
( Magyar Hírlap, 1934. június 3.)

A személyes ügynek, eltekintve attól, hogy esetleg személyek ügyét is tisz
tázza, az az előnye, hogy benne az eszmék mintha testet öltenének: min
denesetre jobban láthatók. A küzdő vagy veszekvő felek magukra öltik 
a gondolatjelmezét, s ettől mintha a gondolatok is elevenebben mozogná
nak. A harcosok nemcsak képviselnek, de szimbolizálnak is valamit. 
Aiszkhülosz tragédiájában az Erőnek és Kényszernek keze-lába van, kilép 
a kulisszák mögül és emberi hangon dörög. A divattal ellentétben. Ezért 
nem vagyok ellensége a személyes ügybe szorult közügynek, s veszem fel 
szívesen a kesztyűt, ha tiszta kézből röpül. Abban sajnos nincs már mó
dom hinni, hogy vita bárkit is véleménye megváltoztatására bírjon, de ab
ban hiszek s lelkesedek is érte, hogy a finoman vívott küzdelem mindkét 
fél fegyverét élesíti. Attól függ persze, hogyan csapnak össze. A napokban 
Zsolt Béla tisztelt meg azzal, hogy ragyogó s fürge stílusát egy bekezdés 
lélegzetéig ellenem fordította:

„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 sze
rinte az írót arra, hogy a magyar nyelv és nép szószólója legyen. Ez a szi
gorú és fitymálkodó exkluzivitás, amely mögött egy taktikából és intellek
tuális szeméremből elpalástolt halk antiszemitizmus is meghúzódik, hova
tovább gettóba izolálja azokat, akik a magyar irodalom megújhodása és a 
magyar népi tömegek öntudatra ébresztése közben nemcsak örök érdeme
ket szereztek, de üldöztetést, mártíriumot is akkor, amikor a művészi for
mák 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!”



Bevallom, volna ürügyem, hogy a kihívást a legkevésbé kényes kódexek 
szabályai szerint is elengedjem. A támadás túl heves és eleve sérteni vágyó, 
s kissé szabálytalan is. Iskolapéldája annak a könnyebb végéró'l hadakozó 
módszernek, mely a nagy nyilvánosság előtt oly dolgokat kér számon, cá
fol meg és ver agyon ellenfelén, melyeket ő ragasztott reá. Értik a metó
dust? Ha győzni akarsz, olvasd rá ellenfeledre, hogy szerinte, mondjuk, 
a kutya hüllő, s aztán tüneményes logikával bizonyítsd be, hogy nincs 
igaza, tehát az esztétikához sem ért. Mint mindig, Zsolt Béla mesteri ok
fejtését most is elragadtatással követtem volna, ha a lánc első szeme, mely- 
lyel a szégyenfához kötöz, nem az ő jóakaratú szüleménye; ha valaha is 
leírtam volna azt a sületlenséget, hogy bizalmatlan vagyok az író iránt, 
aki városban született! Jóakaratú gáncsa a taktikából palástolt antiszemi
tizmussal tehát legfeljebb arra jó, hogy csak irányában legyek bizalmat
lan. Eszközével nem kívánok élni.

Kötelez erre az a nyugatiasság, mely arra tanított, hogy minden körül
mények között elsősorban is tárgyilagosak legyünk, s mely nyugatiasság- 
hoz Zsolt Béla is vállát veti, mikor ítéletet mond a mostanában kezdődő 
vagy újjáéledő népies mozgalomról. Tudomására adja e mozgalom kom
mentálóinak, kik a párizsi Café de la Paix teraszai helyett ez egyszer, 
mondjuk, a debreceni Nagyerdő környékén szeretnék tanulmányozni az 
életet, hogy a magyar vidéknek nem rajongásra van szüksége, hanem kór
házakra és civilizációra, vagyis urbanitásra. Ami az előbbi módszer alap
ján még mindig azt foglalja magában, hogy azok, akik mostanában annyit 
beszélnek a parasztság bajáról, pusztulásáról, azok nem akarnak civili
zációt és kórházat, mert hisz ha akarnának, miért támadná őket? Hát mit 
akarnak? Szegény népet védenek, de mivel ez a szegény nép véletlenül 
majdnem tisztára magyar, úgy látszik, fajtát védenek, s ebből a túlfino
mult érzékenység elsősorban csak azt szimatolja, hogy fajtát veszélyez
tetnek. Ennek az okoskodásnak, mely nem is annyira észen, mint ösztö
nön fut, az a veszélye, de az a leleplezője is, hogy fajták között csak harcot 
ismer. Indulóban van s egyre több hullámot ver egy mozgalom, mely csak 
embert lát, s e szemlélettel most a magyar vidék legtehetetlenebb, legelha- 
gyatottabb néprétegein próbál javítani. Zsolt Béla és társai még csak nem 
is azt kérdezik, hogy: cui prodest? -  hanem hogy jövő kanyarulatain eset



lég kinek árthat. A feudalizmus végmaradványainak bizonnyal ártani fog. 
Ez azonban nyilván mellékes dolog. A mozgalom vidéki, alakuló prog
ramjában olyan tervek vannak, mint népismeret, tájkutatás -  nem fog ár
tani ez esetleg a városi, azaz a pesti szellemnek és irodalomnak, mely ma 
jó és rossz, főleg rossz termékeivel az egész országon uralkodik? Megtör
ténhetik, bár én egyáltalában nem tartom bizonyosnak, külön területen 
mozognak. De a jövőnek ez a halvány zenéje is elegendő ahhoz, hogy 
Zsolt egyenesen s félreérthetetlenül hitlerizmusról és nemzetiszocializmus
ról beszéljen. Hatvány Lajos „szellemi különítményeseket” emleget.

Nem első eset volna, hogy az eleve emelt vád szülje a bűnt. Nem első 
eset volna, hogy a falra festett ördög leszáll a falról és ráugrik a piktorra. 
Ez a mostani népi mozgalom, melynek én csupán szociális és művészeti 
tüneteit figyelem s tartom mindenki figyelmére érdemesnek, még nem 
szállt ki a ködből, még nem látható alakja, sem neve nincs. Hogy hangja, 
sőt visszhangja van, és amint látjuk, nem is gyenge visszhangja, az csak 
amellett bizonyít, hogy útban van, s úgy rémük, hivatása van. Nevet ad
ni neki s kiváltképp csak úgy ösztönös kapásból és a demagógia szótárá
ból adni neki nevet játék a tűzzel, melytől kétszeresen is óvakodnia kell 
annak, aki fölött egyik napról a másikra amúgy is kigyúlhat a tető.

Minden szavunkat meg kell fontolnunk, s mi fontolgatjuk is. A szavak
nak, amelyeket én intézni szeretnék a születendő gyermekhez, nincs közük 
a nemzetiszociafizmushoz, még kevésbé az antiszemitizmushoz, ezt te is 
jól tudhatod, kedves barátom, és anélkül is, hogy figyelmedet eddigi írás
beli kisérleteimre kellene felhívnom. A gyermeket, ki meg fog születni, 
mert ha nem születik meg, azt kell hinnem, hogy Magyarország halálos 
meddőségbe esett, te eleve azzal vádolod, hogy vérrel fog táplálkozni. Én 
nem mondhatom, hogy nem fog azzal táplálkozni, mert nekem is alig van 
több közöm hozzá, mint neked, s nem láthatok a jövőbe. Megtagadom, 
ha azzal fog táplálkozni, de még jobban szeretném, ha soha nem is hal
lana ilyen barbár meséket. Épp azért, mert mégis olyan mesebeli feladatra 
kell vállalkoznia, mint egy ország meghódítása és megváltása.

Ne a tévutakat emlegessük előtte. Mutassuk meg neki, mit kell elvégez
nie, s bízzuk rá, milyen nevet választ. Nőmén est ómen -  s erre elsősorban 
a keresztelőknek kell gondolniok. Ha Kurtnak hívják, mindenesetre több



hajlandóság lesz benne arra, hogy valóban Kurt legyen, mintha egysze
rűen csak Jánosnak nevezik.

Hidd meg, hogy azok is, akiket most már te is a „paraszti eszmekörtől 
való megittasultsággal” illetsz, nevezetes paraszti mivoltukat jórészt nek
tek köszönhetik. Én, hogy személyes példát idézzek, sose gondoltam arra, 
hogy paraszt vagyok még mindig, s úgy látszik, most már halálom nap
jáig parasztnak kell lennem. A Café de la Paix teraszán ugyan sose ültem, 
de merő véletlenségből öt éven át naponta kétszer a híres kávéház nád
székei előtt váltottam autóbuszt a Bibliothéque Nationale-ba menet, ahol 
kicsit fellengősen írónak készültem. Mivel más szellemet nemigen szívtam 
magamba, hihetem, hogy az ott befogadott szellem élt akkor is bennem, 
mikor később valóban próbát tettem a tollal. Az a nyugati szellem azt 
diktálta, hogy a valósággal foglalkozzam. Arról írtam hát, amit születési 
ajándékképp kaptam, a magyar nép kérdéséről, azaz halálos vergődésé
ről, ami már nem is kérdés. Tekintetemet igyekeztem mindig a legmaga
sabb emberiesség példájára függeszteni, de ez nem volt elég ahhoz, hogy 
csupán tárgyam miatt parasztnak vagy jó esetben álparasztnak ne hívja
nak, amely egyszerre volt lebecsülés és vád, mert benne, most már szerin
ted is, fitymálkodó exkluzivitás és lappangó antiszemitizmus húzódik.

Gondolhatod, hogy nem panaszlom. Érzem benne a denunciálás finom 
árnyalatát, s mindketten mosolyoghatunk a magyar élet tarka szövevé
nyén, hogy ilyen is denunciálásszámba mehet. Nem ez az én problémám, 
ahogy elhiheted, a mozgalomból senkié sem. Bármily furcsa, ez a mostani 
újrakezdés, ne vedd lebecsülésnek, nem az „anti” kezdetű jelszavak, ha
nem a „pró”-k jegyében folyik. Én legalább úgy szeretném. Hogy valójá
ban mi lesz belőle, az eddigi kommentálóitól sem függ jobban, mint azok
tól, akik elsőkként frontba álltak ellene.


