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I

Fiatal, kitűnő írótársunk, Szitnyai Zoltán néhány nap előtt egy délutáni 
lapban „A Café de la Paix-től a Nagyerdőig” címmel cikket írt, mely rep- 
rezentatíven érzékelteti az ifjúság és az irodalom egyik jelentékeny szár
nyának a népi, szorosabban paraszti eszmekörtől való megittasult inspi- 
ráltságát. Ennek az eszmekörnek hatása irodalomra, politikára és társa
dalomra nemcsak hogy nem új, de állandósult termékenyítő tényező a 
XIX. század elejétől; mióta a jobbágyság felszabadításának kérdése ak
tuálissá vált, egyre erősödik, hogy a század közepe táján irodalmi virág
korban s az élő irodalmi nyelv megteremtésében érje el tetőfokát; s ha 
a túltengő népieskedésre törvényszerű reakció következik is, a magyar 
irodalom mestereiben ezentúl éppúgy tovább élnek a néplélek, népi nyelv 
és művészi forma Petőfitől és Aranytól feltárt s örökbe kapott kincsei, 
mint ahogy tovább él e magyar klasszikusok törekvése is, hogy irodal
munk a világirodalommal való szoros összefüggése és a világ szellemi 
mozgalmainak felvétele révén ne maradjon egy primitív nép etnográfiai 
kuriózumának. Petőfi is és Arany is, ugyanakkor, amikor a Nagyerdőbe 
eresztik gyökereiket, gyökérszálaikat szétágazzák a világ minden tája 
felé, s ezért van, hogy terebélyük nem egy sajátos klíma és talaj különc 
növénye, amely csak a furcsaságokra vadászó botanikus számára érték, 
hanem a szellem ama fáival egyenrangú, amelyek majdnem az égig nőttek.

Egy népnek nem lehet kultúrcélja, hogy ősállapotát konzerválja, s ha 
a fejlődés során már eljutott a magasság és bonyolultság egyetemes fokáig, 
programszerűen rekonstruálja a speciálisan kezdetlegest és szimplát! Bar
bárság lenne, ha például a norvégek az ibseni fenyőszínvonaltól eltökélten 
vissza akarnának csúszni a zuzmószínvonalra; s ugyanilyen barbárság 
lenne, ha a magyar irodalompolitika az Ady platánjától, Babits rhodo-



dendronjától, Móricz tölgyfájától, Szomory pálmájától mindenféle nö
vény felnevelésére alkalmassá tett magyar földet csak a nagyerdei gömb
akác termelésére fogná! Márpedig Szitnyai valami effélét akar, ha lojáli
sán is a tegnap iránt, amelynek érdemeit nem kicsinyli, de megelégelte. 
A Café de la Paix-től, amelyet Szitnyai a nyugati intellektualizmus, eszté- 
ticizmus és humanista individualizmus boszorkánykonyhájának tart, visz- 
sza a Nagyerdó'be, mert szerinte a jövő Európája a nacionalizmus és kol
lektivizmus árnyékában fog élni! Nos, amilyen önkényesen testesíti meg 
Szitnyai a nyugatiságot a Café de la Paix „filléres külföldiekkel” társas- 
utazó Cook-utasokkal, tehát „kollektív” lényekkel benépesített teraszá
ban, ugyanolyan önkényesen nevezi ki a debreceni Nagyerdőt a naciona
lizmus és kollektivizmus geográfiái szimbólumának. Ugyanabban a dél
utáni lapban, amelyben Szitnyai cikke megjelent, néhány nap múlva Féja 
Géza barátom megrendítő riportot írt a debreceni Nagyerdő közepén élő 
barlanglakokról, akiknek élet- és kultúrszínvonala a kirgiz jurták népénél 
alacsonyabb, megszégyenítőbb és elkeserítőbb. Magam is bejártam tavaly 
a Nagyerdővel szomszédos Hortobágyot, s ki is kaptam érte, mert meg
írtam, hogy bűn és szégyen a nem is festői nyomorúság és elhagyatottság, 
amelyben ez a testileg is korcsosodó nép megrekedt! Bármennyire is sze
retnék erkölcsileg, világnézetileg és irodalmilag megújhodni, sehogy sem 
tudom, hogyan vegyem fel ez erkölcsileg az állami törvényektől, világné
zetileg a vallástól is alig érintett néplélek hatásait, s hogyan újhodjam 
meg irodalmilag a százötven szótól, ami a hortobágyi bojtárnak a magyar 
nyelvből jutott. Ellenben forró vágy fogott el, hogy még szenvedélyeseb
ben követeljem e nép megújhodását; hogy földhöz juttassam, amelyből 
emberhez méltóan megél, kultúrához, amely emberhez illő szellemi tartal
mat ad neki, s jogokhoz, amelyek sivatagi elhagyatottságának individua
litásából bekapcsolják a nemzeti és társadalmi kollektivitásba, s állam
polgárrá nevelik. S forró vágy fogott el, hogy ezt a népet, amelynek egész
ségügyi elhanyagoltságáról megrendítő vezércikket olvastam ugyanabban 
a lapban, amelyben Szitnyai cikkét megírta, közelebb juttassam orvoshoz, 
kórházhoz, fürdőhöz s megint csak olyan életviszonyokhoz, amelyek 
a rosszul tápláltság és az egyoldalú táplálkozás skorbutszerű következ
ményeitől megmentik. Más szóval: urbanizálni szerettem volna, annál



inkább, mert azt tapasztaltam, hogy a városiasabb viszonyok között élő 
paraszt rohamos gyorsasággal öntudatosodik, civilizálódik, sőt gazdago
dik, s testileg is sokkal egészségesebb, ellenállóbb, szemrevalóbb.

Nagyerdei és hortobágyi tapasztalataimat csak ebben a vádló formában 
tudtam gyümölcsöztetni a városban, ellenben, ha hatalmam lenne hozzá, 
városi tapasztalataimmal, a város kultúrintézményeivel s a városban ke
letkezett népi, demokratikus és szociális eszmekor megvalósításával vég
hez tudnám vinni a magyar nép, a magyar paraszt megújhodásának cso
dáját. Ám a haladó politikai és társadalmi célomat, hogy a parasztot 
földhöz, joghoz és kultúrához juttassam, nem kapcsolom össze egy regé
nyes és tetszetős, de haladásellenes kultúrprogrammal és irodalompoliti
kával, mely kizárólag attól a néptől akar inspirálódni és új impulzust sze
rezni, amelyet félvad szociális, szellemi és erkölcsi alacsonyságából fel 
akar emelni. Ha a jávai malájokat meg akarom menteni a tropikus láztól, 
amerikai egyetemeket végzett orvosokat küldök hozzájuk, és Európa és 
Amerika vegyi gyáraiból orvosszereket, de nem leszek mágussá, s nem 
adom be nekik gyógyszerekként a mégoly költőien tarka varázsfüveket. 
A misszionárius nem totemekkel, hanem a kereszténység jelvényeivel té
ríti meg egy kultúrvallás és kultúrerkölcs számára a primitív népeket. Az 
a politika, amely a parasztért dolgozik, akkor a legtermékenyebb, ha mi
nél többet ad neki a város civilizációs javaiból, s minél inkább felgerjeszti 
benne ugyanazokat az aspirációkat, amelyekkel a városi öntudatos töme
gek küzdenek érvényesülésükért és jogaikért. Az az irodalom, amely esz
tétikai célján kívül a parasztot is szolgálni akarja, akkor termékeny, ha 
a paraszt számára hozzáférhetővé vagy szuggesztíwé tudja tenni azokat 
a bonyolultabb, sokrétűbb gondolatokat és érzéseket, amelyekben a kul- 
túrember megnyilatkozik.

De még ennél is jobban szolgálja a parasztokat az olyan irodalom és 
publicisztika, amely azok előtt a konok osztályok és tényezők előtt tárja 
fel a paraszt élettanát, lélektanát és szociális problémáit, amelyeken a pa
raszt polgáriasítása meghiúsul.

Ebben az esetben azonban nem fokozza az argumentáció erejét, ha az 
író a paraszttól tanul nyelvet, hímet és hámot, s nem tudom, hogy a dia
lektusbeli és zamatbeli intarziákon túl mit kaphat még a nacionalista és



kollektivista Szitnyai a Nagyerdő proletárjaitól, milyen szempontokat, 
politikai és szociológiai érveket és törvényszerűségeket, amelyeket a városi 
intellektuell, még ha ellenfele is ennek a kollektív nacionalizmusnak, ne 
kaphatna meg egy körúti könyvkereskedésben, amely nacionálszocialista 
brosúrákat is árul?

II

Mert erről van szó: hogy amikor a jóhiszemű Szitnyai lekerget bennün
ket, Európa felé sandító írókat a Café de la Paix teraszáról: anélkül, hogy 
tudná, a Nagyerdő helyett kis híján a teotoburgi erdő sűrűjébe téved. Az 
a nacionalizmus és kollektivizmus, amelyet a jövő európai élet faculté 
maitressének tart, ennek az erdőnek fáit rengeti, Európa egyik karban
tartott, civilizált erdejét visszavadítja olyan őserdőre, amilyen a Markgra- 
fok előtt volt.

Szitnyai s az az írói csoport, mely a parasztból akar megújhodni, öntu
datlanul szemünk láttára újhodik meg a német kispolgári forradalom su
gallatától; ez a forradalom is azzal a jelszóval indult, hogy „a paraszt az 
új német társadalom fundamentuma” ; ez a forradalom is megengedi ma
gának az elméleti progressziót, főként szociális területen, s üldözi a „reak
ciót és spiszereit” ; ez a forradalom is perhorreszkálja a Café de la Paix 
hiperintellekuelljeit, s ápolja az irodalmi népiességet, a regionalizmust, 
s ott is bőven akadnak, akik jóhiszeműen vagy konjunktúrából kiszolgál
ták a rendszer irodalmi és publicisztikai munkatervét. Abban a Németor
szágban, amelyben minden árnyalati fordulatnak megtermett a maga iz
musa, most ez az izmus a legszembetűnőbb, de végeredményben hivata
losan is ugyanolyan izolált és kis közvéleményű, mint titánkodó és kócos 
baloldali elődei voltak.

Éppen ezért elkedvetlenítő, hogy ez az eszmekor, amelynek minden 
fogalmi eleme a valóságban mást jelent, mint aminek jelszóként használ
ják, nálunk egy joggal elitnek és feltétlenül jó szándékúnak nevezhető írói 
csoportot megtéveszthetett és inficiálhatott. Elismerem, hogy ez az új in
fekció majdnem öntudatlan, hogy a kór tünetei aránylag egyelőre szelídek 
s másfajta hatásokkal is keverednek; így van bennük valami az elsősor



bán literáris francia populizmusból is, amely egy valóban túlfinomult és 
művészi hagyományaiba kissé belcmerevcdett irodalom egyik szektájának 
majdhogynem perverz tájékozódása: abszint után hajnalban tó'gymeleg 
tej; -  de hol vagyunk mi még attól hogy túlfinomultságunktól megcsömö- 
rödjünk, s hol vagyunk a merev irodalmi tradícióktól, amikor alig száz 
éve, hogy néhány lelkes irodalmár úgy plántált át hozzánk külföldről 
addig nem kultivált irodalmi műfajokat, ahogy Széchenyi a lóversenyt és 
a kaszinót. Főként ez idegen szellemi áramlatok azok, amelyeknek szinté
zisében s kissé lokális átformulázásában Szitnyai megjelöli a „nagyerdei” 
szellemet, s amelynek éppoly kevés köze van a Nagyerdőhöz, mint a Café 
de la Paix-nek. Sőt, Párizsnak még köze van hozzá, mert mégiscsak Párizs 
a ludas abban a maga forradalmaival, hogy a Nagyerdő környékén nem 
minden paraszt él olyan baromi sorban, mint az erdőstisztás barlanglakó 
vákáncsosai. Szitnyaiék német eredetű nacionalizmusa tehát semmivel 
sem magyarabb gyökerű, mint a mi francia forradalmi eredetű humanista 
demokráciánk, s a faji alapon elgondolt kollektivizmust, amelyet egyre 
gyakrabban reklamálnak, éppúgy nem a Nagyerdőben találták ki, mint 
a moszkvai kollektivizmust!

III

Ezt a tisztulásra ítélt idegen nacionalizmust és kollektivizmust nem termi 
meg a Nagyerdő, és a jó szándékú Szitnyai Zoltán és jó szándékú társai 
ne is próbálják elplántálni a debreceni homokban. Ha földhöz, joghoz, 
kultúrához óhajtják juttatni a parasztot, követeljenek számára elsősorban 
általános, titkos választójogot, több iskolát és több orvost, s hagyják, 
hadd szabadítsa fel önmagát a demokratikus polgárság és munkásság 
segítségével. Ha szeretik a magyar nép nyelvét, zenéjét, szokásait és erköl
csét, akkor ám ihletődjenek meg tőle, amithogy minden időben s min
denütt voltak kisebb-nagyobb irodalmi irányzatok s kiváló költők, zené
szek és tudósok, akiket vonzott és inspirált a népi élet és lélek, de ne vi
tassák el tőlünk a jogot, hogy befogadjuk és terjesszük a nagyvilág bonyo
lultabb hatásait. Illyés Gyula, a kiváló költő írta le a félelmetesen elfogult 
mondatot, hogy bizalmatlanná válik az író iránt, aki városban született!



Nemcsak a Café de la Paix, de a városi születés is illetéktelenné degradálja 
tehát szerinte az írót arra, hogy a magyar nyelv és nép szószólója legyen. 
Ez a szigorú és fitymálkodó exkluzivitás, amely mögött egy taktikából és 
intellektuális szeméremből elpalástolt halk antiszemitizmus is meghúzó
dik, hovatovább gettóba izolálja azokat, akik a magyar irodalom megúj
hodása és a magyar népi tömegek öntudatra ébresztése közben nemcsak 
örök érdemeket szereztek, de üldöztetést, mártíriumot is akkor, amikor 
a művészi formák ellen fellázadni is hazaárulás volt, s amikor a magyar 
parlamentben csak nemzetről beszéltek, de a népről még nem volt illendő 
szólni, mert egyet jelentett a büdös paraszttal és az utcai csőcselékkel! 
Nos, ez a kiebrudalt réteg nem fog gettóba szorulni, hanem folytatja iro
dalmi, társadalmi és politikai munkáját a magyar nép felneveléséért és 
polgáriasításáért.

Mert a parasztot nem az irodalmi népieskedés és a politikai faji ro
mantika homeopatikus gyógymódja, hanem az európai urbánus civili
záció gyógyítja meg s teszi majd alkalmassá arra, hogy életfeltételeit meg
szerezze és biztosítsa, s ezt a gyógyuló civilizációt legkevésbé azok juttat
ják el hozzá, akik gyűlölik a várost, a civilizáció erőközpontját, és drót- 
sövénnyel vagy ősmagyar szekértáborral akarják elzárni a magyarságot 
a világgal való közösségtől. A debreceni Nagyerdőből nem lesz korridor 
a nyugattól elzárt magyarság és a megbokrosodott keleti nacionalizmusok 
között -  a Nagyerdőből a demokratikus és kulturált erők végül ugyan
olyan Európát fognak csinálni, amilyen Magyarországot csináltak a sváb- 
zsidó-tót-arisztokraták Budából és Pestből.. .


