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A népiesség divatját éljük. Nem kell különösen éles szem annak meglá
tásához, hogy ez a divat, mint minden divat, rövidesen elmúlik. Ami idő
szerű, az időleges. Elmúlik, vagy ami még veszélyesebb: elfajul.

Az még a kisebb baj, ha az édes borzongás, mely ma az előkelő szalo
nokban is az őstehetségeket itt-ott fogadja, enyhe émellyé változik. De mi 
lesz, ha a népies nekibuzdulás oda torkollik, ahová a múlt század nagy 
népies árama, mely a népszínműnek külön színházat emelt, de az aratókba 
szuronnyal fojtotta be a szót. Parasztság nélkül nincs nemzet, jövő, de
mokrácia -  halljuk ma is dörögni jobbról-balról. Képzeljük el e lelkes 
népbarátok jó részének magatartását, ha a parasztság, a parasztságnak 
az a része, mely valóban kívül áll, egy nap komolyan venné a távolléte 
miatt ejtett panaszokat, és személyesen jelentkeznék a felkínált szerepre.

Bár már ott tartanánk. Az ember röstelleni kezdi vidéki mivoltát, mely 
lassanként újra pántlikás kalapot, rámás csizmát és bütyköst jelent, s 
mindazt, amit a bütykös inspirál, vagyis mellverést, dülöngélő ökölrázást, 
ködöt az agyra és végül hánytorgást az árokban. Vagy ami még ennél is 
rosszabb és fenyegetőbb: vad verbunkost idegen csákóval a fejben, mely 
után nem is az árok jön, hanem a masírozás. Nem sajnálnám ennek a 
népiességnek a letűntét, sem azét, mely Marit a színpadon megtapsolja, 
de a konyhában megpofozza. Én nem arra készültem, hogy csűrdüngölőt 
járjak. Arról a népiességről szeretnék beszélni, melyhez nem a valóságban 
kell fölkötni a gatyát, a divatost. Arról, mely a divat előtt is ügy volt, 
a magyarság legnagyobb ügye.

*



A népiesség nemcsak nálunk divat. De van köze a magyar népiességnek 
ahhoz a népiességhez, melyet most Európa-szerte járnak? Nyilván semmi. 
A völkisch jelszóhoz, melynek misztikumától a harmadik német biroda
lom várja a csodát, a francia populizmushoz, melynek legjellegzetesebb 
képviselői népen a külvásorok proletárságát értik, csak az rokoníthatja, 
aki nemzetek fölötti széles látóhatárában minden országgal számol, csak 
a magáéval nem. Az ostobában a széles látóhatár is csak az ostobaságot 
táplálja. Ha a torony tetejébe mászol, az még nem jelenti, hogy téveszméi
det lent hagytad. Esetleg megszédülsz. A messzelátásban szenvedő miben 
sem különbözik a rövidlátótól, aki csak azt veszi észre, amibe már az 
orrával is beleütközött.

Csak azért, mert valahol egy diktátor is népet emleget, most már dik
tatúrarajongással vádoljunk mindenkit, aki a népről beszél? Félelmetesen 
hasonlít ez ahhoz a másik magatartáshoz, amely kommunistát kiált min
denkire, aki a munkás, sőt a kenyér szót kiejti. Nyugodjunk bele, hogy a 
kérdések is asszimilálódhatnak.

Magyarországon az „új népiesség”, melynek tehát nemcsak divatos 
felhasználóitól kell óvakodniuk, hanem már-már félrebeszélő rettegőitől, 
megvolt már akkor is, midőn a külföldi népiességeknek még csírája nem 
ütötte fel a fejét. Az országban, melynek szellemisége legnyugatibb emel
kedésében is a néphez fordul szót tanulni, amely a föld, a híres földkérdés 
miatt nem tud mozdulni, ott a népiesség, ami nekem a nép anyagi és 
szellemi helyzetével való foglalkozást jelenti, nem új és nem régi. Ott a 
népiesség nem kérdés, hanem állapot. Ott nemcsak az népies, aki ősi 
nyolcasban ír, ahogyan nem szükségszerűen népies, aki abban ír. De 
szükségszerűen mindenki az, aki „jobbra tör”. Népies volt Ady? Nemcsak 
azáltal volt az, hogy versei formája s nyelvezete ősien magyar, s maga 
lelkesen vallotta mindazt, amit a mai „népiesek” vallanak. Ki merné állí
tani, hogy Petőfi úgy volt népies, olyan sziruposan, olyan kunyhó- 
kastélyos nyögdeléssel, mint külföldi kortársai, akik póri románcaik elle
nére is a nép ellenségeit szolgálták? Ma élő legkülönb népies írónk inge
rülten utasítja vissza, ha csupán annak nevezik, s teljes joggal, mert sem
mivel sem törekszik kevesebbre, mint Goethe, vagy Flaubert, vagy akár 
Valéry. Nálunk a népiesség mint jelző szinte pleonazmus, és valóban csak



idézőjel között lehet leírni. Népiesség annyi, mint magyarság. Az a ma
gyarság, melynek álomképe a legjobbjaink képzeletében élt, akik köz
ben a legjobb európaiak is voltak. Oly nehéz ezt megérteni?

Hogy a magyarság sorsa változatlanul a nép sorsa? Körültekintek: 
kinek kell ezt még magyarázni?

A múlt század reformerei a jogokból kirekesztettek befogadásáról a 
nemzet megerősödését várták. Nem történt meg.

A háború utáni nemzedék, mely a megkisebbedett országot gyorsabban 
és alaposabban végigtekinthette s jobban tájékozódhatott, azt látta, hogy 
a kirekesztettek ügyére most már a külön magyar nyelvegység élethalál- 
kérdése van föltéve. Sovinizmust ebben csak az az újkori elvakultság lát
hat, amely az anyanyelvhez való ragaszkodásban is nemzeti türelmetlen
séget szimatol. A terjeszkedni nem tudó falvak fuldoklása, a magára ha
gyatott nép szétbomlása, a magyarság külső-belső erejének apadása, a 
német veszély s ezek következményeképp egy új szerencsétlenség rém
képe : mindezt ez az új népiesség tudatosította. A további megállapítá
sokban tán tévedhet a megoldás körül is -  ha idejében való megoldásra 
egyáltalában sor kerülhet - , de a valódi helyzet feltárása az ő érdeme. 
A magyarságot összeszabdalták, anélkül hogy kötelékeit elvágták volna. 
A négyfelől oldalba döfött s újabb döfésekre számítható magyarság meg 
tud-e újulni mint egy varázsfürdőben, a népben? -  a „népies” nemzedék 
a tragikus megállapítások után, melyektől a demokraták, szocialisták, 
legszélsőségesebb forradalmárok megállapításai sem különbözhettek 
volna, ezt a kérdést tette közhellyé abban a szűk körben, mely a vásári 
ricsaj közepett az irodalomra hallgatott. Teljesített valamit abból, amit 
nemzedékekről beszélve is feladatnak nevezhetünk.

*

S ezzel be is végezte feladatát? A nép divatban van, majdnem úgy, mint 
Lisznyai és Tóth Kálmán idejében, de vajon jogaiban van-e, ahova Petőfi 
akarta vezetni? Vajon igaza van-e annak, aki a következő nemzedéket már 
ismét Párizs felé terelné csak azért, mert felderítő útra a magyar falvak 
felé akarnokhad fogadkozik, bár sosem indul meg? Mondhatjuk már, 
hogy ismerjük az országot? Remélhetjük, hogy a nép most már uralkodni



fog a politikában, mert uralkodik a giccsben? Mert a jelszavakat feleúton 
elorozták? Mert beleuntál az okos félreértó'k ferdítéseinek egyenesítge- 
tésébe?

Itt a Magyarországban mondtam el, hogy jóakaratú idealista, de nem 
ismeri a történelem erőtörvényeit, aki azt hiszi, hogy reformokat felülről 
is meg lehet valósítani. Hogy a népnek mi kell, azt csak a nép tudja egyes- 
egyedül. A mi feladatunk, a „népiesség” következő, nehezebb feladata, 
figyelmeztetni a népet, hogy akarja, ami kell neki. Hogy tudatában legyen, 
mi a kötelessége nemcsak maga iránt, az emberiesség eszméje iránt, de 
a magyarság iránt is, mely nagyobb veszélyben van, mint valaha.


