addig elfele,jtett Dunántúl is. 
Berzsenyi, Kisfaludy dinasztikus-nemesi irodalma, majd később Vörös
marty, Vajda nyugatias művészete óta ez a tá.r. nem szerepel az iro,.. 
dalmi életben. Az Ady, Móricz, Szabó Dezső által erőtelJesen képviselt 
Tiszántúl és Erdély ellenzéki, "kuruc" szelleme, a "nomád" és később 
az erdélyi irodalom székelye a Tiszántúlra helyezi át. a súhpontoit.8 a 
feledés homályába borít,ja a Dunántúlt. Ekkor jön Kodolányi finom, 
kiért naturalizmus a és hozza az Ormányság: különös, zárt, régies vilá
gát.'és új társadalmi bajait. Ha Móric:z;nál,az, ösztönember prohlémáinak 
hatalmas erejü ábrázolása az uralkodó 'Vonás, akkor Kodolányinála 
lár'sadalmi ember problémáinak fegyelmezett intelligenciával való, ke
serü, .pesszimista rajza. Ez a rajz, ez a nép is tragikus, akárcsak a szé
kely. OH a történelmi sors, az állandó küzdelem a veszélyekkel, a~ 
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·~fehhmaradás, az örok, beteljesületlenség a tragikum; . 
sadalom belső összeomlása, a bomlás, a halál. Ez az irodalom 
ciális kérdéseket vet fel - éspedig az egész magyar életre 
zóan, - a dunántúli, dunamellél<:í paraszttár,sadalom lassú 
az értékek csillogása közt a kórt: az egész magyar élet . ' 
már csak egy lépés Erdélyi és Ill~és szociális Jíráiáig. A nincstelen ." 

. paraszttömegek is helyet követelnele a magyar öntudatban - s a mq-;/ ,,' 
gyar életben. S innen ú.jabb lépés: a "Puszták népe". . . . 

Uj réteg, új világ. Az alulIevők, az elnyomottak, a lefojtott primi
tívség tengődő, vegetatív, süppedő világa. A magyar arc a szegénység, 
babonák, elesettség félhomályának megvilágitásában. - S már ismerő
"ökkel népesült be az eddig mellőzött tái, Ísmerősökkel, akik .jelentenek 
számunkra valamit: értéket, új színt, nehéz problémákat, - de min
denképpen kapcsolatot. 

Ez a kor, - a közelmúlt, - már-~ erősen szociális szemmel 
\" .. ~.Zi,e.ti" de még mindig a folklorer-értékelés kom volt. Az ősit, a . múlt em'" 

lékeit, a népm,jzi érdekességet értékeltük. Nagy szerepe volt ebbena 
népzenei mozgalom hatásának is, mely ebben az időben végleges dia
dallal bontakozik ki szellemi életünkben. Ezzel a szemmel nézve, az, Al
föld középső része', a Duna-Tisza-köze, a parasztvárosok, az alsó Ti
sza:vidék nagy, üres folt volt számunkra. TradiciótIan, .,semleges",ér-;: 
dek.telen. 

Aztán jött a Viharsarok; ,jött a Futóhomok., S ami eddigszürk~:. 
.jelentéktelen volt, az egyszerre a többi fölé emelkedett értékel~s:Ünkben. 
Meg kellett csak' ismerni a parasztvár:osok népének, az Alföld .kispa
rasztságának remek erőfeszítéseit, az elért tel,jesítményeket, életéne#: 
torradalmifeszítőerőit; tudomást kellett csak szerezni a Tiszavidék fol'''; 
rongó heroizmusáról, "történelemformáló igényéről", egy más, johb) Ma;., 
gyarországért való örökös küzdelméről, hogy ez a nép, ez a. t~l"legyen 
a legjelentősebh ,szívünkben, a leg·töhb okulást adó, a leghiz"hh. Az 
Alföld,- a Petőfi óta elfele.jtett Alföld, - ú.Jra megjeIenta.magyia:r;,; 
ság tudatában. Es újra a szociális megújulás kérdését hozta,.DehoQlta 
a néprajzi értékek pusztulásán búsulóknak a vÍgasztalást,ahizt,~tásr: 
az ember. emher ,s a lélek lélek marad ú.Í formák közt 'is ,és az, emheri 
léJek az élet minden formájában megtermi a maga szépségeit ésérté~ 
keit. A Tiszavidék "rideg paraszt ja" folklore-értékekltelyetl Sinka 
Istvánt, Szabó Pált, Veres Pétert adta a magyar kultúrának. I 

Ha a mai könyvolvasó végiggondol Magyarország térkép én, minden 
fájra egy-egy sajátos, irodalmHag megrajzolt aroo.t helyez el gondQlat
han. Mindegyiknek saját szinei, problémái valnnak. S a sok arcból egyre 
határozottabhan, egyre élőbben ,jelenik meg az egész magy~iságképe. 
A legúiahh irodalom hatalmas munkát végzett: kialakífoHaa magytl.J: 
9nismeretet. Amit a régiek felvázoltak, azt megtöltötték tartalommal, 
kiteljesítették. Nem változtak a körvonalak, csakm€;gieltek az élet szÍ-· 
nével. ElőV'é lett a magyar.ság képe önmagunk számá,ra. Egyszer, talán. 
heM fog jutni Európának is a szívébe! 

Vargyas Lajos. 
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