
zódó jövő ugyanúgy szimbolikus ábrázolatú, hisz a tiltással szembeszegezett, távlatba 
helyezett minta a nagy költőt ígéri, akinek művei nem egy egész népet tanítanak. 
A kiteljesedés tehát nem a korábbi születésnapi versek költőportréját jelenti, aki a közösség 
sorsában érvényesíti nagy eszméit, hanem egy, a valóságtól már elvonatkoztatott ideát. 
A halála után műveivel „tanító" költő reményét. 

A születésnapi versek a művészi szövegek szerveződésének sajátos rendjében 
a személyes létet, annak történéseit, aktuális helyzetét, majd egy igényelt és kiteljesíthetőnek 
vélt társadalmi szerepet írnak le. Csaknem minden műben közös azaz emberi-költői szándék, 
amely a múlt értelmezésével a jelenbeni létet is definiálni kívánja, vagy legalábbis a kettő között 
összefüggést kíván feltárni. A múlt pedig legtöbbször az árvasággal azonos, amelynek 
motivisztikus megjelenési módja az anya emléke, hiánya, s amely beárnyékolja az egész 
élettörténetet. A korai születésnapi versekben is konzekvens motívumként tűnik fel az 
egyéni kiteljesedés formáját a társadalmi szerepvállalásban láttató identitásminta. 
Az érlelődő egyéniség megmutatkozik azokban a vágyott ideákban, modellekben, amely 
mögött nem lehet a személyiségnek fedezete. Közös — és lényeges — vonásként azonban ott 
munkál a költészet, a költői szerep, mint a társadalmi és személyes identitás kiépítésének 
lehetséges eszköze. Nem csak az életmű, a biográfia is bizonyítja, József Attila valóban 
„Isten kegyelméből való költő volt", aki tudta is ezt, készült is erre. Amikor azonban ezt 
a szerepet a direkt társadalmi viszonyok közepette próbálta érvényesíteni, sajátos konfliktus-
helyzetbe került. A szerepelvárás és a költészetről vallott felfogása ugyanis nem találkozott. 
A Döntsd a tőkét, ne siránkozz deklaráltan osztályharcos szemlélete nem talált kellő 
fogadtatásra a baloldalon, pedig ezek a versek meg akartak felelni a korabeli marxista 
elvárásoknak, még a művésziség feláldozásával is. A visszaállított művészi rend mögül 
(A Medvetánc ilyen tárgyú versei) viszont elveszett a mozgalmi-közösségi háttér, a költői 
szerep visszaigazolására. Már A város peremén keserűsége („A költő ajkán csörömpöl aszó") 
is az identitás ilyen válságára utal, a Szállj költemény „Nem muszáj hősnek lenni, ha nem 
lehet" szomorú ténymegállapítása, az Ós patkány terjeszt kórt... öniróniája („A költő 
hasztalan vonít") pedig az énazonosság hiányáról vall. A Kész a leltár Petőfi-parafrázisa és 
a Születésnapomra értékelése mögül kiérződik a „híres vagy, hogy ha ezt akartad" (Karóval 
jöttél) mindent visszavonó önmeghatározása, az identitást vesztett ember fájdalma. Egyik 
utolsó töredékében írja József Attila: „Nincs közöm senkihez, szavam szálló penész / vagyok 
mint a hideg, világos és nehéz". 

MONOSTORI IMRE 

Újra és újra: népi-urbánus viták 
Szinte egy időben (1990 második felében) jelent meg két igen fontos (és nem kevésbé 

tanulságos) összeállítás a népi-urbánus vita témaköréből: a Nagy Sz. Péter szerkesztette 
dokumentumkötet (amely az 1932 és 1947 közötti, a témába vágó cikkek válogatott 
gyűjteménye a Rakéta Könyvkiadó gondozásában) és a Századvég című periodika ez évi 
2. száma, melynek címe: Népiek és urbánusok — egy mítosz vége? 

Rögtön fenn is akadhatnánk e cím kétértelműségén. Persze, nem a kérdőjel miatt, 
hanem azért, mivel nem derül ki világosan, hogy a szerkesztő, Gyurgyák János magát 
a problémát minősíti-e mítosznak, melyet — mint mesterségesen keltett ködgomolyt — szét 
kell fújni, el kell oszlatni (előszavában „hamis dilemmá"-ról beszél); avagy tartalmilag 
éppenséggel az ellenkezőjét sugallja; azt, hogy e nagyon is valóságos, sőt nagyon is súlyos, 
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„többszörösen" is történelmi képződményt végre-valahára meg kell fosztani a körülötte 
kialakult mítosztól. (E célra és feladatra viszont éppen maga e szerkesztői vállalkozás felelhet 
meg — pillanatnyilag — a legjobban.) 

Akárhogy is: a Századvég körkérdései és A népi-urbánus vita dokumentumai 1932—1947 
című kötet történetileg is az első komoly kísérlet arra, hogy megkezdődjék e lefojtott szellemi 
örökségünk „kibeszélése", s talán majd — ennek nyomán is — szellemi és politikai 
életünkben is létrejöhetnek a normális dialógusok, a hisztériamentes diszkussziók mindama 
kérdésekről, melyeket összefoglalóan (és leegyszerűsítő módon persze) a népi-urbánus vita 
körébe sorolunk. 

* 

Az említett kérdéskör súlyát csökkenteni, élét tompítani igyekvő vélemények — 
természetesen — megtalálhatók a Századvég kötet válaszai között is. Antal Gábor szerint 
például a népi-urbánus ellentétet a magyar irodalomban az váltotta ki, hogy „az 'urbánus' 
Babits Mihály nem méltányolta időben József Attila kimagasló képességeit." Azzal 
a Borbándi Gyula képviselte véleménnyel sem igen értünk egyet, amely szerint a szóban 
forgó ellentét „voltaképpen csak másfél évtizedig osztotta meg [...] a magyar értelmiségi 
közgondolkodást." Vitathatónak érezzük azt az állítását is, hogy az „urbánus" nem jelöl 
politikai eszmét, csupán életformát, életstílust. Meglehet, hogy e szó etimológiája és szótári 
„első" értelmezési köre valóban eltér attól a jelentéstől, amire a „népi-urbánus" páros 
kifejezésben használjuk. Ez azonban szemantikai s nem eszmetörténeti vetület. Az „urbá-
nus" bizonyára igen pontatlan kifejezés, ennek ellenére — akárcsak a „népi", úgyszintén 
pontatlan fogalom — sajátos eszmekört is jelent, a magyar politikai gondolkodás egy fontos 
megjelenési formáját. 

Vannak azután a Századvég válaszai között — mintegy félszáz írás érkezett be 
a szerkesztőségbe — csodálkozásra, sót bosszankodásra is okot adó félreértelmezések és 
félremagyarázások is. Van, aki a kérdés mai lényegét olyan „informális" és „kiszorítósdi" 
lobbyharcban fedezi fel, amely a kulturális hiánygazdaság és a „preszelekciós iskolarend-
szer" következménye. (Balog Iván.) Megítélésünk szerint tévesek azok a felfogások is, 
amelyek szerint a népi-urbánus ellentét valaminő céltalan szellemi perverzitás, amely csak 
arra jó, hogy megakadályozza azt, hogy a valós társadalmi problémák a politikai élet 
fókuszába kerüljenek. (Faragó Béla.) 

Még súlyosabb tévedés azt állítani, hogy a két világháború között kialakult népiség 
„végeredményben csak a népboldogító ideológiák egyike, mely a népet a nép részvétele 
nélkül akarja felemelni" — s e tekintetben lényegében nem különbözik a szovjet típusú 
kommunizmustól. (Ugyanő.) Félreértés az a kötetben több helyütt felbukkanó értékelés is, 
amely szerint a népi-urbánus vita „művi képződmény", melyet a mindenkori hatalom 
manipulációi tartottak, illetve tartanak fönn. (Vágvölgyi B. András.) És szinte hihetetlen 
a torzításnak az a foka, melyet Hegedűs Géza írása képvisel. Szerinte ugyanis a népi nem 
más, mint a maradiság szinonimája, s a magyar irodalom szétszakadása — amely majd 
a népi-urbánus polarizációhoz fog vezetni —, Gvadányi József Egy falusi nótárius budai 
utazása című (valóban retrográd szellemű) elbeszélő költeményével kezdődött. Mert hogy 
a két világháború közötti tudatosodó „népi" irodalom, népi mozgalom „jellege szerint Zajtai 
uramnak, Peleske hajdani nótáriusának riadalma volt a város polgárosodásától, európaiságá-
tól , műveltségétől és művelódésigényétöl." 

* 

A népi-urbánus ellentét valódi jelentőségét, súlyát (így vagy úgy) csökkentő, a benne 
rejlő konfliktus feszítő erejét fékezni szándékozó, illetőleg az e kérdés kapcsán másról 
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beszélő véleményekkel szemben természetesen ott vannak a kötetbeli írások között 
a szélsőséges indulatoktól sem mindig mentes, a népi-urbánus vitát többnyire a zsidókérdésre 
leszűkítő vagy legalábbis annak domináns szerepet tulajdonító megközelítések is. A Fejtő 
Ferenccel készült interjúban például azt olvashatjuk, hogy Illyés Gyula „egyrészt mélysége-
sen antiszemita volt, másrészt pedig humanista és européer is"; továbbá, hogy Németh 
László „a magyar kultúra szempontjából a legkártékonyabb egyéniségek egyike", mivel 
etnikai (faji) szemléletével „tovább szűkítette ezt a már Trianon által úgyis leszűkített 
magyarságot." S innen a mába vetítve egy ezzel rokon gondolat: a népiség ma egyet jelent 
a Németh László-i „rasszista harmadikutasság"-gal. „Egyedül ez magyarázza a 'népi-urbánus 
ellentét' újbóli vehemens tematizálását a magyar közgondolkodásban." (Béri János) Csalog 
Zsolt pedig úgy látja, hogy a népi mozgalom a nyilaskeresztes kurzussal volt „genetikusan 
(...) rokon", s „'jobb'-szárnya beleszaladt a nácizmusba, 'bal'-szárnya meg beleszaladt 
a 'szocializmusba'." Megfogalmazódnak a körkérdések válaszaiban a népi-urbánus ellentétet 
az antiszemitizmussal azonosító álláspontok is. Tamás Gáspár Miklós például azt javasolja, 
hogy az antiszemitizmust ne nevezzük „'népi-urbánus ellentét'-nek", Hernádi Miklós pedig 
ugyanezt az ellentétet „mindenestül az antiszemitizmus alesetének" tekinti, és „a nem zsidó 
humán értelmiség antiszemitizmusával" azonosítja. 

* 

Különös kontrasztként hat ezek után a határainkon túli magyar szellemi-irodalmi élet 
néhány reprezentánsának a véleménye. Ok ugyanis egybehangzóan azt állítják — és persze 
ez a jelenség éppúgy történelmi megközelítéssel magyarázható, akárcsak a hazaiak —, hogy 
szűkebb és tágabb környezetükben, a kisebbségi (vagy éppen szórvány) lét körülményei 
között nem volt és ma sincs számottevő táptalaja a népi-urbánus ellentétnek, vitáknak, 
villongásoknak. 

Ha voltak is viták bizonyos lapok, folyóiratok, csoportok, eszmeáramlatok, irányzatok 
között, azok nem igazán az anyaországi éles konfliktusokhoz hasonló csatározások voltak, 
így például az Erdélyi Helikon és a Korunk vitájában az előbbi fórum nem egyszerűen „népi" 
orgánum volt, s a Korunk sem par excellence „urbánus" folyóirat. Vagy: a két világháború 
közötti fontos eszmeáramlat, a transzilvanizmus sem ismerte a népi-urbánus ellentétet. (Gál 
Ernő, illetve Fábián Ernő megjegyzései.) Gömöri György azt húzza alá, hogy a nyugati 
magyar irodalom már régen túljutott az efféle vitákon, miként Grendel Lajos is határozottan 
állítja, hogy a szlovákiai magyar szellemi életben „máshol húzódnak a frontvonalak". S ami 
a másik — a fő kérdéssel szorosan összefüggő — neuralgikus pontot illeti, Kántor Lajos 
ekképpen fogalmaz: „ismét együtt vagyunk zsidó (származású) magyar társainkkal, korábbi 
sorstársainkkal. A veszélyérzet s a láthatáron felvillanó (európai) remény tart együtt, 
mondhatnám, egy szekértáborban." (S ez a helyzetértékelés a fentebb fölvillantott jelenség 
egészének magyarázatához is alighanem az egyik legfontosabb összetevő.) 

* 

Másfelől azt is látnunk kell — s erről is többen szólnak a kötetben —, hogy a 
népi-urbánus ellentéthez hasonló társadalmi, ideológiai és politikai jelenségek más (nyugati) 
országokban (sőt más kontinenseken) is föllelhetők. Persze, nagyon óvatosnak kell lennünk 
bármiféle összehasonlításkor, hiszen a szóban forgó kérdésnek nagyon is megvannak a 
sajátos kelet-közép-európai, azon belül is a — két világháború közötti periódus — magyar 
sajátosságai. 

Szilágyi Ákos éppen azt feszegeti, vajon a népi-urbánus ellentét párhuzamba állítható-e 
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az oroszországi „szlavofil—nyugatos" ellentéttel. Ágh Attila arról (is) szól, hogy a népi-urbá-
nusnak nevezett ellentét nem valamiféle magyar átok, ellenkezőleg: „a (fél-)periféria 
országainak általános jegye, amely legfeljebb sajátos alakot ölt Magyarországon." Hasonló 
véleményt fogalmaz meg Szabolcsi Miklós és Kende Péter is. Mindketten utalnak arra, hogy 
a népi-urbánus ellentét párhuzamai nem csak Kelet-Közép-Európában, de tőlünk nyugatra 
is megtalálhatók. „Túlzás tehát — fogalmaz Kende — a 'népi-urbánus' ellentétben helyi 
furcsaságot vagy kelet-európai anomáliát látni. Mind történetileg, mind az eszmék belső 
logikáját tekintve a választóvonal mindkét oldalán megvan a kapcsolódás a nagy európai 
vonulatokhoz." Gergely András alapos okfejtése szerint, mivel a vita mélyén különböző 
értékválasztások rejlenek, ennek analógiái megvannak — szerte a világban. Már csak azért 
is, mivel az „európaiság" nem más, mint merő absztrakció, ugyanis a valóságban mindig 
konkrét nemzeti társadalmak léteznek, sajátos gazdasági, politikai, társadalmi, ideológiai 
stb. összefüggésekben. 

E fenti vélemények tükrében fogalmazható meg kellő élességgel a már korábban is 
jelzett meggyőződésünk: a népi-urbánus vita nemcsak hogy nyilvánvalóan létező, valódi 
(elsősorban politikai) tényezője volt (és maradt) a magyar társadalom- és eszmetörténetnek, 
de — történetileg nézve — egyenesen szükségszerű, sőt természetes is. Ha tehát történelmi 
nézőpontból — és nem ideológiai prekoncepciók alapján vagy éppen túlfűtött indulatokkal 
— közelítünk a kérdéshez, világossá lesz („egy mítosz vége?"), hogy a népi-urbánus vita 
eredete és története elég egyértelműen fölvázolható, tartalma és az esetleg változó 
értelmezései híven tükrözik a sajátos magyarországi fejlődési (persze inkább a fejlődési 
rendellenességben) modellt; ennélfogva a mai vonatkozásai is sokkal inkább a történettudo-
mány diszciplínáinak elemzési köreibe tartoznak, semmint a pszichológia vagy a szociálpszi-
chológia terrénumába. 

* 

Ami a szóban forgó téma történeti vonatkozását illeti, a Századvég cikkírói többé-ke-
vésbé egységesek abban, hogy a népi-urbánus szembenállás a magyar gazdaság és társadalom 
polgárosodása elakadásának, eltorzulásának, „zsákutcás" fejlődésének a következménye, 
amely egy különösen lefojtott és ellehetetlenült évtizedben — a 30-as években — robbanás-
szerűen tört a felszínre. Vannak, akik ezt a dilemmát — a nyugati fejlődéstől eltérő 
kelet-európai és ezen belül sajátosan magyar út — Szent Istvánig visszavetítve is érvényesnek 
tartják, mások a genezist a 18. század végére, a II. József modernizációs törekvéseivel 
szembeni magyar nemesi ellenállás idejére teszik. Ismét mások a századforduló tájékára 
datálják a „haza és haladás" szerencsésebb történelmi korokban egybetartozó kettősségének 
a megbomlását; illetőleg — némiképpen más törésvonal mentén — a hazai polgári 
progresszió kettéválását. 

Természetesen e történelmi analógiák (távoli gyökerek?, negatív tradíciók?) nyilván-
való tények; ám ha a közvetlen előzményeket kutatjuk — és e kérdésben is többé-kevésbé 
egység mutatkozik a válaszolók között — az első világháborúval kialakult helyzetet kell 
kiindulási pontnak tekintenünk. (Miként Lengyel László fogalmaz: „az igazi dráma 1918-ban 
kezdődik.") A háború és Trianon után válik alapvető dilemmává az utak újragondolása, 
a magyar polgárosodás végzetes megrekedése nyomán a lehetséges fejlődési irányok 
fölvázolása. A kötetben többen is utalnak az Erdei Ferenc-féle tipológiára, a két világháború 
közötti magyar társadalom kettős szerkezetére: a lényege szerint a rendi-konzervatív, 
illetőleg a modernizációt megtestesítő (persze önmaga is reformra szoruló) polgári jellegű 
struktúrára. Ez azért is lényeges támpont, mivel a magyar progresszió köreiben éppen az 
jelenik meg alapvető kérdésként, hogy e kettős szerkezettel szemben miféle politikai 
stratégiát kövessenek. S miután a század eleji polgári radikális (másfelől a szélsőséges 
próbálkozások: az agrárszocialista, majd a kommunista) kísérletek megbuktak, a 20-as, 30-as 
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évekre új stratégiák indukálódtak, jóllehet, a kérdés ugyanaz maradt. Mégpedig: 
„a modernizáció és a po lgárosodás problémája, azaz a Nyugathoz való fölzárkózás kényszere 
és lehetősége." (Litván György.) 

A 20-as évek végén jelenik meg — először csak az irodalomban, később már 
a politikában is — a magyar szellemi progressziónak az a képződménye, melyet a népi írók 
csoportjának, majd mozgalmának hívunk, s amely a már létező (liberális, illetőleg szocialista) 
baloldalnak — ideológiailag s részben politikailag is képviselt — a jövőbeli magyar 
társadalom fejlődési útjaitól eltérően egy sajátos („harmadik"?, „negyedik"? stb.) utat jelölt 
meg a magyar társadalom polgárosodása útjaként. Ennek az útnak a lényege pedig a paraszti 
polgárosodás perspektívája volt. Egészen természetes tehát, hogy mind a liberális, mind 
pedig a szocialista baloldal eszmei és politikai vetélytársat látott a népi mozgalomban, sőt 
még ennél is nagyobb volt a tét: nem csak a jövendő Magyarország fejlődésének történelmi 
képlete — de majdani hatalmi viszonyai is. 

* 

Nagy Sz. Péter jóvoltából (igaz, itt-ott tátongó hiányokkal) előttünk van az 
a dokumentumkötet is, amely a magyar progresszió két szárnya megütközéseinek a felszínen 
érzékelhető folyamatát: magát a népi-urbánus vitát követi nyomon. A vitát, amely 
hírlapokban és folyóiratokban zajlott a 20-as évek végétől kezdődően, és amely rendkívül 
sok hordalékot is magával cipelt mindkét oldalon. Ez a vita jó néhány pontján ugyanakkor el 
is fedte azokat a fő és lényegi vitapontokat, amelyek a liberális, illetőleg a népi baloldal 
valódi politikai érdekei szerint és politikai síkon (s eszközökkel) fogalmazódhattak volna 
meg. 

Az persze világosan látható, hogy ezek a hírlapi (és folyóiratbeli) csatározások 
egybeesnek a népi mozgalomnak mint mozgalomnak a kialakulásával, a népieknek a liberális 
oldal szellemi-ideológiai, illetőleg — potenciálisan — politikai ellenfeleként történő megjele-
nésével. A vitát Illyés Gyula Pusztulás című szociográfiájának Nyugat-béli megjelenése és 
Németh László Ember és szerep című önéletírásának egyik Kalangya-beli részlete (annak is 
a „zsidó passzusai") tették valóban robbanóvá 1934 tavaszán. A forrpont egy évvel későbbre, 
a népi írók egy csoportja és Gömbös Gyula miniszterelnök találkozóját közvetlenül követő 
időszakra tehető. 

Az előbbi összecsapás-sorozatban Illyéssel és Némethtel szemben Ignotus, Zsolt Béla, 
Ignotus Pál és Hatvany Lajos áll. Az ő vádjaik így szólnak: városellenesség, parasztmítosz, 
faji szemlélet, burkolt vagy nyílt antiszemitizmus s bizonyos párhuzamok a fasiszta 
eszmékkel. Illyés visszautasít, korrigál, éppen a nyugati demokráciák szellemének híveként 
(Szellemi vérvád); Németh pedig elveti Ignotus Pál „örök baloldal" teóriáját, továbbá 
a zsidókérdésben elfoglalt álláspontját részletezi, és megfogalmazza a „harmadik oldal" 
megszületését. (Egy különítményes vallomása). A vitában három neves zsidó író, illetve 
kritikus (Kardos Pál, Pap Károly és Kardos László) Németh mellett szólal fel. 

E vitasorozat teljes dokumentumanyagát (tehát nem csak az itt közölteket) vizsgálva 
legalább két fontos konklúzió levonható. Az első: 1934-ben Illyés és Némth ebben a vitában 
nem a magyar zsidó értelmiséggel csap össze, még csak nem is az asszimilált zsidó 
értelmiséggel, hanem ez utóbbi egy szűk rétegével: a Századunk és A Toll körének jeles 
publicistáival. Másodszor: a vita lényege semmiképpen sem a zsidó—nem zsidó ellentét, 
hanem a magyar progresszió e két szárnyának különböző elképzelései a magyar polgárosodás 
mibenlétéről, útjáról és képviseletéről. 

Az 1935-ös összecsapás-sorozatban a liberális urbánusok érthető fellobbanással róják fel 
a népi tábor prominens képviselőinek bizonyos illúzióit, amellyel a kormányhatalomtól 
reformokat remélnek. (Habár Illyés Gyula egy Brassói Lapok-beli interjúban nagyon is 
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világosan szól erről: „a magyar népnek segítség kell, és ha nem is mindegy, kiktől jön a 
segítség, ez ma mégiscsak másodlagos szempont lehet, első a segítség, különben ez a nép 
megfullad.") A küzdelem taktikája és hevessége persze jóval messzebbre is elsodorja a 
vádlókat. Ignotus Pál kérdésfeltevése például már így szól: „Ilyen hamar válnak irodalmi 
forradalmárok politikai ellenforradalmárokká? Ilyen sebesen cserélik fel a frígiai sapkát a 
tányérsapkával?" (Frígiai sapkából tányérsapka) A népi tábor (vagy inkább fogalmazzunk 
így: a reformírók) viszont impozáns seregszemlét tart a Magyarország hasábjain, hogy 
azután a mozgalmat továbbvivő részük (új erőktől is támogatva) két év múlva majd a népi 
gondolat eszmei és politikai csúcspontját jelentő Márciusi Frontban hirdesse meg a 
„független, demokratikus Magyarország 12 pontját. Ám Hatvany Lajos változatlan heves-
séggel továbbra is támadja a népi mozgalmat: a falukutatást, az Új Szellemi Frontot és a 
Márciusi Frontot egyaránt. Vádjainak lényege is változatlan: faji előítélet, s a falu kijátszása 
a várossal szemben. (Vö.: Az Új Szellemi Fronttól a Márciusi Frontig, ill. Beszámolás és 
leszámolás.) S aztán 1938 elején a messzi Oberlin College-bői megszólal Jászi Oszkár is. 
Hozzászólása a népi mozgalom lényege és szerepe megértésének és méltánylásának azóta is 
egyik legtisztább és legbecsületesebb dokumentuma. (Leszámolás — beszámolás nélkül) 

* 

S igazából most jutottunk el a népi-urbánus vita fő kérdéséhez: mi is volt tulajdonképpen 
a népi mozgalom politikái tartalma, s milyen eszmeiséget képviseltek a mozgalomnak nyilván 
nem nevezhető, de jelentős ideológiai áramlatnak mindenképpen minősíthető liberális-urbá-
nus törekvések? 

A Századvég kérdéseire válaszolók közül sokan újrafogalmazzák azt a nyilvánvaló tényt, 
hogy nem csak az urbánus (a liberális polgári), de a népi irányzat is baloldali, progresszív 
szellemi vonulat volt. (Például: Agárdi Péter, Andorka Rudolf, Erényi Tibor, Gerő András, 
Kende Péter, Réz Pál, Szelényi Iván, Vajda Mihály.) S az is elég világosan kiderül, hogy 
sajátságos erősségei mellett egyik tábor sem volt mentes a túlzásoktól, a szélsőséges 
megnyilvánulásoktól. Erényi Tibor a lényegre mutatóan fogalmaz, amikor az ellentét jellegét 
minősíti. „A vitát aligha lehet eldönteni — így Erényi —, hiszen mindkét fél álláspontjában 
voltak jogos, reális elemek, és mindkét oldalon történtek aligha igazolható elcsúszások." 
Az urbánusok „tiszta liberalizmusa" illúzió volt, ezzel szemben a „harmadikutas"- kísérle-
tekre Európa-szerte sor került. Látni való, hogy a „harmadik út" — persze jobb, ha 
pontosabban fogalmazunk: a történelmi sajátosságokra építő jövőstratégia — valójában 
reális alternatíva volt, minthogy elsősorban a „vidéki Magyarország", a paraszti tömegek 
polgárosodásának programját jelentette. „A magyar populizmus legjobb képviselői legfő-
képpen antifeudálisok voltak, a nemzeti-rendi Magyarország, a nagybirtok, az úri keresztény 
középosztály kritikájára vállalkoztak s egy, a magyar sajátosságoknak megfelelő hazai 
polgárosodást sürgettek." (Szelényi Iván) Az urbánus gondolkodás viszont nem hitt 
a liberális elvek, a demokrácia, a nyugati típusú polgári társadalom „nemzetivé", „hazaivá" 
formáihatóságában. Pontosabban szólva: csakis a polgári demokrácia alapelveiben hitt, és 
felfogása szerint minden más kérdés (nemzeti, etnikai, földkérdés vagy más egyéb „sorskér-
dés") csak másodlagos fontosságú. Az urbánus gondolkodás (elsősorban) „univerzalista"; 
a népi gondolkodás (elsősorban) nemzetközpontú. Kende Péter — e fogalompár kifejtője 
— ugyanakkor azt is leszögezi, hogy „elvközpontúság és nemzetközpontúság között 
lehetséges ilyen vagy olyan szintézis, sőt, ha úgy tetszik, harmadik út is." 

Természetesen — mint tudjuk — efféle szintézis nem jött létre sem a két világháború 
között, sem utána, sem napjainkban. Ennek pedig az a fő oka, hogy a népi-urbánus 
szembenállás nem pusztán elvek, nézetek, ideológiák ellentéte volt (és maradt), hanem 
egyben a jövendő Magyarország politikai-hatalmi rendszerében betölthető (persze nem 
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elsősorban személyes) szerepek miatti küzdelem is. A jövendő felé vezető különböző «tokról 
és a szintén különböző prioritásokról folyó éles viták mélyén — virtuálisan ugyan, de 
tagadhatatlanul — hatalmi és (a majdani) legitimációs kérdések lappangtak. 

* 

A fenti összefüggések tükrében aligha van igazuk azoknak, akik a népi-urbánus vita 
lényegét — utaltunk már erre — a zsidókérdésben vagy pláne az antiszemitizmusban látják. 
Természetesen van összefüggés — méghozzá valós történelmi, oksági viszonyok szerint 
— a népi-urbánus megosztottság és a zsidókérdés között. Közismert tény például, hogy 
a magyar polgárosodás megszületéséhez nélkülözhetetlen „homo oeconomicus" nálunk 
„homo novus"-ként (németként, zsidóként) jelent meg (Geró András kifejezései), s magától 
értetődően nem a magyar nemesi dzsentri vagy később a „kurzus"-ideológiával, hanem 

"a nyugati polgári demokráciák szellemével és értékrendjével rokonszenvezett. Annál is 
inkább, mivel — Kende Péter hivatkozásai szerint — „a laikus szellemben nevelkedett 
modern zsidó értelmiségnek az átlagosnál nagyobb hajlama van az 'elvközpontú' gondolko-
dásra." Vajda Mihály az alaphelyzet tulajdonképpeni triviális voltára mutat rá. 
Az urbánusok között természetszerűleg sok volt a zsidó, mivel Budapest polgári modernizá-
ciójában a zsidóságnak igen fontos szerepe volt. Éppen ilyen természetes, hogy a népiek 
táborában — minthogy a zsidó értelmiség nagy része értelemszerűen nem a „harmadik 
Magyarország" ideológiáját képviselte — kevés volt a zsidó. így azután az urbánusokat 
a nemzeti érdekek semmibevételével vádoló népiesek könnyen válhattak antiszemitává, 
illetve „a népiesek elképzeléseit romantikus provincializmusnak tekintő urbánusok (igen 
sokan, ha nem is mind zsidók) könnyen hihették azt, hogy a népiesek szükségképpen 
antiszemiták. De nem hinném — mondja Vajda Mihály —, hogy a népi-urbánus vita mögött 
bármi más értelemben antiszemiták és zsidók szembenállása rejtőznék." 

* 

A népi-urbánus ellentét (avagy ennek különböző megjelenési formái, illetőleg kombiná-
ciói) napjaink Magyarországán még inkább hatalmi kérdésként jelenik meg, s benne 
„a válságból való kijutás különféle alternatívái ütköznek meg." (Grendel Lajos) „A 
'népi-urbánus' viszály mostani felújulása [...] mögött van egy hallgatólagos vezetési rivalitás 
is [...]" (Kende Péter) Litván György szerint „itt lényegében hatalmi kérdésről, különböző 
beállítottságú csoportok vagy érdekkörök hamisítatlan hatalmi vetélkedéséről van szó." 
Salamon Konrád: „Én a hazai társadalmi és politikai sajátosságok megfelelő kifejeződésének 
tartom, hogy az SZDSZ, illetve az MDF körül tömörül az a két politikai csoportosulás, 
amely a jövő magyar társadalmának két meghatározó politikai ereje lehet." 

* 

Feloldás? Lehet-e feloldás? Kell-e egyáltalán feloldás? Mert hiszen, ha alapvetően 
politikai, hatalmi harcokról, eszmék, perspektívák, a kibontakozás útját kereső törekvések 
összeütközéseiről van szó (volt szó!), igazában káros-e, kárhoztatható-e a népi-urbánus 
szembenállás? Nem olyasvalami-e az örök békét követelők magatartása, mint ha valaki 
magát a történelmet próbálná meg rendre utasítani? Persze erősen élnek még az utóbbi 
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évtizedekben kialakult-kialakított reflexek is, amelyek szerint minden olyan politikai-szel-
lemi jelenség, amely nem fér bele a monolit.ideológiai sémába, valamiképpen negatívnak, 
korcsnak, „leküzdendő"-nek, meghaladottnak, elítélendőnek minősül. E körbe tartozott 
természetesen a népi-urbánus vita is. 

Nos, a kérdés lényege ma alighanem az, hogy ha ez a szembenállás egy normálisan 
működő demokráciát is jelent (amelyben valódi értékek helyét kell megtalálni), akkor 
hasznos lehet; ha viszont szétszóró erőként működik, akkor nyilván nem lehet hasznos. 
A Századvég körkérdéseire válaszolók rendre meg is fogalmazzák ebbéli véleményüket. 
Ezeknek summája az, hogy az ideális állapot nyilván az volna, ha mindkét eszmei irányzat 
valamennyi értéke helyet kaphatna a ténylegesen is érvényesülő politikai programokban, 
azaz: valamiféle kiegyezés, konszenzus, szintézis volna kívánatos. Természetesen e kívána-
lom jogossága nem vitatható, mégis talán konkrétabb és gyakorlatiasabb programokra lenne 
szükség. A magunk részéről e programok és perspektívák felvázolói közül leginkább 
Szelényi Ivánnal értünk egyet. Szelényi a Bibó-féle 1945-ös „harmadikutas" programot és 
a baloldali populista hagyományt ma is időszerűnek tartja. „Bibó víziója — írja Szelényi 
— egy olyan magyar fejlődés volt, mely végrehajtotta volna a radikális földreformot, mely 
védte-serkentette volna a hazai kisvállalkozást, mely megakadályozta volna, hogy a hazai 
gazdaság a nyugati nagy korporációk függvényévé váljon, mely kifejlesztett volna egy népes 
hazai polgárságot, egy jól fejlett népjóléti állammal." 

Valóban: ez a „harmadikutas" program nem csak 1945-ben volt reális és kívánatos, de 
ma is az — és alighanem holnap is az marad. 

KISS FERENC 

A „Hajszálgyökerek" fogadtatása 
A Könyvvilág 1971 februári számában Keresztury Dezső ismertette, méltatta a 

közelesen megjelenő Illyés-gyűjteményt, a Hajszálgyökereket. Nemsokára meg is jelent. 
Váratlanul nem érte sem a közéletet, sem a szakmát, mert anyagának legfrissebb, 
legrobbanékonyabb rétege, a sorskérdéseket bogozó esszék évek óta izgalomban tartották 
az olvasókat s a politikát. Zömük a párt vezető lapjában, a Népszabadságban jelent meg a 
közeli esztendők során, s nem lehetett tudni, milyen megfontolások alapján. 

Termékeny bizonytalanság volt ez, mert azt a vélekedést táplálta, hogy egy nagy kísérlet 
tanúi vagyunk, melyet a politika is csak lezajlása után, s eredményei felől akar majd 
értékelni. A kötet megjelenése előtti pillanatban azonban történt valami, ami a nyitott és 
bizonytalan kimenetelű folyamatban cezúrát alkotott, a recepciót kényes választás elé 
állította. Ezt is Illyés kezdeményezte. Arról a levélről beszélek, melyet 1971. február 14-én 
Lukács Györgyhöz intézett, s amelyet a Népszabadság A „sorsproblémák"-ról címen a 
szerkesztőség vitairatával együtt közölt. 

A sorsproblémák idézőjelei már sejtették, hogy Illyés nagy kísérletének hitele iránt 
kétségek támadtak. Az pedig, hogy nem Lukács György, s nem is valamelyik tanítványa 
jegyezte a választ, baljós sejtelmeket támasztott. Ehhez képest ez a szerkesztőségi állásfogla-
lás bízvást mondható toleránsnak. Illyés sebtisztító, a nemzet iránti felelősség ügyében 

Az Illyés Gyula 80. születésnapjára rendezett tudományos ülésen elhangzott előadás szövege. 
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