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Vannak parasztok, akik egy életen át nem ismernek meg mást a nagyvi
lágból, mint egypár vályogviskós falut, a társaikat, az állataikat, a fekete 
rögöt, a csillagokat -  városban csak katonakorukban jártak, s lelkűkből 
rég kitörló'dtek az idegen látomások.

És vannak polgárok, akik egy életen át csak a bérházak fülledt szobáit, 
a tintafoltos íróasztalukat, a kávéház márványlapját, a mozi vibráló vász
nát és végezetül a Kerepesi temető egypár négyzetméternyi homokos föld
jét ismerik meg -  s ha sorsuk a város határain túl veti is őket, szemük 
vakon néz a mezőkre, ahol születik a kenyér, a falvakra, ahol pusztít 
a nyomor, a felhőkre, amelyekből jön az átok és az áldás.

így élnek egymás mellett, egymás tőszomszédságában polgár és pa
raszt. Köztük ezer titkos csatorna: a városból árad ki az ipari áru, az adó
ív, a pesti kupié, a faluból árad be a búza, a hús, a tej, a gyümölcs. De 
egymásról tudni mit se akarnak, egymás kezét még sohase fogták meg, 
egymás szemébe még sohase néztek. A parasztban homályos gyűlölet él 
a polgár ellen, a polgárban fölényes megvetés a paraszt iránt.

Ennek a fölényes megvetésnek a céltáblája gyakran még ma is minden 
olyan jó szándék, amely ezt az elmulasztott kézfogást -  persze nem a pa
rasztvezér szobrának talpazatán megörökített kézfogást értjük amely 
ezt a szembenézést akarja megvalósítani. Pedig a magyar városban és 
a magyar fővárosban nagyon sokan várják és vágyják ezt a találkozást, 
a kérges és a puha tenyér testvéri, őszinte összetalálkozását. Nagyon so
kan élnek a magyar fővárosban olyanok, akiknek életútja a faluból ka
nyarodott be a pesti utcákba, s itt sem jampecekké nem vedlettek át, sem 
falusiságukat nem akarják csupán zergetollas kalapjukban őrizni, hanem 
szívük és elméjük visszajár a népi világba. De sokan vannak a bérházak



szülöttei közt is földrajzilag és lelkileg tágabb szemhatárúak, akik nem 
bírják elviselni a nagyvárosi szellemiség magába zárt dölyfét, az önkéntes 
szellemi gettót, s munkájuk, életük értelmét a nemzeti élet teljességébe 
állítva tudják csak elképzelni.

A nagyváros a maga tág lehetőségeivel, emberbefogadó képességével 
nagy szolgálatot tehet az egész nemzetnek. Nagy szolgálatot azzal, hogy 
gócpontjává nő az anyagi és szellemi javak forgalmának, hogy magába 
fogadja az egész közösség célját szolgáló intézményeket, hogy küzdőteret 
nyit az eszmei harcok megvívására. De ugyanakkor nagy szolgálatot tehet 
azzal is, hogy összesodorja azokat, akik egyet akarnak, és a magyarság 
végtelenbe futó útját legalább néhány kilométerkőig egyformán látják. 
Senki sem tagadhatja, hogy amiképpen sok falu sok életet, akként sok 
város sok kultúrát jelent. És nagyon sok példa igazolja, hogy gyakran 
épp a városi magaskultúra termelte ki azokat az úttörőket, akik öntudatra 
eszméltették a népi tömegeket, s akik be tudtak hatolni a népi mélykul
túra legmélyebb rétegeibe.

Nálunk nem így történt. A falu jött el a városba, és nyújtotta a kezét. 
A puszta tört be a körutakra, s kereste a visszanéző szemeket. Minden 
magyar vidék elküldötte ide egy-egy szülöttét, írókat, szakembereket, 
gondolkodókat és megvalósítókat, s mindnek az agysejtjeiben, az emlé
kezetében, a lelkiismeretében ott élt a maga vidékének természeti szépsége 
és gazdagsága s az emberi csúfsága és nyomorúsága. Egy tucat eszmélő 
s nemzete során felriadt fiatal magyar ember lelkében láthatatlanul ott 
égett egész Magyarország térképe, s azon felrajzolva az ország minden 
baja és betegsége.

Kanyargókkal, ingadozásokkal és eltévedve végül csoportba verődtek, 
s írói lelkiismeretem kényszerített engem is, a város fiát, hogy velük tart
sak. Egyénileg bizonyosan nem fontos, hogy egy árva költő, egy könyvol
vasó széplélek merre fordul, de ez a kis csoport nem egyénekből áll, nin
csenek egyéni érdekei és szándékai, hanem szimbóluma akar lenni nem
zetének.

Láthatatlanul és pártokon kívül, de rokonszenvét meg nem tagadja 
semmilyen párttól, amely elképzeléseiből egy morzsányit is meg akar és 
meg tud valósítani, a gondolat és a toll erejével harcol ez a néhány író



esztendők óta minden tenyérnyi fehér papiroson, ahol helyet kaphat. 
Nincs más szándéka, mint hogy elvessen néhány gondolatmagot a ma
gyar életben -  számolva vele, hogy a magokat fölcsipegethetik mohó ma
darak, elpusztulhatnak köves helyen, megfojthatja őket a gaz, de némelyik 
talán mégis jó földbe esik és gyümölcsöt terem, némelyik százannyit, né
melyik hatvanannyit, némely pedig harmincannyit.

Talán jó helyre esik a falu és a város egymásért-valóságának gondolat- 
magva is. Talán fel lehet rázni a városi embert közönyéből és önzéséből, 
s ráriasztani, micsoda veszedelem fenyegeti, ha engedi, hogy alatta elkor
hadjon s letörjön az ág, amely tartja. Elnyomorodott, pusztuló parasztsá
gon úgy élősködik csak a polgárság, mint beteg növényen az üszög -  em
beri életet élő, egészséges paraszti törzsön úgy virágzik, mint tövén a ró
zsa. Öngyilkosságot követ el az a polgárság, amely a maga fölényes meg
vetésével megelégszik annyival, hogy „levezeti az elégedetlenséget”, egy- 
egy falatot vet „a földéhség csillapítására” -  emberi önzés és önzetlen 
emberségesség egyaránt város és falu őszinte összefogását, az életerők 
kölcsönös kicserélődését, a mindennapi kenyér testvériesebb megosztását 
követeli.


