
Ma a fiatal magyar irodalomban aránylag kevesen vannak teremtő mű
vészek, inkább kiváló esztétikusok jelentek meg köztük. Annál feltűnőbb, 
hogy az utóbbi években egész csomó „paraszt” jelent meg, akik verseket, 
novellákat, regényeket s politikai cikkeket írnak. Festő is, szobrász is 
jelentkezett négy vagy hat elemi iskolával, és az ember meglepetve vette 
észre, hogy nem kell egyetemi végzettség ahhoz, hogy valaki a művészet 
nyelvén megszólaljon.

Társadalmi s nemzetgazdasági jelentősége ennek az, hogy ha a nép 
gyermeke még a magas művészetekben is el tud jutni bizonyos meglepő 
magaslatra, akkor a foglalkozása körében még sokkal messzebb juthat. 
S valóban a magyarságnak éppen a legelhanyagoltabb területein, az Al
föld közepén, a sivár homokon és a szikes mezőkön olyan magas kert- 
gazdálkodás és gyümölcsészet fejlődött ki, talán éppen a rossz gazdasági 
viszonyok következtében, amiről a háború előtt még nem is álmodtunk. 
Ez a nagyszerű fejlődésképesség a magyar nép javára írandó. A földmíves 
magyar nép tanulékonysága, értelmessége s teremtő képzelme jelenik meg 
ebben a munkában.

Az általános iskolakötelezettség még nem magyarázza meg ezeket a 
pompás változásokat. Sokkal inkább a kultúrának a sajtó útján való nép- 
szerűsödése. A népirodalmat a régebbi időben nem tudták másképp el
képzelni, csak úgy, mint a gyermekirodalmat. Aki a nép számára írt, az 
leszállította a nívóját, alacsonyabban választotta meg a témakörét, s 
egyáltalán úgy szólott a Nép Barátja a néphez, mint egy nála szánalma
san alacsonyabb szinten élő s kínlódó emberelemhez. Már Arany János 
kétségbeesve beszélt arról, hogy micsoda hangot engednek meg maguk
nak, akik a néphez írnak. Atyáskodó, okoskodó, magyarázó modort.



Valósággal irodalmi légkör jelent meg az egész magyar életben, ami a 
régebben halálra ítélt talentumokat, akiket a sors a mélybe nyomott, szin
tén hozzászólásra provokál.

Nagyatádi Szabó István, ez a dunántúli kisgazda volt az első', aki or
szágos sikert ért el szónoki stílusával. Én magam soha el nem feledem 
egy-egy beszédét, amit a szabad ég alatt tartott a maga testvéreinek. Nem
csak bölcs volt, hanem költői. Olyan képeket használt, amelyek illatozva 
szállottak fel a beszéd felett, mint tavaszi virágzáskor a porodák pelhője 
a fiatal gyümölcsfák felett. Azt hiszem, az ő személyes hatásának lehet 
tulajdonítani, hogy ma már akármerre megy az ember, kész szónokok 
jelennek meg a falu dobogóin, a szegedi alsótanyákon éppen úgy, mint 
a dunántúli mezőgazdasági kamarai gyűléseken.

Ha mármost valakiben az íráson keresztül való megszólalásra van isteni 
képesség -  nem látom be, hogy miért ne érhetné el az elemi iskolai vég
zettségű parasztgyermek a művészet magas horizontját. Mint ahogy el is 
éri. Mert el kell ismerni, hogy a sok között a Szabó Pálok, Sértő Kálmá
nok, Sinka Istvánok, Veres Péterek és számtalan mások, csakugyan ott 
mozognak bátran és biztosan az irodalom határozott és történelmileg ki
alakult mezején.

Most Németh László, a tehetséges és fiatal esztéta, úgy látom, vétót 
akar mondani ennek a meglepő új törekvésnek.

Tegnapi cikkében „Sznobok és parasztok” címen megtámadja egyfelől 
a kulturáltak, másfelől a kultúrálatlanok szereplését az irodalomban.

Voltaképpen régi probléma. Kisfaludy Károly óta állandó divat a „kül- 
földieskedőket” és a „teleszájú, zsíros Mokány Berciket” üldözni.

Németh László mélyebbre nyúl. A külföldimádókat sznoboknak, a par
lagiakat parasztoknak nevezi.

Cikke főleg az utóbbiak ellen tartalmaz súlyos támadást.
Azt véli, hogy a kultúra nem egy zsák ismerettömeg, amit át lehet talics- 

kázni a határon, hanem kígyóbőr, amit ha valaki felvesz, meg is kell 
tanulni benne mozogni, „ízlést, etikettet, gondolkozásmódot” elsajátítani.

Ha ez igaz, akkor az elemi iskolát végzett paraszt csakugyan sohasem 
juthat be az irodalomba, mert nincs pénze rá, hogy egy talicska ismere
tet vásároljon, s még kevésbé lehetséges számára a kígyóbőrviselet.



De az irodalmi megindulás alapja nem a kultúra, hanem a lélek affek- 
tusa. Kultúra csak annyira kell az írónak, hogy felszabadítsa a lelkét. 
(Bums paraszt volt, és a Petőfi hat gimnáziuma is messze elmaradt kor- 
társai magas iskolai műveltsége mellett.) Az iskola rendeltetése egyre in
kább a szakképzés. A technikai specializálódás és a gondolkozás kicsiszo
lása. Irodalmi szakképzés nincs. Az irodalomban, mint minden művé
szetben, a tehetség maga töri az utat s hozza a kincseket a mélyből.

Az író ott kezdődik, amikor az ember elfelejti azt, amire az iskola taní
totta. Mennyivel könnyebb lehet ez a zseniális „parasztnak”, mint az 
egyetemet végzett kultúrembernek.

A nemzet rohamosan halad azon az úton előre, hogy minden tagja egy
forma kultúrnívóra emelkedjék. Már nem kell, hogy a falu bolondja le
gyen a művész egyéniségből, aki ott rekedt anyagi okok miatt a faluban. 
Ma már a tanyai pásztorfiú eljuthat annyi magaslatra, hogy a művészet 
alapelemeit megérezze. A többi az ő dolga.

Én nem féltem az irodalmat ettől az új elemtől, amely eddig nem fenye
gette a múzsafiak berkeit: a nép egyszerű gyermekeitől. Én megújhodást, 
új erőknek, új tehetségeknek fellobbanását várom a falu gyermekeinek 
irodalmi munkásságától.


