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A napokban a Claridge éttermében tartott magyar újságíróbanketten a 
hazai szellemi életró'l csevegtünk. Egyik asztaltársam megjegyezte: a „ma
gyar bornírtságra” vall, hogy újra felújult a népiesek és urbanisták ha
szontalan vitája. Megjegyeztem, hogy a népi irányzat mibenlétének tisz
tázása tán nem is oly haszontalan, mint látják gyakran olyanok, akik csak 
kívülró'l szemlélték szereplését. A „népi” mozgalom ugyanis, amelynek 
első politikai jelentkezése az Új Szellemi Front volt, nem tekinthető spe
ciálisan magyar jelenségnek -  hanem egy, a fasiszta ellenforradalom és 
a demokratikus erők küzdelmének késői szakaszán fellépő világtünet; az 
még akkor is, ha vezetőinek egy része egy sajátságos „magyar ideológia” 
kitermelését vallotta céljának.

Egy másik szomszédom, régi párizsi emigráns, a vitába kapcsolódva ki
jelentette, hogy amennyiben a „népiek” közül annyian politikai szereplé
sük során egyre jobb felé, sőt a szélsőjobbra tolódtak, annak oka az, 
hogy „mi, városiak”, urbanisták, Szép Szó-beli írók toltuk őket jobbra s 
mind jobbra, gyanakvásunkkal, igaztalan kritikánkkal és értetlenségünk
kel.

A tollat ez az állítás nyomta a kezembe, holott elhatároztam volt, hogy 
a múlt dolgok bolygatását másokra hagyom: hiszen feladat, magyar író 
számára, jelen nehézségeink között ezer van sürgősebb és jelentékenyebb, 
mint eldönteni, hogy 1935 és 1944 között kinek volt igaza. Mégis, úgy 
érzem, most épp a magyar írás jelene s jövője szempontjából szükséges, 
hogy higgadtan s szenvedély nélkül tisztázzunk bizonyos tényeket. Káros 
volna ugyanis a legenda elterjedése, amely a népi írók egy -  sőt jó -  részé
nek fasiszta flörtjéért vagy eltévelyedéséért az „urbanistákra” tolná a fele
lősséget, mintha ők addig mondták volna teszem Féja Gézának, hogy



„fasiszta vagy”, míg a derék ember, a „Viharsarok” szerzője, ez az ízig- 
vérig jó magyar forradalmár s demokrata elkeseredésében rácsapott az 
asztalra: ám legyen igazatok! Fasiszta vagyok!

A dolgok -  s ezt főként ama kedves írótársaimnak mondom, akik a tá
volból szemlélték vitáinkat -  nem történtek ily egyszerűen. Mielőtt pedig 
megmondanám, hogyan történtek, hadd bocsássam előre, hogy a „népi” 
jelzőt azok, akik viselték, maguk választották; míg az „urbanista” meg
jelölést a magunk számára, akik őket bíráltuk s nyílt színvallásra ösztö
kéltük, szerencsétlennek érzem. Ami engem illet, soha én magam „urba- 
nistának” nem éreztem s vallottam -  már azért sem, mert a városi és falusi 
dolgozók érdekközösségéről mint szocialista meg voltam győződve.

Ha csizmát nem hordtam is és városi származásomat le nem hazudtam 
-semmi sem indított rá, hogy a „város” pártjára keljek a „falu”, a polgár 
vagy a munkás pártjára a paraszt ellen; hiszen főként épp az választott el 
a népiektől, hogy egy pillanatig sem hittem el (s vajon mely társadalom
tudományiig iskolázott fő hihette el?), hogy a parasztság önmagától, 
a munkásosztály segítése, irányítása nélkül gazdaságilag és szellemileg 
felszabadíthatja önm agát...

A kritika, amelynek az első perctől kezdve mind József Attilla, mind 
jómagam, mind körünkből mások alávetettük a „népi” törekvéseket, 
a marxizmusból merítette vezető elveit. S még csak azzal sem vagyunk 
vádolhatok, hogy az elveket túlságosan mereven, elfogultan, sőt ellensé
gesen alkalmaztuk volna. Hogy konkrét példákra hivatkozzam, a Szo
cializmusba „Magyar narodnikik” címmel írt tanulmányomban nemcsak 
Németh László tehetségét s irodalmi tudását ismertem el, de baloldalon 
elsőként -  barátságosan s rokonszenwel szólítottam fel őt, hogy revide
álja a munkásmozgalmak „elavultságáról” vallott felfogását, s ne zárja ki 
az ipari dolgozókat a népből. S a Szép Szó olvasói emlékezhetnek rá, 
hogy egykor Féja Gézát a „Viharsarok” miatt elítélték, e lap volt a Nép
szaván kívül az egyetlen, mely tiltakozott az ítélet ellen. Aligha ez a tilta
kozás és az én ugyanakkor írt tanulmányom késztette arra Féját, hogy 
furcsa módon viszonozza néhány hónap múlva mellette való kiállásomat. 
Amikor ugyanis épp a makói magyar parasztok politikai érettségét a kö
zéposztály bornírtságával szembeszegező Népszavában megjelent cikke



mért engem elítéltek súlyos börtönre, s e büntetés elől, amelynek kitöl
tése után nyilván internáltak volna, külföldre szöktem: ő a Magyarország 
vezércikkében fejezte ki harsány örömét afölött, hogy a „gyökértelen 
s hazátlan” intellektueltől -  tőlem -  a „független magyar bíróság” végre 
megszabadítja a magyar munkásmozgalmat. Féja Gézának a Bresz- 
tovszkyk voltak a jó magyar szocialisták, nem én.

Ezek tények, amelyeket tudni kell, aminthogy tudni kell azt is, hogy 
a Szép Szó megalakításától kezdve számos kísérletet tettünk arra, hogy 
a népiek közül azokat, akiknek tehetségét és jellemét leginkább becsül
tük -  Erdei Ferencet, Kovács Imrét, Szabó Zoltánt stb. -, magunkhoz 
hívjuk, s velük szoros egységben védjük ki a fasizmus egyre növekvő nyo
mását. Veres Péter szívesen látott vendég volt közöttünk. Hányszor tár
gyaltunk Féja Gézával is, „míg nem veszett meg egészen” !

Miért nem jöhetett létre köztünk s őköztük az a szövetség, amelynek 
megpecsételése, ha nem is akadályozhatta volna meg az urak katasztrófa
politikájának érvényesülését, de a magyar szellemi életnek csaknem egé
szét egyértelműen szembeállította volna az ellenforradalommal? Hadd 
idézzem József Attilát 1938-ból: „Ez nem rajtunk múlik: ők azok, akik, 
úgy látszik, nem tudják megbocsátani, hogy annak idején (az Új Szellemi 
Front idején) gyöngéknek bizonyultak, elvesztették a fejüket, mi pedig a 
helyünkön állottunk. . .  Múlt elsősorban azon, hogy a »népiek« politikai 
irányítását később megint azok ragadták magukhoz, akik többet remél
tek elérhetni a magyar nép számára a történelmi középosztálynak, a 
»korszellemnek« tett engedményekkel -  s úgy, hogy a zsidókat, polgáro
kat, radikálisokat, szocialistákat lerázzák magukról -, mint ha az általunk 
folyvást ajánlott Népfront-példát követve, a baloldallal, sőt még a kon
zervatívokkal is állnak össze a fasizmus ellen.”

Az ő ügyeskedésük érdeme -  mondják -, hogy újból a magyar köztu
datba került a földreform szüksége. De hogyan, mi áron, minő eredmény
nyel? -  kérdem. Vajon a német köztudatba a Darrék vitték a földreform 
gondolatát? Mi nem beszéltünk annyit a földreformról, mint Matolcsy 
Mátyás; oka az, hogy a földreformot nem voltunk hajlandók elválasztani 
a demokráciától, s mint Ignotus Pál barátom írta a „Szép Szó program
jáéban  (1937. augusztus), alapelvünkké tettük, hogy „a szocialista hala



dás elképzelhetetlen a szabadságjogok megerősítése és kiterjesztése nél
kül”. És épp mert nem korlátoztuk tekintetünket a magyar „glóbuszra”, 
láttuk s hirdettük, hogy a magyar politika a világpolitika függvénye -  s a 
magyar dolgozó nép sorsának megjavításáért úgy küzdünk helyesen, ha 
azon az oldalon kapcsolódunk be a harcba, amelynek győzelme az ellen- 
forradalom fölött a haladásnak Magyarországon, mint egyebütt, előfel
tétele.

Hibás volt-e ez az álláspont? Aligha. Ki állítaná, hogy a „Viharsarok”- 
nak, ki állítaná, hogy a rasszizmussal elegyített marxizmusnak vagy 
egyes „népiek” jobboldali kacérkodásának köszönhetjük a földreformot 
-  nem pedig a Vörös Hadsereg győzelmének s nem a munkáspártok hatá
rozott szándékának s erejének?

A népi ideológia zavarát s ellentmondásait József Attila az ő fegyelme
zett s nemes módján végérvényesen megfogalmazta „Van-e szociológiai 
indokoltsága a népies iránynak” című cikkében (Szép Szó, 17. szám). 
Ellenünk vethetnék, hogy a „demokráciát” éppoly sokféleképp -  lega
lábbis kétféleképp, polgári és szocialista módon -  lehet érteni s gyakorol
ni, mint a népi ideológiát: ebben van igaz. De a demokrácia ellentmondá
sait s mai válságát ésszerüleg elemezhetjük s tudományosan kifejthetjük 
a történelmi fejlődésből. Polgári demokráciák s szocialista demokráciák 
a demokrácia szabályai szerint vitázhatnak és küzdhetnek egymással. 
De ki tudná, akár csak félreérthetetlenül megfogalmazni, mi a „népi poli
tika, népi szellem, népi irodalom”. A parasztságnak -  speciálisan a ma
gyar parasztságnak lenne tudata, vagy annak tudatosságra való törekvé
sét fejezné ki? Azt hiszem, a magyar paraszt reálisabb és konkrétabb gon
dolkozást mint amilyenek népi ideológusaink. Inkább 25 év ellenforra
dalmi légkörben félrenevelt kispolgári nemzedékünk riadt tapogatódzá- 
sát látom benne -  egy nemzedéknek, amely szeretne progresszív lenni, de 
mélységesen beidegezték az ellenszenvet a progresszió tényleges formái 
iránt -  s amely a népiség, ha akarom, fehér, ha akarom, vörös köntösében 
talált kedvére való, igazán semmire sem elkötelező egyenruhát. Mindig 
feltűnt népieinkben, hogy legalább oly ügyesek, amily zavarosak. De még 
ha bizonyos zavar egy oly átmeneti időben, mint a miénk, termékenynek 
tűnhet is -  én nem hiszem, hogy a népiség félművelt terminológiája szük



séges „eló'iskola” egy magasabb rendű társadalmi tudathoz. Azt se hiszem, 
hogy ügyeskedéssel s opportunizmussal halad a történelem, hanem inkább 
kritikával és igazsággal. A magyar szellemi és politikai életnek -  ameny- 
nyire távolból megítélhetem a magyar erkölcsiségnek érdeke, hogy a 
„népi”-nek nevezett kétértelműségi komplexumot feloldjuk, s a reakció
val megrontott haladás cocktailje helyett tiszta vizet vagy hamisítatlan 
bort (kinek mi a gusztusa) öntsünk a pohárba.


