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ben nyáron itt, télen ott. Sőt hétköznap itt, hétvégén ott. Az ellentét 
okáért tehát mélyebbre kell nyúlni. Változatlanul azt a fényt használva 
földerítőül: mi hogyan hat a nemzet működésére.

Táborválasztó elvnek tetszik, hogy kik olvasnak polgárokról és kik 
parasztokról s az irodalomban az utóbbiakkal csaknem egy osztályba 
sorolható egyéb kétkeziekről. Ez olyan, mintha mondana lényegest is, de 
nem azt mondja, s így itt már szinte csipesszel kell elválasztani a fogal
makat.

A mi polgár szavunk, akár a munkásmozgalom burzsoá szava, leg
mélyén a német Burg-ból ered; ez Európában a római urbs értelmével 
vegyült. Az urbánus az újabb kori fogalmakban a városlakóknak csak az 
előkelőbbjét jelentette, azt, amelynek az urbanitás is tulajdona volt. 
A munkásra természetszerűen nem terjedt ki. Ezért is lenne rossz a né
pivel szemben ezt a szót alkalmazni másokra is azokon kívül, akik ezt 
eredetileg nem minden népmegvetés nélkül vették magukra.

így tegyünk tehát különbséget írók között aszerint, hogy szellemi vagy 
kétkezi dolgozókról írunk? Statisztikai számokba foglalható az is, hogy 
a szépirodalom hősei sorából világszerte milyen mértékben kiszorult a 
munkások és a parasztok ábrázolása, noha a naturalizmus és a realizmus 
korában ők voltak a jövendő hősei. Irodalmi értékmérő azonban ez a 
jelenség sem lehet, s így harc oka sem.

Ha az urbánus és a népi mérleget járatjuk irodalmunk mai termékeinek 
szétválasztására, a mázsa „urbánus” anyaggal szemben a dekányi „népi”. 
Magyarázata ennek egyszerű. Az író az olvasónak ír, és a kétkeziek az 
előbb említett mértékben olvasnak -  olvastak mindig is -  kevesebbet, 
mint az értelmiségiek.

Sok árnyalata volt a két világháború közti magyar irodalomnak; sze
rencsésen sok útkeresője. Közéjük számíthatjuk azokat is, akik már kez
dettől fogva az ország sajátos helyzetét akarták művükbe foglalni, a leg
fájóbb kérdésekre keresve választ. Mik voltak ezek a kérdések? Elsősor
ban az ipari proletariátus és a még annál is mélyebbre nyomott agrárpro
letariátus állapota. Ezekhez társultak a magyar múlt sajátosságaiból szár
mazott, már-már betokosodott bajok, melyeket -  nyelvújítási tömörí
téssel -  sorsproblémáknak neveztek még a legkiilönbek is. Egyszóval, ami



voltaképpen már Ady, Móricz nemzedékének gondja volt, csak most 
krízis fokán. De hisz ami már gondja volt Petőfiék, Vörösmartyék, Cso- 
konaiék korszakának is. Vagyis ez az újonnan meglelt út voltaképpen a 
magyar irodalom mindaddig hagyományos útja volt a sokféle ösvény 
közt, amit a háború utáni izmusok kínáltak. Nem voltak mentesek az 
izmusok hatásától azok sem, akik hol előbb, hol utóbb s mondhatni, 
egymástól függetlenül erre az útra tértek, s szerencse is, hogy nem vol
tak mentek. A hagyományos gond így kapott korszerű kifejezést. A Még 
kér a nép, a Barangolás az országban, a Holt vidék ugyancsak más és más 
hangszerelés, de ki vitatná, hogy maga az alaphang -  vagy ahogy mon
dani szokás, a nevező alattuk -  nem közös?

A nemzetet fenyegető veszély fokozta e megújult hagyomány fölisme
rését és azt a szükséget, hogy a nemzet ügyében az irodalom egységes le
gyen. Megtörtént ez? Volt pánik, volt botlás, volt dezertálás is. De vissza
tekintve immár higgadt -  s fájdalom, mennyit tapasztalt -  szemmel meg
állapíthatjuk, kik szolgálták -  írók, írói művek, mert hisz irodalomról 
beszélünk -  a történelem által megszorított s még így is annyifelé dobott 
és csábított nemzet ügyét.

Ez lehet az egyetlen osztályozó és minősítő elv, ismétlem, az írók kö
zött, s nem más. Még az sem, hogy ennek a vidék, annak a város szen
vedése fáj-e jobban. Ha enélkül lépünk a múltba, kész álarcosbálba ve
zetjük a táncolni, gondolom, épp nem kívánkozó olvasót. A két csatázó 
szomszédvár, a „népi” Válasz és az „urbánus” Szép Szó. A népiek leg
elemibb, népgyűléscken hangoztatható pontjait ki foglalta halhatatlan 
szonettsorozatba? A Szép Szó vezéralakja, József Attila. Hol képezhette 
ki hangját a nagyvárosi sors e századi -  most már kimondhatjuk, a vége 
felé járunk -  legjelentősebb magyar költője, Vas István? A Válasz-ban. 
Nem illet meg nyilatkozatom a Szép Szó elveiről. A Válasz s a Magyar 
Csillag nevében tehetek tanúságot. Nem volt olyan polgári, urbánus író, 
aki akár ebben, akár abban nem kapott volna helyet. Ismerjük Németh 
László tanulmányát a „népi írók”-ról. Azokat foglalja egybe, akiket a 
társadalom legalsó rétegeiből nyomott föl jeladásra a tehetség. De éppily 
buzgalommal írt ő Szentkuthyról, Kassákról, Pap Károlyról is, tehát 
semmiképp sem holmi kizárási engedéllyel, mert hisz -  saját magát sem 
népi írónak tekintette.



Ki ír korszerűen, európaian, ez volt az ismérv.
Ma sincs más, és végzetes lenne, ha volna; irodalmunk őrszellemének 

kilobbanását jelentené. Nem minden irodalomnak van „őrszelleme”, még 
kevésbé olyasféle, aminőt a reformkor szent nagyjai véltek megteremteni, 
a római közösségvédő istenségek, a géniuszok e megmagyarosításával. 
Őrszellemük a történelmi szakadékok fölött csak pallón úgy-ahogy át- 
imbolygó népeknek van. Az egykori urbánus-népi vitát nem a vitatársak 
valamelyike döntötte el, hanem az idő. Nem igazolta azt az alapvádat, 
hogy ami magyarul népi, az voltaképpen „völkisch”.

Gondolom, mást is várhatunk az időtől, mintsem hogy ebben az újabb 
szóversengésben is ő tegyen ítéletet. Az írók e vitájában csakis annak lehet 
igaza, aki a nép igazát segíti előre. Ezek az igazságok pedig máris föl
foghatok, szinte kézzel tapinthatók. A legegyszerűbbet közülük esztendők 
óta magam is, mondhatnám, néptanítói okfejtéssel, nemegyszer elmond
tam. Mondhassam el ezúttal is.


