
(A Toll, 1933/8)

Abban a kitüntető és nehéz feladatban részesültem, hogy a polgári kultú
rát védjem a ma esti vitában. Ez a feladat már csak azért is rendkívül ne
héz, mert Monsieur Jourdainhoz hasonlóan, aki nem tudta, hogy prózá
ban beszél, a polgári kultúrának egészen a legújabb időkig nem volt tudo
mása a maga polgári jellegéről. Mi, polgárok nem is olyan régen még eré
lyesen tiltakoztunk volna az ellen, hogy polgárivá szűkítsük a kultúra 
egyetemesnek vélt fogalmát. Szembe kell azonban néznünk nemcsak 
azokkal az elméleti megfontolásokkal, amelyek Marx óta Georges Sőréién 
át a szellemi életet a mindenkori uralkodó osztály überbaujának tekintik, 
hanem egy sereg, részben előttünk lejátszódó ténnyel, például a proletár- 
kultúrára vagy a fajiságon alapuló kultúrára való törekvéssel, amelyek, 
akár tetszik nekünk, akár nem tetszik, polgárinak bélyegzik a mi iskolá
ban bemagolt, könyvekből összeolvasott, színházban, múzeumban és kül
földi kószálások közben szerzett műveltségünket. Vajon sértés polgárnak 
lenni? Úgy látszik, az. A polgárság, ellentétben az arisztokráciával és a 
proletariátussal, amelyek nem titkolták és nem titkolják osztályjellegüket, 
mindig az egyetemes emberiség nevében beszélt, mindig az emberiséggel 
azonosította magát. Ezt a taktikát, amely a múltban különben nem is volt 
taktika, hanem nemes és tiszta szándékú önáltalás, ma már nem lehet 
folytatni. Valljuk be, hogy polgárok vagyunk, nem maga az emberiség, 
hanem az emberiségnek csak egyik rétege, gazdasági elveinkkel, politikai 
beidegzettségünkkel, esztétikai ízlésünkkel önmagunkat szolgáljuk, de 
hogy ezzel az emberiségnek is hasznára vagyunk, ez olyan tétel, amely to
vábbi bizonyítékokra szorul. Abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy 
ezt a kegyetlen önelemzést nyugodtan megkockáztathatjuk, anélkül hogy 
önérzetünk ezzel csorbát szenvedne. A polgárságot a különböző szélső-



séges törekvések ma minden oldalról fenyegetik, a polgárság veszélyben 
forog, és ez a veszély büszkeséget és méltóságot kölcsönöz neki. Ha el
pusztul, amit én nem hiszek, vele együtt egy sereg századokon át kicsiszolt 
érték, egy nemes és választékos emberideál semmisül meg.

Engedjék meg, hogy a polgári lélek vizsgálatát ne önmagában folytas
sam le, hanem közvetett úton, egy ellentétes álláspont kritikáján keresztül. 
Ellenfelem bizonyára tiltakoznék az ellen, hogy ő a polgárság halálát kö
veteli. Szívesen hajlandó életben hagyni a polgárságot, csak éppen az 
egyéniségétől, az öntudatától, a sajátos kultúrájától akarja megfosztani. 
A Nemzeti Radikális Párt azt az eddig be nem bizonyított, de annál erő
teljesebben vallott tételt hangoztatja, hogy a magyar paraszttömegekből 
máról holnapra ragyogó középosztály sarjadhat ki. Én a magyar polgár
ságban egy történeti terméket, egy létező, kialakult valamit látok, amely, 
mint minden létező dolog, mint minden történeti jelenség, nagyon messze 
van a platóni ideák világától. A magyar polgárság nem oly gyökeres, mint 
az angol vagy a francia, kevesebb polgári erénnyel rendelkezik, bizonyta
lanabb, kapkodóbb, könnyelműbb, mint a nagy nyugati polgárságok. Én 
a magyar polgárságot csak szeretem, mert magam is belétartozom, tiszte
lem, mert hibái mellett ismerem az erényeit is, de egyáltalán nem tartom 
misztikus kincsekkel rendelkező, csodálatos emberfajtának. Ebben külön
bözöm ellenfelemtől, aki a parasztot, aki szerinte a fajiság letéteményese, 
egy sereg messianisztikus tulajdonsággal ruházza fel. Ugyan kinek lehet 
kifogása az ellen, hogy valaki szereti a parasztot? Ez ellen éppen a polgár
nak lehet legkevesebb kifogása, hiszen nagyon könnyű bebizonyítani, 
hogy a népet maga a polgárság fedezte fel, hogy a parasztkultusz a polgári 
érzelmesség terméke, hogy a parasztnaivitásban való gyönyörködés egy
idős a természetben való gyönyörködéssel, hogy a falu szépségét fáradt 
városi emberek vallották legelőször. Nekünk magyaroknak pedig külö
nösen erős és komoly okunk van arra, hogy ne tiltakozzunk a parasztság 
vonzó és szép romantikája ellen; a magyar nemzeti öntudat újjáébredése 
nem esik ugyan teljesen egybe a francia eredetű szabadságmozgalmakkal; 
az újabb történetírás ékesszólóan bebizonyította, mennyi szűkkeblűség, 
mennyi privilégiumon való féltékeny őrködés fűtötte a tizennyolcadik 
században a magyar nemzeti különállás eszméjét, de kétségtelen, hogy ki



vált a tizenkilencedik században a nemzeti törekvések együtt jártak a sza
badságjogok kiterjesztésének és a jobbágyfelszabadításnak demokratikus 
eszméivel. Ha közelebbről megvizsgáljuk a magyar nemzeti öntudat szer
kezetét, azt, amelyet a mi nemzedékünk készen kapott az iskolában, kide
rül, hogy domináló szerepet játszik benne a Nép, nem lehet tagadni, hogy 
a magyar nemzeti eszmény szobrát a parasztról mintázták, és hogy ebben 
az eszményben kevés szerepe van a részben idegen eredetű, részben koz
mopolita arisztokráciának és polgárságnak. Bár a magyar szellem Szent 
István óta minden nagy európai áramlatból, minden nagy stílusforrada
lomból kivette a maga részét, nem lehet tagadni, hogy legmélyebb nyo
mot a népiesség néven ismert mozgalom hagyott benne a múlt század kö
zepe táján. Ez a mozgalom, amelynek költői Petőfi és Arany, bár gyökerei 
szintén külföldre mutatnak, csak Magyarországon virágzott ki a maga tel
jességében és eredetiségében. Bizonyára vannak költőink, akik sok tekin
tetben egyenrangúak Petőfivel és Arannyal, de kétségtelen, hogy a mi fo
galmaink szerint ők ketten a legmagyarabb költőink, csak ők alapítottak 
autonóm kultúrát, amely magába olvasztott minden idegen elemet, és 
amely a későbbi évtizedek során erősen, nemegyszer makacsul ellenállt 
minden idegen befolyásnak. A népiesség a magyar kultúrában olyan ten
dencia, amellyel nem számolni balgaság és szélmalomharc volna még olya
nok számára is, akiket érdeklődési körük, neveltetésük és szellemi rokon- 
szenveik másfelé vonzanak.

Eddig a pontig egyetértek a parasztkultusz híveivel, még akkor is, ha 
ők nem értenek egyet énvelem. Útjaink akkor válnak el, amikor a parasz
tot jellemezni, körvonalazni próbáljuk. Én nem ismerem a parasztot olyan 
behatóan, mint ellenfelem, nem éltem soha parasztok között. De ismerem 
nagy költőnk vízióját a parasztról, ismerem Arany János Toldiját, amely
ben sokan a mai parasztkultusz csíráját látják. Nekem az a gyanúm, hogy 
a népi őserő hívei rosszul olvasták Toldit, vagy legalábbis nagyon egyol
dalúan; bizonyos részleteit kiemelték, másokat elhanyagoltak. Kiemelték 
Toldiban a szilajságot, a lendületet, az erőmutatványokban tetszelgő, ma
lomköveket hajigáló Herkulest, az ösztön- és indulatembert, aki oktalanul 
és céltalanul tékozolja a természettől ajándékba kapott kincseket, de el
hanyagolták Toldiban a feudális hőst, aki a vadul tenyésző nyers erőt csak



eszköznek érzi egy kívüle és felette álló cél érdekében. Toldi maga szenved 
legjobban amiatt, hogy nem tudja felhasználni az erejét; a merő vegetá
ciót csak kínos átmenetnek tartja a szolgálat felé. Ennek a paraszttá deg
radált nemesfiúnak a története valójában a legnagyobb hódolat a civilizá
ció előtt. Nem az őserőt dicsőíti, hanem a rendet, a dolgoknak azt az álla
potát -  hogy egy francia meghatározással éljek amelyben minden ember 
születése pillanatában sokkal többet kap készen, mint amennyit magával 
hoz a világra.

Megérkeztünk az első lényeges ponthoz, amely a polgári kultúra híveit 
a fajiságra épülő kultúrától elválasztja. A polgár, ahogy gúnyosan neve
zik, fils de famille, szeret beleszületni a jólétbe, a kényelembe, bölcs és 
hasznot hajtó elvek gyakorlásába, szeret örökölni, szeret készen kapni egy 
sereg szilárd keretet és intézményt, amelyekkel megismerkedni, megbarát
kozni és bánni tudni, amelyet karban tartani és amennyire lehetséges, to
vábbfejleszteni szerinte van olyan nehéz és van olyan izgalmas feladat, 
mint a semmiből teremteni újat. A faji kultúra hívei ezzel szemben állan
dóan azt hangsúlyozzák, amit az ember magával hoz a világra, nem azt, 
amit készen kap. Valósággal mámorosán beszélnek azokról a titokzatos 
képességekről, azokról a csodálatos lehetőségekről, amelyek a fajban, eb
ben a misztikus életprincípiumban lappanganak. A polgár a maga hosz- 
szú idő óta fennálló kissé rozoga házában, a maga kopottas bútorai, sze
gényes műtárgyai között lúdbőrözve hallgatja arról az amerikai méretű 
fejlődésről, arról a mindent elsöprő lendületről szóló híreket, amely a pa
rasztban lappang, egyelőre, kétségkívül, jó mélyen a földben. A polgár 
létrehozott egy nagy épületet, amely egyelőre még áll, bár talán a gerendái 
kissé recsegnek és ablakain befúj a szél. A parasztról viszont a fajiság hívei 
azt hirdetik, hogy még szunnyad, még pihenteti az erejét, de ha egyszer 
megmozdul, világrengető dolgokat fog művelni. Ilyesformán pontos pár
huzamot vonhatunk a polgár és a paraszt között; a polgári kultúra a léte
zés kategóriájába tartozik, és meglehetősen szegényes és hétköznapi lát
vány, mint a létező dolgok legnagyobb része. A népi, illetve faji kultúra 
a lehetőségek világából való, és egészen természetes, hogy kimeríthetetle
nül gazdag, csak az az egy szépséghibája van, hogy -  legalábbis egyelőre -  
nem létezik. Az egyik realitás, a másik álom, ha úgy tetszik, nagyon szép



álom. Ellenfelem azt kívánja tőlem, fordítsak hátat a valóságnak egy 
álom kedvéért, rendeljem alá a valóságot egy álomnak.

Mi, polgárok egy nagy család vagyunk, de, amint mindnyájan tudjuk, 
a családtagok rendszerint nincsenek különösen jó véleménnyel egymásról. 
Nincsenek illúzióink a saját értékünkre és érdekességünkre nézve; tudjuk, 
hogy óriási többségünkben átlagosak és középszerűek vagyunk; hallgas
suk meg azonban ellenfelemet, megtudjuk, hogy a magyar paraszt milyen 
csodálatos élőlény. A polgárok külön-külön jelentéktelenek, együttvéve 
egy tiszteletre méltó szervezetet alkotnak, a parasztok egyenkint, külön- 
külön véve is félistenek, lángelméjüket a fajtól kapják, ettől a nagy termé
szeti erőtől, amely valósággal szórja, ontja, hömpölygeti magából miszti
kus képletének egyre több, egyre újabb, egyre nagyszerűbb változatait.

Nem vagyok antropológus és fajbiológus, nem tudom tudományos 
módszerekkel bírálni a fajiság fogalmát. Hozzáértő emberek azt mondják, 
hogy Európában fajok nincsenek, hogyha voltak is valaha, az egyéni va
riációk már régen elhomályosították a faji jellegeket, a vérkeveredésekről 
nem is beszélve, amelyek szintén nem járulnak hozzá a fajtisztaság fenn
tartásához. Mint tudományos tényről, nincs önálló véleményem a fajiság- 
ról, de annál inkább van róla véleményem mint szellemi tendenciáról, 
mint kulturális tünetről. Mit jelent a fajiság elve, ha a szellemi életben és 
a művészetben alkalmazzák? Nagyon veszedelmes dolgot, amint azonnal 
meg fogják látni. Megpróbálom beleélni magamat egy olyan írónak a he
lyébe, aki a fajiság alapján áll, aki a fajiságot fogadta el a művészi alkotás 
elvéül. Az ilyen íróban mindenekelőtt egy különös folyamat megy végbe, 
amely veszedelmesen hasonlít az öntudat megkettőződésének orvosi szak
könyvekben leírt jelenségéhez. Ismeri magát mint magánszemélyt, tudja 
a vezeték- és keresztnevét, emlékszik egyéni életkörülményeinek egymásba 
fűződő sorozatára. Ugyanakkor azonban a fajiságot is átélte, érzi magá
ban buzogni a faj misztikus energiáit, tudja, hogy nemcsak magánsze
mély, hanem egy erőnek a megtestesülése, tudja, hogy' minden mozdulata, 
minden rebbenése a faj mélységeiből táplálkozik, hogy minden szemhu- 
nyorítása törvényszerű, végzetszerű, nem lehetne másféle. Élete és művé
szete minden jelentéktelen epizódját százszoros méretben vetíti vissza a faj 
óriási vászna, állandóan a fajban nézegetheti magát, mint valami hízelgő



tükörben. De ez még nem minden. Ennek a szerencsétlen embernek előre 
kész fogalmai vannak a faj jellegéről, tudja, milyen az eszményi magyar 
ember, és igyekszik hozzá hasonlítani, színész, aki számára a fajiság egy
szerre szerep és közönség, mintakép, amelyet szolgaian utánoz, és hízelgő 
tükörkép, amelyben kényezteti magát. Ezt az írói portrét nem egészen 
magam szerkesztettem; megvallom, több példa lebegett előttem a valóság
ból. Én őszintén szólva az ilyen írót esetleg megbámulom, mint valami 
furcsa bálványt, érdekes panoptikumfigurát, de a művei nem túlságosan 
érdekelnek. Nagyon is szilárd, nagyon is merev dogmákon nyugodnak, 
semhogy meglephetnék az embert, és valóban újat, váratlant, ki nem szá
mított, elő nem írt elemet tartalmazhatnának. Itt mutatkozik meg a fajiság 
elvének tragikus paradoxonja. Azzal az igénnyel lép fel, hogy a természet
tel egyenrangú teremtő princípium, és a gyakorlatban könnyen elsajátít
ható receptek gyűjteménye lesz. Organikusnak, minden porcikájában éle
tet lehelőnek vallja magát, és minden konkrét megnyilvánulásában gépie
sen kiszámítottnak bizonyul. Ellenfelem kimeríthetetlenül gazdagnak, 
mélynek és változatosnak tartja a magyar karaktert, és ebben szívesen 
egyetértek vele. Ő azonban nem ért egyet saját magával, mert ezt a kime
ríthetetlen gazdagságot, mélységet és változatosságot pontosan ismeri, 
részletesen tudja jellemezni, szinte grafikusan tudja ábrázolni. A magyar 
ember egy sereg konkrét tulajdonsággal felruházva jelenik meg számára: 
bánatos, komoly, méltóságteljes és -  tragikus, szakadatlanul küzd egy reá 
nehezedő titokzatos végzet ellen, nem engedi, hogy kifejtse a benne lap
pangó energiákat. Az olyan kulturális jelenségeket, amelyek ebben a kon
cepcióban nem találnak helyet, nem ismeri el magyarnak.

Engedjék meg, hogy ezzel az érdekes, regényes és nagystílű elgondolás
sal szembeállítsam a magam szerény polgári felfogását. Én is magyarnak 
érzem és vallom magamat, ha nem is olyan gyökeresen, olyan tüzesen, 
olyan tragikusan magyarnak, mint a fajiság hívei. A különbség köztünk 
mindössze annyi, hogy számomra a magyarság nemcsak lesz, hanem volt 
is, nemcsak végtelen lehetőségek, ismeretlen csodák termőtalaja, hanem 
részben már meg is valósult történelmi kultúra. Nekem nincsenek olyan 
pontos és kimerítő értesüléseim a magyar fajról, mint ellenfelemnek, nem 
kötnek titokzatos szálak a faj titokzatos centrumához. Egyszerű magán



ember vagyok, aki nem képvisel senkit és semmit, akinek hétköznapi élet
megnyilvánulásai nem jellemzőek semmire. Eszem ágában sincs az a gon
dolat, hogy bármilyen területen, bármilyen embercsoport számára minta
képnek állítsam magamat. Számomra a magyarság -  hogy megint az 
előbbi definíciót használjam -  kultúra, amelyben sokkal többet kaptam 
készen, mint amennyit magammal hoztam a világra: nyelv, történelmi 
emlékek szövedéke, szellemi alkat, amelyek nélkül, úgy érzem, nem vol
nék semmi, és életem bizonyos pillanataiban magyarnak lenni áldozatot 
és kötelességet jelent. Nem hiszem azonban, hogy akár az áldozat, akár a 
kötelesség fogalma helyet foglalhat a fajiság híveinek gondolatkörében. 
Egyik sem biológiai fogalom, mindkettő azon alapszik, hogy az embernek 
van a fajától független magánszemélye, zárt egyéni élete és szabad elhatá
rozóképessége. A fajiság hívei beérik azzal, hogy ösztöneik vannak, ame
lyek csalhatatlanok, tévedhetetlenek, hiszen a faj misztikus energiái bu
zognak bennük; a fajiság híve nem tudja magában elválasztani az embert 
a hazafitól, hiszen a puszta létezésével a faj örök érdekeit szolgálja; neki 
teljesen elég, ha vakon követi az ösztöneit, amelyek feltétlenül helyesek, 
egészségesek és a jövőt szolgálják. A polgár számára a nemzeti kötelesség 
élménye ritka, ünnepi pillanat, a faji ideológia híve számára a fajiság élmé
nye állandó lelki miliő, megszakítás nélküli lelkesedés, pillanatra sem szü
netelő eksztázis. Ennek az eksztázisnak a gyakorlati eredményeiről szel
lemi téren már az előbb beszéltünk.

Amint már mondtam, a fajiság letéteményese, virágágya és termőtalaja 
a paraszt. A faji ideológia képviselői azonban legnagyobbrészt nem pa
rasztok, hanem intellectuelek, hogy ezzel a rossz hírű szóval éljek. Ellen
felem egyik legfontosabb tétele, hogy van valami előre megállapított össz
hang -  harmónia prestabilita -  a magyar paraszt és a magyar középosz
tály között, ez az egyetlen mentsége a középosztálynak, az egyetlen eny
hítő körülménye, csak ezen az áron kaphat kegyelmet. Szerinte a közép- 
osztályt a néptől, a várost a falutól sokkal kisebb szakadék választja el 
Magyarországon, mint a világ bármely más országában. Nem vitatkozom 
ezzel a tétellel; lehet, hogy ellenfelemnek igaza van. Csak őszintén szólva 
az egész ellentétet, az egész szakadékot erőszakoltnak, mesterségesnek 
találom. Nem vagyok hajlandó mitologikus csodát, egzotikumot látni a



parasztban, csak hozzám hasonló, velem egyenrangú, de csiszolatlanabb, 
iskolázatlanabb intelligenciájú embert. Ami külső' ellentét van a városlakó 
és a föld népe között, azt a civilizáció fejlődése napról napra jobban kikü
szöböli. A technika fejlődése nemcsak nagy ipari gócpontokat hozott lét
re, nemcsak elszigetelte a várost a falutól, hanem e kettőt közel is hozta 
egymáshoz; az utak és közlekedési eszközök nemcsak arra valók, hogy a 
falu népe betóduljon a városba, hanem arra is, hogy a városlakók falura 
menjenek. Éveket töltöttem Franciaországban, és ott azt a megfigyelést 
tettem, hogy a lakosság számottevő része egyszerre városi és falusi; sok 
Párizsban született és Párizsban élő ismerősöm volt, de alig akadt köztük 
olyan, aki ne rendelkezett volna egy darabka földdel vidéken, és aki ne 
töltötte volna az esztendő egy részét ezen a földdarabon. A paraszt a maga 
ősi mivoltában Franciaországban is megtalálható még az ország egyik
másik vidékén, Bretagne-ban, Savoie-ban, de a vidéki lakosság nagy ré
sze városi életet él, és a városi állandóan megfürdik a vidék friss levegőjé
ben. Egy szép kontraszttal, egy romantikus ellentéttel kevesebb lett Fran
ciaországban, ahol mindenki polgár, de nem hiszem, hogy ebben az or
szágban, ahol évente két és fél-hárommillió vadászengedélyt adnak ki, 
a polgárság elszakadt volna a természettől. Én a polgári életet nem tartom 
olyan mesterségesnek, mint a faji ideológia hívei, és a paraszt életét nem 
tartom olyan természetesnek, de ha már választanom kell, hogy a két élet
forma közül melyik olvassza magába a másikat, akkor, azt hiszem, a pa
raszt érdekeit is szolgálom, ha a polgárság mellett döntök.

A nemzeti radikálisok programja, hogy a mai jöttment, kevert és gyö- 
kértelen középosztályt cseréljék ki paraszti származású, gyökeres közép- 
osztállyal, akármilyen tetszetősen hangzik, nagy megfontolást és elővigyá
zatosságot követel. Ez a program ugyanis már megvalósult, nem is egy 
helyen, és így módunkban van ellenőrizni az eredményeit. A közelünkben 
két országban valósult meg: Romániában és Szerbiában. Szerbiában, leg
alábbis az anyaországban, egyáltalán nincs nemesség, mindenki paraszt- 
származású, Romániában a bojárok alig vesznek részt a nemzeti életben, 
az intelligencia kétségkívül parasztok és pópák leszármazottja. Nem veszik 
rossz néven, ha nem titkolom, hogy én ezt a két példát egyáltalán nem tar
tom csábítónak. Féja Géza erre bizonyára azt válaszolná, hogy a magyar



nem román, a magyar értékesebb faj, mint a román vagy a szerb, és ennek 
következtében értékesebb középosztályt termel ki magából. Ez így is van, 
de amint látni méltóztatnak, újra megérkeztünk a faji ó'serő, a misztikus 
képességek, a korlátlan lehetőségek költői és ellenőrizhetetlen világába, 
amelynek a bekapcsolása a politika józan területére kissé kockázatos vál
lalkozás. Nem vonom kétségbe, hogy a magyar középosztály is egyik bizo
nyítéka Magyarország Nyugat-Európába való tartozásának; a magyar 
paraszt tisztább, műveltebb, szorgalmasabb, rendszeretőbb, mint a román 
vagy szerb paraszt, egyszóval -  civilizáltabb, magyar szóval polgárosul
tabb. A magyar parasztot a polgári erényei különböztetik meg a balkáni 
paraszttól, mi szükség van arra, hogy ezeket az erényeket éppen a polgár
ság ellen játsszák ki? Mire való a polgárosultság alacsonyabb fokából 
űzni kultuszt a magasabb fokú polgárosultság rovására? Faji egzotikum, 
titokzatos népi sajátosság bizonyára több van a balkáni parasztban, mint 
a magyarban. De Magyarországon más társadalmi osztályok is vannak a 
paraszton kívül, olyan osztályok, amelyekkel a Balkán nem rendelkezik. 
Ezek az osztályok az ipari munkásságtól kezdve az arisztokráciáig ezer 
szállal kapcsolódnak a nyugati emberiség intézményeibe és kultúrájába; 
nem volna öncsonkítás lemondani róluk, kialakult jellegükről, egyéni szí
nükről, többé-kevésbé bevált és életrevalónak bizonyult elveikről? Hogy 
egy már említett hasonlatomat újra használjam, a polgári Magyarország 
épület, amely kétségtelenül tatarozásra és javításra szorul. A fajiság ideo
lógusainak a Magyarországa tűzhányó, amely valamikor soha nem álmo
dott lávatömböket hajigái ki magából, de egyelőre még hallgat. Kérde
zem: lehet-e, szabad-e lebontani egy épületet egy olyan tűzhányó ked
véért, amely majd csak a jövőben fog kitörni?

Ellenfelem azt felelheti erre, hogy a tűzhányó már kitört. Hivatkozhatik 
Ady Endrére, Szabó Dezsőre, Móricz Zsigmondra, az erdélyi írókra és az 
újabban rohamosan szaporodó parasztköltőkre és regényírókra. Nincs 
időm részletekbe menően bizonyítani, hogy ezek az írók és költők részben 
a nyugati civilizáció dicsőségei, részben nem sokat érnek. Csak egy példá
val szolgálhatok. Nemrég értesültem arról, hogy Móricz Zsigmond a Sári 
bíró című vígjátékához, amely mindmáig a legsikerültebb parasztszínmű, 
amelyben Féja bizonyára a népi őserő egyik bizonyítékát látja -  alapos



Moliére-stúdiumokat végzett; moliére-i technikával iparkodott színpadra 
vinni egy sajátos magyar világot. Én ebben a példában látom a magyar 
népiesség legszerencsésebb megoldását.

Ami mondanivalóm volt erró'l a kérdésró'l, elmondtam, ami aggodal
mam volt, kifejtettem. Végül azonban nem hallgathatom el, hogy mennyi 
rokonszenvet érzek a nemzeti radikalizmus szerintem hibás ideológiai bá
zisra épült, de lefegyverzó'en nemes és tiszta szándékú mozgalma iránt. 
Ellenfelem vezére, Bajcsy-Zsilinszky Endre nemrég bélyegezte meg a ma
gyar parlamentben az új Németországot és sürgette a Franciaországgal 
való baráti kapcsolatokat. Én nem hiszem, hogy azoknak, akik ilyen tisz
tán és világosan meg tudják különböztetni a kultúrát a barbárságtól, ne 
volna érzék a ma fennálló magyar kultúra valódi értékei iránt. Nem hi
szem, hogy azok, akik rokonszenvet éreznek a polgári Franciaország 
iránt, ne tudnák megbecsülni a polgári Magyarországot, nemcsak azt a 
sugárzót és nagyot, amely a lehetó'ségek világában lappang, hanem azt a 
szerényét és középszerűt is, amely ma fennáll és küzd a viharral. Remélem 
és hiszem, hogy Féja Gézával és társaival együtt fogunk még küzdeni egy 
emberségesebb Magyarország érdekében.


