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A parlamentben nagyszabású vita indult felettünk, a „falukutatók” s mű
veik felett. A vitába belekerült egy halott neve is : Gömbös Gyuláé. Arra 
is céloztak, hogy annak idején tárgyalásokat folytattam, helyesebben foly
tattunk Gömbös Gyulával. Mások azzal gyanúsítottak meg, mintha 
Gömbös Gyula tudomást se vett volna munkánkról. így, ha eddig a ke
gyelet azt parancsolta, hogy hallgassak, most viszont megszólalásra kö
telez. Elmondom tehát a hideg, szikár igazságot.

Néhány héttel az általános képviselőválasztás után történt. Tisztán em
lékezem: a választás utáni keserű hangulat ült bennem. Nem voltam 
ugyan képviselőjelölt, de a választási harcokban teljes erőmből támogat
tam Bajcsy-Zsilinszky Endrét, aki a magyar népi kívánságoknak egyik 
legelszántabb harcosa volt a magyar parlamentben, s akihez hosszú esz
tendők kemény küzdelmeinek emléke fűzött. Nagyon rosszulesett az ő 
méltatlan kibuktatása a magyar parlamentből. Bejártam a tarpai kerüle
tet, melyre Kenyeres-Kaufmann árnya nehezedett: lelkes parasztezrek 
előtt beszéltem a derecskéi kerületben, s mélységesen megdöbbentem, 
mikor láttam, hogy a „hideg terror” hatása alatt miként olvadnak és zsu
gorodnak ezek a tömegek. A választás előtti napon le is tartóztattak Gu- 
lácson, kiutasítottak Bereg megyéből, s éjnek idején Mátészalkára szállí
tottak. Bevallom: nem a leghízelgőbb módon gondolkodtam az „új ezer- 
évről” a nyitány nyomán.



Egy nap bizalmasan közölték velem barátaim, hogy a miniszterelnök ta
lálkozni óhajt azokkal az írókkal, akik Új Szellemi Frontként tömörül
tek, s akik közül legtöbben akkoriban a Magyarország hasábjain írták 
cikkeiket. Én, éppen a keserű választási tapasztalatok hatása alatt, első 
pillanatban elutasítottam ezt a gondolatot, de barátaim némi vita után 
meggyőztek. Azt mondották, hogy nem mi megyünk el a miniszterelnök
höz, hanem ő jön el „hozzánk”, másrészt első eset ez, hogy magyar mi
niszterelnök a fiatal s haladó szellemű magyar irodalom felé fordul, tehát 
vétek lenne elutasítani ezt a közeledést.

Néhány nap múlva, emlékszem, borús tavaszi nap volt, a Central kávé
házban találkoztam délután Tamási Áronnal, s együtt mentünk az Áfo
nya utcába, Zilaby Lajos villájába. Csakhamar együtt voltunk mind
annyian : Zilahy, a házigazda, Móricz Zsigmond, Tamási, Németh László, 
Illyés Gyula, Szabó Lőrinc és én. Ma is magam előtt látom a társaságot: 
a kandalló mellett ült Gömbös Gyula egy antik, trónusra emlékeztető ka
rosszékben, a jobb szélen Németh László, a bal szélen Szabó Lőrinc 
s szemben mi.

A beszélgetést Zilahy kezdte, aki szót emelt a parlamentből erőszakkal 
kibuktatott Bajcsy-Zsilinszky Endre mellett. Kijelentette, hogy ma is ép
pen olyan bajtársunknak tekintjük, mint tegnap.

-  Szép -  válaszolta Gömbös Gyula is, azután Tamási Áronhoz fordult, 
hogy miért van ilyen rossz színben.

-  Búsulok a hon mai állapotán -  felelte Tamási.
A „viharsarok” tehát nem szelídült szonátává, s Móricz Zsigmond rög

tön elővett egy takaros kartonpapírt. Olyasfélét, amilyenekre a bankettek 
menüjét szokták nyomtatni. Csakhogy Móricz Zsigmond erre a papírra 
a magyar földnélküliek heti étrendjét írta rá . . .



Gömbös Gyula ezután finom ösztönnel tájékozódni próbált. Láthatóan 
az a gondolat mozgott benne, hogy az írótársaságot politikai célja szá
mára megnyerje. Kijelentette, hogy a legnagyobb mértékben rokonszen
vezik törekvéseikkel, és teljes erővel támogatni szeretne bennünket. Anya
gi áldozatokat is szívesen hoz.

-  Köszönjük, de erre nincsen szükségünk -  mondotta ki véleményün
ket azonnal Illyés Gyula.

Zilahy Lajos pedig megmagyarázta a miniszterelnöknek, hogy mi nem 
lépünk be a pártjába, nem csatlakozhatunk hozzá, de a közös célokért 
folyó harc terén örömest támogatjuk őt, ha megfogható intézkedéseket 
tesz a magyar népi tömegek érdekében.

Láthatóan jólesett a miniszterelnöknek, hogy olyan társaságba került, 
mely nem vár tőle anyagi javakat, érvényesülést, címet vagy rangot, de 
halálosan hisz a maga eszméiben s igazságaiban, és ezeknek az eszméknek 
a megvalósítását s igazságoknak a követését kéri tőle. Gömbös Gyula 
felszabadult, jókedvű lett, már régen lejárt a látogatás tervbe vett ideje, 
de nem akart elszakadni körünktől.

G ömbös G yula és a feudalizmus

Egészen természetes, hogy valamennyien az esedékes nagy népi kérdések 
megoldását sürgettük, mir.denekfelett pedig a telepítés megindítására kér
tük. S Gömbös Gyula a legnagyobb megértést mutatta ebben a tekintet
ben. Láthatóan tisztában volt a magyar nép helyzetével, ellensége volt a 
feudális rendszernek, arra biztatott bennünket, hogy tárjuk fel bátran 
a magyar nép sorsát, s megnyugtatott, hogy ebben a munkában teljes sza
badságot biztosít számunkra. Sohasem felejtem el a mondását:

-  Követeljétek a száz százalékot, hogy én huszonöt százalékot meg 
tudjak valósítani.

Gyors ütemben peregtek előttünk a problémák. Az egyke kérdésére is 
rákerült a sor, s Gömbös Gyula azt mondotta, hogy az egyke a magyar



nép belső összeroppanásának a következménye, nem lehet tüneti módon 
kezelni, az egész magyarságot kell felemelni, az egész magyarságba kell 
új életkedvet önteni.

Az volt az érzésem, hogy komoly belső közeledés történik közöttünk, 
de Gömbös Gyulának egyik kijelentése nagyon megdöbbentett. Az új kor
mányzópárt színvonalára került a szó, s Gömbös Gyula a legnagyobb 
mértékben meg volt elégedve azzal az új gárdával, melyet a híres tavaszi 
választás képviselői rangra emelt. Gömbös Gyula a győztes választás 
győzelmi mámorában úgy vélte, hogy elsőrangú reformgárdát ültetett a 
törvényhozói helyekre. Ekkor döbbentem rá e tagadhatatlanul tiszta 
szándékú és szép képességekkel felruházott férfiú legdöntőbb gyengesé
gére : a kritikai érzés hiányára. Irtózott a kritikától, nem bírta a kritikát, 
s az önkritikára sem volt hajlama. Úgy éreztem: ez lesz a politikai 
végzete.

A „ b é r e n c e k ”

Annak a lapnak a hasábjain írom e sorokat, melybe a találkozás idején 
a magyar népsorsot feltáró cikkeimet írtam. S Gömbös Gyula mégsem 
tartott „bérencnek”, közénk jött, nagyra becsülte a munkánkat, s együtt
működésre törekedett velünk. Bennünket tartott alkalmasnak arra, hogy 
a magyar népsorsot feltárjuk s a komoly reformok útját előkészítsük. De 
a beszélgetés után több lap megtámadott bennünket, hogy „eladtuk ma
gunkat" a kormánynak. Akkor természetesen nem hozhattuk nyilvános
ságra a tárgyalás tartalmát. Igazunk tudatában nyugodtan tűrtük ezeket 
a támadásokat. Azóta változtak az idők. Ma is azt hirdetjük, amit Göm
bös Gyula idejében hirdettünk. Ma is az elhagyott nagy népi tömegekért 
folytatjuk harcunkat, s annak idején Gömbös Gyula helyeselte ezt a har
cot. S ennek dacára ma azok neveznek „zsidóbérencnek” bennünket, akik 
leghangosabban sajátítják ki a néhai miniszterelnök politikai hagyatékát.

Miután meleg hangulatban elváltunk Gömbös Gyulától, rögtönzött kis 
értekezletet tartottunk. Elhatároztuk, hogy nem szegődünk, nem szegőd
hetünk politikájának a szolgálatába, hiszen számos s lényeges alapvető 
kérdésben nem értünk egyet vele. De ha bármilyen komoly lépést tesz a
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magyar dolgozó tömegek érdekében: esetenkint zárt sorokban támogat
juk őt. Elvi álláspont volt ez, s ma is ezt üzenjük minden magyar poli
tikusnak !

Mikor Gömbös Gyula elköltözött, írtam róla egy cikket, őszinte, em
beri írást, de eltettem a fiókomba, úgy éreztem, hogy még hallgatnom kell. 
Ma sem azért írtam ezt a cikket, hogy önmagamat mentsem. Én vállalom 
a felelősséget minden cselekedetemért. Amit írtam, Gömbös Gyula bizta
tása nélkül is megírtam volna. Nekem az írás belső kényszer, s nemcsak 
az én szavam szól benne, hanem mindazoké, akikből jövök; mindazo
kért, akik utánunk jönnek majd. De úgy érzem, hogy ezt a történelmi 
adatot nem hallgathatom el, hiszen közelebbről világítja meg az elhunyt 
miniszterelnök belső arcát, másrészt pedig ez a hiteles történet is magya
rázza azt a korszellemet, melyben szociológiai munkánk komoly erővel 
megindult.


