
Az Ország Útja múlt évi számában feltűnt nekem, hogy Bóka László egy 
kritikájában kétszer is említi a nevem, de olyan vonatkozásban, hogy nem 
ismerem ki magam benne. Nem értem, miről van szó. Nem megbántott- 
ságból írok, világéletemben mindig mezítláb jártam még az „irodalom me
zőin” is, és így bizony sok tövis megszűrt. Egyiket kihúztam, másikat 
benne hagytam és a feledésre bíztam. Ezt megpróbálom kihúzni.

Nem értem, honnan veszi, hogy én valakit a „legnagyobb magyar re- 
gényíró”-nak neveztem. Nem emlékszem ugyan fejből minden sorra, 
amit valaha leírtam, de abban biztos vagyok, hogy még senkit se neveztem 
ki „legnagyobb magyar regényíró”-nak. Még talán magyar regényírónak 
se. Regényirodalmunkkal ugyanis elégedetlen vagyok, nem mint kritikus, 
hanem mint olvasó. Régebben ugyan beleestem néhányszor az ítélkező 
bíró szerepébe, megvallom, nem festettem ott valami jól, mert nagyon 
kevesen hitték el nekem, hogy én is érthetek valamit a művészethez, holott 
ez -  legalábbis nagyon sok ember előtt -  az urbánusok kiváltsága. Most 
már nem írok, csak olyan írókról, de főleg csak olyan könyvekről, ame
lyek engem valami belső oknál fogva különösen érdekelnek. Mások meg
támadását vagy vesézését feleslegesnek tartom, mert, mondom, nem va
gyok kritikus, csak igényes olvasó, s így a gyenge könyveket nem tudom 
elmélyülő figyelemmel olvasni, tehát tiszta lelkiismerettel nem beszélhe
tek róluk. Ha esetleg nincs igazam valakivel kapcsolatban, az a szerkesz
tők bűne, miért engednek túlzó vagy naiv írásokat a napvilágra jönni.

Különben az ilyesmi csak irodalmi fontoskodás, akár én csinálom, 
akár más. Attól még nem dűl össze a világ, ha egyik író a másikat lebe
csüli vagy túlbecsüli. Akiben van tehetség, erő és akarat, az kiverekszi a 
helyét, ha egyik-másik kollégája lepocskondiázza is. De a Bóka közbe



szólása jó alkalom nekem arra, hogy megjegyezzem már végre: az „urbá
nus” és „népies” írók elcsüggesztő hadakozásában nem érzem magam 
bűnösnek. Én nem is vagyok „népies”, még csak „népfi” sem vagyok, én 
egyszerűen csak „nép” vagyok. Ki kívánhatja tőlem, hogy kibújjak a bő
römből? Eddigi sznobkodásaimat is szánom-bánom, bár elismerem régeb
bi önmagámnak, hogy ezt nem kerülhettem cl. Ha még ezt is elkerültem 
volna, akkor csakugyan „csodaparaszt” volnék, aki egyszerűen a horto
bágyi levegővel szíttá magába a szociológiát s ujjából szopta az esztétikát.

Az már ebből következik, hogy egy bizonyos fajta mondanivaló, az, 
ami a magyar szegényparasztság sorsáról vagy általában a dolgozók éle
téről szól, engem legelsősorban minden más előtt érdekel, s én magam is 
csak ezt tudom kifejezni, mert ezzel van legmélyebb élményközösségem. 
Az is érthető, hogy azzal a néhány íróval, akár parasztszármazásúak, 
akár nem, akik ugyanúgy éreznek, találkozunk az irodalom síkján, még 
akkor is, ha emberileg egyik-másik távolabb van tőlem, mint némelyik 
urbánus.

Abban a hadakozásban, ami itt folyik, én nem vettem részt sem írásban, 
sem kávéházi erőátcsopcrtosítások vezére- vagy katonájaképpen. Nem 
értem hát Bókát, miért éppen nekem címezi a megrovást. Vagy úgy tesz, 
mint a parasztasszony a szomszédék rendetlen gyerekével: az övéit szidja, 
hogy amazok értsenek belőle. Ez az irodalomban nem célszerű módszer, 
mert még jobban összezavarja az irodalom dolgát, pedig éppen eléggé 
zavaros az így is. Nagyobb dolgokról van itt szó, mintsem azon marakod
junk, hogy kik a nagyobbak, az urbánusok-e vagy a népiesek. Az igaz 
ember és a tehetséges író mindegy, honnan származik: emberi és írói 
értékét művei és közösségi állásfoglalásai határozzák meg. Az urbánus 
Remenyik, a semleges Nagy Lajos is tudtak a faluról és a parasztokról 
szép és igaz könyveket írni. S az urbánus József Attila paraszti versei is 
voltak olyan igazi népiek, mint az Illyés Gyuláé. Mire való hát ez a hada
kozás? A magyar közösség s abban is a különösen szenvedő parasztság 
sorsáról írni nem a népiesek kiváltsága, hanem az urbánusok kötelessége 
is. Ki követelheti éntőlem, hogy nem létező polgár nagybátyám májbajá
ról, avagy ismeretlen negyvenöt kilós úri libuskák szerelmi bajairól írjak? 
Nem érzem át az ő bajaikat, nem érdekel, hát nem jön a toliamra semmi.



De ha igazi béres nagybátyám kilenc lánya közül valamelyiket meglátom, 
hogy rossz cipőjében és fakult ruhájában szégyenkezik az utcán, akkor 
egy-egy kötetre való lázongó mondanivaló gyűlik belém.

Ennyi az egész. De azért harag ne legyen!


