
A népi politikának nagy becsülete van ma nálunk -  legalább jelszavak te
kintetében. A reformkormány parlamentjében ugyan nemigen tolonga
nak a negyedik rendet származásuk szerint is reprezentáló, igazi népkép
viselők, sőt, a „csizmás” honatyák száma egyenesen megfogyatkozott a 
lezajlott választások során, ahelyett hogy megnövekedett volna. Némi hal
vány demokratikus irányzat érvényesülése legfeljebb a dzsentrijelöltek 
hivatalos felkarolása körül volt észlelhető, az arisztokraták feltűnő mellő
zésével szemben. Viszont el kell ismerni, hogy a kormány részéről kilátás
ba helyezett reformok legmutatósabb része -  a telepítés, az egyke elleni 
küzdelem, a hitbizományok szabályozása, a választójog kiterjesztése -  
elsősorban a népi rétegek sanyarú helyzetének enyhítését ígéri. Hogy mi
lyen eredménnyel: majd elválik. A program mindenesetre tetszetős, bárha 
lényegében egyáltalán nem kecsegtet mással vagy többel, mint az előző 
kormányok hasonló, hangzatos bejelentése. Mindegy. Elvileg vagy éppen 
eleve senkinek se lehet ellene kifogása. Annál inkább lehet azonban ama 
szűkkeblű és egyoldalú értelmezés ellen, amely magának a népnek fogal
mi körét még ma is érezhetően a falusi-tanyai magyarság paraszti ele
meire igyekszik korlátozni, mintegy hallgatólagosan kizárva belőle a 
városi, főképp nagyvárosi nincstelenek tömegét, holott ez -  fájdalom -  
éppúgy rászorul minden segítő reform áldására, akár vidéki osztályostár
sa a szegénységben és elhagyatottságban.

A „nép” szónak ez a kissé romantikus értelmezése nyilvánvalóan a 
19. század hagyománya. Abból az időből való, amikor a magyar ipari 
munkásság vékony, városi rétege még alig jöhetett számba, s szinte csak 
a felhám jelentőségével bírt a nemzettest izomzatához és csontozatához 
viszonyítva. A nép egyetemét akkor Magyarországon valóban a felszaba



dított jobbágyság, a „föld népe” jelentette. Ám a szó értelme azóta meg
lehetősen kitágult. Ma már a városi proletariátust éppúgy magában fog
lalja, mint a szántó-vető, pásztorkodó népet, vidéki zsellért vagy földmun
kást. Ami különben természetes. Már csak azért is, mert a nagyváros 
munkástömegeinek java része falusi-tanyai, tehát igazán „népi” beván
dorlótokból s azok utódaiból került ki. Karinthy Frigyesnek igaza van, 
amikor egy Új Enciklopédia megírását sürgeti: halaszthatatlan szükség 
lenne a legtöbb régi, elavult kifejezés fogalmi átértékelésére, megváltozott 
tartalmi tisztázására. Idetartozik a nép címszó is, amelynek kizárólag 
„parasztot” jelentő használata manapság teljesen megtévesztő. Azt a lát
szatot kelti ugyanis, mintha a „föld népe” valami tosgyökeresebbet, ma- 
gyarabbat és nemzetibbet fejezne ki a „város népénél”, mintha nép és 
nép között valami értékelő különbséget kívánna tenni, előbbinek adván 
a felsőbbséget, az utóbbi csendes lebecsülésével. Pedig kétségtelen, hogy 
semmi efféle klasszifikálásnak nincs létjogosultsága. Még „faji” vonat
kozásban se, hiszen az egyik épp olyan sűrű keveredést mutat idegen faj
tákkal, mint a másik.

Körülbelül ugyanez a rangjelző szándék figyelhető meg a népi és városi 
irodalom elkülönítésénél, szembeállításánál és összevetésénél. S éppen er
ről van itt most szó. Sokan úgy vélik, hogy a népi irodalom képviselői, 
helyesebben: a népi témákkal foglalkozó írók -  a táji géniusz legelevenebb 
őrzői -  valahogy közvetlenebbül, mélyebben és igazabban szólaltatják 
meg a nemzeti irodalom ideálját, mint azok a városi vagy éppen budapesti 
írók, akik a magyarság más, mondjuk: polgári, esetleg munkásrétegeinek 
életéből merítik ihletüket. Ez a nézet egyrészt a falu-város ellentétének 
újabb keletű kiélezésében, másrészt a múlt század nép-nemzeti irodalmá
nak örökségében gyökerezik. Abban a szélső konzervatív s ma már té
nyekkel megcáfolt felfogásban, amely Petőfivel és Arannyal végérvénye
sen befejezettnek tartja a magyar költészetet, valósággal kötelezővé téve 
a később jelentkező költők számára az epigonizmust. Mellékesen megje
gyezve: milyen csodálatos, hogy például Jókaitól, aki az egész magyar 
társadalom keresztmetszetét adta, a népért való túlzott rajongás egyálta
lán nem kívánta meg a parasztábrázolás kizárólagosságát. Céltalan s talán 
felesleges fáradság is lenne ennek a tévedésnek tarthatatlanságát kimu-



tatni. Elég utalni arra, hogy az a haladó koráramlat, amely a 19. század 
derekán a nép-nemzeti irányt nemcsak nálunk, hanem szinte Európa- 
szerte dominálóvá tette az irodalomban, a jobbágyság felszabadításával, 
a demokratikus-liberális eszmék győzelmével elérte kulminációs pontját. 
Utána szükségképp megcsendesedett, elvesztette sodrának ellenállhatat
lan erejét, majd a modern társadalmi rétegeződés és az újabb politikai 
célkitűzések megoszlásához igazodva, a legkülönbözőbb irányokba ága
zott szét. A városi élet tagoltabb kifejlődése és gazdagodása egyre kompli
káltabbá tette a korszellem politikai, szociális és kulturális megnyilatko
zásait, nem is szólva az irodalom terén külön alakító erőként ható világ
szemléleti és stílusformáló tényezőkről, amelyek közül például a natura
lista-realista szemléletmód döntő szerepet játszott. így esett, hogy végül 
épp a nagyváros életében alakult ki a nemzeti irodalom egysége és teljes
sége. Az a szintézis, amely magába olvasztva a különböző regionalizmu- 
sokat, az összetevő elemek egyenrangúságának elismerését eredményezte.

Mindez főképp áll Budapestre, amelyet -  bántó igaztalansággal -  iro
dalmi vonatkozásban még mindig fitymálva emlegetnek, s a tradíciótlan- 
ság, sőt nemzetietlenség lappangó gyanújával illetnek. Mintha az ország 
fővárosának irodalmi arculata nem tükrözné híven a magyar szellemiség 
egységes kinyomatát. Mintha írói olyan külön „városi” irodalmat termel
nének, amely idegen maradt a nemzeti géniusz ihletésétől. Mintha a „pes
tinek” bélyegzett irodalom nem fejezné ki hiánytalanul a magyar gon
dolat- és érzésvilág teljességét. Holott az igazság az, hogy éppen ez a város 
volt a nemzeti irodalom bölcsője, európaivá fejlésének legtermészetesebb 
segítője, s máig is az az egyetlen kapu, amelyen keresztül a magyar szellem 
minden megnyilatkozása közvetlenül léphet át Nyugat kultúrvilágába. 
Hiszen még az irodalmi nyelv egysége is itt született meg a magyar nyelv 
táji változataiból -  városi írók tolla alatt. Milyen szívesen megfeledkeznek 
erről, pedig elég fellapozni akár a legkonzervatívabb szellemű magyar 
irodalomtörténetet is, hogy hiteles tanúságot tegyen mellette. Amíg az 
írók -  a múlt század húszas éveiben -  nem sereglettek össze Pesten, a ma
gyar irodalom csupán regionális irodalom volt. Hiányzott belőle mind az 
egység, mind a folyamatosság. Az éltető kapcsolatnak az a bensősége és 
állandósága, amelyet még a legnagyobb magyar levelező, Kazinczy Ferenc



páratlan levélíró szenvedélye sem bírt pótolni. Az írók az idó' tájt szétszórt 
vidéki kúriákon éltek, és súlyosan érezték egy összetartó központ hiányát. 
Egymáshoz írt, friss versekkel bélelt episztoláik hetekig hevertek a postán. 
Berzsenyinek tíz esztendeig kellett várnia kötete megjelentetésével. Cso
konai és Katona zsenije visszhang nélkül kallódott el a vidéki értetlenség 
süketségében. Csak Kisfaludy Károly Pestre költözésével s az Aurora 
alakulásával változott meg a helyzet, szinte egy csapásra és alaposan. 
Kazinczy még az irodalomnak áldozta egész vagyonát. Kisfaludy Károly 
már megélt az irodalomból. Ő az első' hivatásos magyar író s nemzeti iro
dalmunk kontinuitásának megteremtője, azon a Pesten, amelyet Széche
nyi buzgólkodása akkoriban kezd az ország szívévé növeszteni. Köréje 
gyülekeznek Vörösmarty, Kölcsey, Toldy s az induló írójelöltek ifjú sere
ge. Rövidesen irodalmi szalonok és egyesületek keletkeznek. Megjelenik 
az első pesti magyar napilap s elkezdi működését a Magyar Tudós Tár
saság. Azután jön Kossuth, Deák, Eötvös, Kemény és Bajza.

A dunántúli katolikus és a tiszántúli református irányzat regionaliz- 
musa itt forr először a nemzeti irodalom zárt egészébe. Mert úgy igaz: 
bizony nemzeti irodalmunk már megszületése pillanatában városi iroda
lom volt. Pest táplálta és növelte nagyra, egy évszázadon keresztül. Még 
a két legnépibb magyar költő -  akik különben maguk tiltakoztak legélén
kebben a „népies” jelző ellen - , Petőfi és Arany is pesti lakosok lettek 
végül. Ahogy mindmáig általános jelenséggé vált a fiatal vidéki írótehet
ségek Pestre való özönlése. És Pesttel, majd Budapesttel együtt emelke
dett európai jelentőségűvé az egész magyar irodalom. Az a város, amely 
nagyapáiban még német nyelvű volt, rövid pár évtized alatt áldozatos 
hűséggel és hősi lendülettel formálta át lelkét magyarrá. Magához von
zotta és magába olvasztotta a vidék minden színét, ízét és eredeti értékét. 
Annyira, hogy -  mint alig tegnap láttuk -  még a magyar nemzeti és népi 
szellemnek két legkiválóbb, modem megszemélyesítője: Ady Endre és 
Móricz Zsigmond is Budapesten bontotta ki alkotó zsenijét, s nőtt fejjel 
kimagaslóvá kortársai között. S mégis, ez a Budapest volna az, amely 
nem reprezentatív képviselője, nem méltó sáfára és letéteményese a ma
gyar szellemiség legdrágább, legdúsabb kincseinek? Hiszen úgy benne 
van az egész ország, az egész nemzet kultúrája, mint a tenger vizének min



den sajátsága egyetlen cseppjében. Ahogy Párizs lelkében benne van az 
egész latin lélek.

Mutatja ezt az a szembeötlő jelenség is, hogy míg az utóbbi évek folya
mán megindított szellemi decentralizációs folyamat a kultúra minden más 
ágazatában eredményesnek bizonyult, az irodalom területén semmiféle 
ilyen „kiültetés” nem járt sikerrel. Nem is járhatott, mert lényegében 
visszafejlődést jelentett volna, a mából a száz év előtti múltba. A főváros
ból kiszakadó irodalmat mindenütt a regionalizmus veszedelme fenyegeti. 
S ez ellen mit sem bizonyít a német példa: München, Hamburg, Lipcse, 
Boroszló Berlintől független, önálló irodalmi életét eléggé magyarázza az 
a körülmény, hogy ezek a városok külön tartományi székhelyek voltak, 
s még ma is fővárosszámba mennek. Igaz, nálunk a trianoni határok rá- 
kényszerítették a decentralizáció bizonyos torzalakját az irodalomra. Ám 
az elszakított területek magyar írói, ösztönszerűen érezve a regionalizmus 
nyomasztó, sorvasztó erejét, görcsösen ragaszkodnak a nemzeti szellem 
megbonthatatlan egységének éltető gondolatához. Ha a forma szerint 
van is külön erdélyi, bácskai vagy felvidéki magyar irodalom, lényegében 
mindegyik a nemzeti irodalom részesének tartja magát. Jellemző tünete 
ennek, hogy éppen legtehetségesebb képviselőik Budapesttől várják és 
kapják az igazi, végső írói elismertetést, amit könyveik fővárosi megjelen
tetése világosan dokumentál.

Ismétlem: mindebben nincs semmi különös vagy meglepő. Hacsak az 
nem, hogy nálunk a város magyar irodalmát még százesztendős, diadal
mas múltja után is védeni kell a „nemzetietlenség” komikus vádja ellen. 
Azokkal szemben, akik egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy 
a magyar főváros irodalma tulajdonképpen pontosan egybeesik, mert 
azonos -  a magyar nemzeti irodalommal.


