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Milyen módon nem lehet megszüntetni
a népies-urbánus viszályt?
HADD LEGYEN KIVÉTELESEN MOTTÓM IS
Éspedig ez: „Aki vakon követ, azt először én nézem le, m e r t szolgaságával
akaratlanul a parancsolás, a zsarnokság tévútjára noszogat, s ezzel bilincsbe veri az
én szavamat is. Mert szabadon és könnyedén csak ott tudok beszélni, ahol szabad,
azaz szigorú bírálat vár. Mert ez azt jelenti, hogy a cselekvés felelősségében m i n d nyájan osztozunk." (Illyés Gyula: Csizma az asztalon, 1941.)
HOGYAN KERÜL A CSIZMA MAI VITÁINKBA?
Nemsokára 'harminc esztendeje lesz annak, hogy a fenti sorokat először olvastam. Tartozom az Írónak azzal, hogy biztosra vegyem: m a sem gondolkodik másként.
Nem is az ő kedvéért, hanem az olvasó tájékoztatására keE ¡mondanom p á r szót
az Illyés iránt immár három évtizede érzett, s kamaszos rajongásból kivételes tiszteletté és bizalommá mélyült vonzalom eredetéről. Ügy kezdődött, hogy — még a
háború éveiben — Alpár Mihály szabósegéd (ma nyugdíjas párttisztviselő), kezembe
nyomott egy piros vászonba kötött könyvet. Apámhoz jött látogatóba, s az a j á n d é k
egyszersmind tapintatos eltávolításom ürügyéül is szolgált. „Menj ki áz udvar végibe
— mondta —, s estére olvasd el." Tudtam, hogy a vendég onnan jött, s szívesebben
hallgattam volna, mit mesél a sittről. Bosszúsan vonultam fel a ház mögötti diófára,
az arcpirulásig megsértődve azon, hogy még mindig gyereknek tartanak.
Odafent vigasztalódtam meg, a könyvtől. „Rend a romokban" — ez volt a címe,
s bennem Illyés Gyula művei azóta is ezt ia képet idézik: f e n t vagyok a magasban,
alattam a világ, tele eszmék, hitek, illúziók, emberi sorsak romjaival, de él egy költő
közöttünk, akinek igaz szavai egy ú j igazság rendjébe emelnek fel bennünket.
Pödör László kedves tanáromnak köszönhetem a többi Illyés-kötetet, a Csizma
az asztalont is. 1944 tavaszáig mindent elolvastam, s amikor híre jött (szerencsére
csak álhíre), hogy a nácik megölték a költőt, úgy éreztem, a kor legnagyobbja veszett oda.
Azóta nemcsak érzem, hiszem, hanem biztosan tudom, hogy a József Attila utáni
korszak legjelentősebb költője-írója valóban' Illyés Gyula.
Ezért mosolyogtam azon, hogy ő maga egy másik — kétségtelenül kitűnő, d e épp
az Illyés számára is annyira fontos nemzetnevelői jelentőségben hozzá nem mérhető
— költőtársának adományozta a század legnagyobb költőjének címét, még Adyt is
így feldicsőített b a r á t j a alá rendelve. S ezért legyintettem derűsen akkor is, amikor
azt hallottam, hogy Illyés az Egyetemi Színpadon Németh Lászlóban jelölte meg
nemzedéke csapatkapitányát,
a legnagyobbat, az ú j Széchenyi Istvánt. Ha Vekerdi
Lászlónak szabad volt Némethet egy füst alatt a zsidó prófétákhoz, a görög jósokhoz
hasonlítani és mintegy ráadásul még „Goethe-félének" nevezni, az oly sok méltánytalanságnak kitett Németh kései vigaszul miért n e kaphassa meg a Széchenyikapitány címet is?
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De amikor az Egyetemi Lapok jóvoltából el is olvashattam a beszédet, majd a
Hajszálgyökerek című kötet ide vonatkozó sorait, el kellett szomorodnom.
Nem, nem Németh értékelése miatt. Illyés annyi „legnagyobbat" állít saját
szobra talapzatára, amennyit akar és tud — mindegyik csak az ő emlékművét teszi
még tekintélyesebbé. Hogy Németh valóban csapatkapitány volt-e egész irodalmunk
legutóbbi négy évtizedében, illetve mikor volt az, s mikor nem, s miként töltötte be
tisztét, láthatunk-e benne egy ú j Széchenyi Istvánt vagy sem, mindez fontos kérdés,
d e n e m annyira, hogy Illyés Gyulával vitába keveredjek miatta. Annál is inkább,
mert én a magam részéről már régóta őt tartom a kapitánynak, s nagy ok kell
ahhoz, hogy függelemsértésre szánjam el magam.
Meglevőnek érezvén a nagy okot, elszántam magam. S ekkor következett a kijózanító fordulat: nem találtam Budapesten olyan irodalmi lapot, amely hajlandó
lett volna cikkemet közölni. Három szerkesztővel is próbálkoztam, mindhárman „száz
százalékig" egyetértettek mondandómmal, d e . . . Hogy mi minden fér el egy de
szócskában, itt nem részletezem. (Az irodalmi viszonyainkra talán elég jellemző beszélgetéseket emlékirataimban fogom ismertetni, előreláthatólag harminc-negyven év
múlva. Addig is kérem a szerkesztési rejtelmek iránt érdeklődő olvasók szíves türelmét.) Tudomásul vettem tehát a döntést, és nem házaltam tovább cikkemmel, annál
is inkább, mert ifjúkoromban nem vigécnek készültem, hanem irodalmárnak. Meg
aztán akadt egy olyan érv is a szerkesztői magyarázatok között, amely némileg
hatott rám: „Nem volna méltányos — mondták — egy ünnepi beszéd véletlen elszólását túl komolyan venni." Rendben' van, gondoltam, ne foglalkozzunk elszólásokkal.
Mindez még a tavasszal történt. S ekkor megjelent a Hajszálgyökerek című kötet, benne a nagyszerű címadó tanulmánnyal, de egy olyan interjúval is, amely
ugyanazt tartalmazta, mint az Egyetemi Színpadon elhangzott beszéd. Vártam, hogy
most talán m á r nálam illetékesebbek is előállnak aggályaikkal. Hiába vártam. Vagy
nincsenek ilyen aggályok, vagy túl sok a de... E nagy csend végleg meggyőzött
arról, hogy hiba volna továbbra is hallgatnom. Nem hiszem el, hogy a mai Illyés
azt a vak követést igényelné, amit a Csizma az asztalon szerzője oly szép szavakkal
utasított vissza.
A VITA ÉRDEMI TARTALMÁRÓL
Nézzük hát meg végre, mi az, ami most erre a nagyon kedvem ellen való polémiára késztet. Nem személyi értékelés, hanem csakugyan, mint Illyés mondta, „mindnyájunk számára igen lényeges" kérdés. Illyés elhatározta, hogy Németh ünneplése
kapcsán „épp erre az alkalomra tartogatott világos véleményét" kifejti a népiurbánus viszályról. S világosan is fogalmazott: „A két háború között föllépő és az
urbánussal szemben lekicsinylően ábrázolt, sőt mindmáig nemegyszer gyanúba kevert
irodalom nem paraszti, nem provinciális, nem is népi irodalom volt, de nem is urbánus, hanem az volt a magyar irodalom."
Hadd beszéljek én is világosan: ez a tétel elfogadhatatlan. A népi-urbánus viszályon túl kell lépni, de nem így, nem ezzel a nagyvonalú annexióval, amely a népi
irodalom és a magyar irodalom közé egyenlőségi jelet tesz, amelynek során a népi
irodalom az egész magyar irodalmat magába olvasztja. Az algebrában az A = B
tételt meg is fordíthatjuk, s így is igaz lesz: B = A. De ez a logika témánkra nem
alkalmazható. A népiek kétségtelenül magyarok voltak, de nem minden magyar volt
népi, ina pedig éppenséggel nincs így.
„De hát mi is a vízválasztó a két nevezetes irányzat közt? — kérdi Illyés. —
Mi volt az eszme és főleg a gyakorlat, a praxis a »népies«-ek meghatározására?
Roppant egyszerű és megcáfolhatatlan. »Népies«-eknek számítottak, akik a »-né4
piesek-« harci folyóiratába, a Válaszba dolgoztak vagy dolgozhattak volna."
A meghatározás csakugyan roppant egyszerű, túlzottan is az. De a kérdés sokkal
bonyolultabb, s ilyen olcsón nem oldható meg. A teljes sajtószabadság rendszerében,
ahol minden irányzat tetszése szerint sorakozhat fel az ízlésének megfelelő orgá59

numban, egy-egy lapnak lehet ilyen vízválasztó szerepe. De a harmincas évek Magyarországa aligha mutatta ezt a képletet. Ám h a így lett volna, akkor is, történelmi tény, hogy bizonyos — nem is akármilyen — írók n e m dolgoztak a Válaszba,
noha „dolgozhattak volna". Így például József Attila. Akit pedig maga Illyés Gyula
kért közreműködésre.
Illyés tudja is, hogy P a p Károly és Hunyadi Sándor felmutatásával n e m bizonyítható alaptétele (népi irodalom = a magyar irodalom), ki kell h á t térnie József
Attilára. „Ez volt a mi »népies« nemzedékünk — í r j a —, és most m á r tán világos,
hogy az ilyesfajta partizántáborokba nem közös hadparancs viszi az embereket, hanem a közös 'hit, még akkor is, h a a tábor tagjait természetük — és m ú l t j u k — eltávolítja vagy vitába keveri. Ki foglalta rímbe, d e szinte tételenként a »népiesség«
szociológiai föltételeit és politikai követeléseit? József Attila, utolsó életévében."
A bizonyíték: a Hazám című vers, amely csakugyan „rímbe foglal", vagy m o n d j u k
inkább, költészetté emel több olyan követelést is, amelyet a népi programok is m e g fogalmaztak.
De ez a bizonyíték az alaptétel ellen érvel. A Hazám n e m azt igazolja, hogy
József Attila népies volt, hanem az ellenkezőjét: azt, hogy nem népies alapon is
lehetett 'harcolni az „ezernyi f a j t a népbetegség, szapora csecsemőhalál, árvaság,
korai öregség, elmebaj, egyke és sivár bűn" rendszere ellen! József Attilának is
f á j t az, ami a legjobb népieknek fájt, ő is a haza „hűséges fia" akart lenni, m a gyarságot akart a magyarnak — de a népi romantika mítoszai nélkül! Nem arról
ábrándozott, hogyan lehetne Gömböséket „reformokra" csábítani, n e m a k a r t a a
parasztot törvénnyel kényszeríteni az egyke felszámolására, n e m osztotta klasszikusainkat híg magyarokra és mély magyarokra, ellenkezőleg, meglehetősen nyers — néha
talán túlzottan is kíméletlen — modorban harcolt a népiesek misztikája ellen.
Nem természete keverte vitába velük, nem is múltja (az inkább közelítette
volna), hanem elvi meggyőződése, amely a parasztmítoszokat korszerűtlennek ítélte.
A Válasz gárdájának némely tagjától nyilván személyes ügyek is elválasztották,
ezek nem tartoznak ránk. De ha elutasító magatartásának gorombaságát motiválhatták is ilyen mozzanatok, ez sem változtat az elvi lényegen. Azon, hogy József
Attila a népi í r ó k ' gondolkodásában alapvető eszmei tételeket utasított vissza:
„ . . . semmiképpen sem nevezhető forradalminak, vagyis korszerűnek, egy olyan
fogalomhoz (a néphez) való visszatérés a szellem terén, amelyben csupán a múltba
menekülő regényes ízlés érez forradalmi zamatot, hiszen csak a múltba menekülő
érezheti mainak azt, ami akkor volt korszerű."
Ezt József Attila 1937-ben mondta, amikor a népi írók java m á r n e m kacérkodott a horthysta kormány „megnyerésének" ábrándjával, hanem egyértelműen
haladó „szabadság-védelmi és gazdasági-szociális" politikát követett. A Hazám költője ekkor már kétségtelenül jobban méltányolta a népi írók mozgalmát, mint m o n d juk 35-ben, de ettől nem lett „népies", mert az az elv szocialista eszmerendszerével
ellenkezett.
Illyés mai álláspontja azért is kifogásolható, m e r t megfeledkezik arról, hogy
nemcsak népiek és urbánusok voltak a harmincas évek irodalmában, hanem munkásszocialisták is. „A nemesi társadalom helyébe — mondta József Attila — . . . a polgári társadalom' lépett. Ebben a rendszerben a nép fogalma teljesen romantikussá
v á l t . . . " Nem szeretnék szemináriumi tételeket lobogtatni Illyéssel szemben, de nyilvánvaló, hogy a prolefárszocialista József Attila számára elfogadhatatlan volt a népi
mozgalom parasztcentrikussága.
Itt a vízválasztó, s nem ott, hogy ki melyik lapba írt, vagy írhatott volna.
MAGYARSÁG = PARASZTSÁG?
Nézzük az elvi tételeket, itt is, ott is. Veres Péter a Parasztsors, magyar sorsban így nyilatkozott: „Ma m á r nyugodt lélekkel mondhatjuk: a magyarság a parasztság (5. 1.)." Igaz, a tétel kizárólagosságát enyhíti azzal, hogy később az ipari
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munkást is „parasztfinak vagy parasztunokának" állítja be, de másutt lesújtó véleményt mond ,,a felületes és izgékony városi lakosságról" (13. 1.), így nyilvánvaló,
miért hangsúlyozza ú j r a és. újra, hogy a nemzetfenntartó elem egyedül a parasztság:
„a felfrissítő belső áramlást csak a parasztság h o z h a t j a . . . " (37. l . ) , „ a 'magyarság
jövője a parasztokban van, vagy sehol sincs" (25. 1.), és így tovább. Veres odáig
ment, hogy a kultúrában is a parasztságot látta egyedüli alapnak: „hogy erre építeni lehet, s hogy csak erre lehet építeni, azt már 'biztosan tudjuk" (17. 1.).
Illyés volt a népiek szépírói között legkevésbé hajlamos erre az öncsonkító nemzet- és kuitúraszemléletre, de a parasztromantika néha nála is kitapintható: „Hiszem
azt, hogy annyi kudarc és bukás után — írja épp a Csizma az asztalonban — a kérdésre, az indítványozásra m a a parasztság a legalkalmasabb" (128. 1.).
Bármi legyen véleményünk 1919-ről, lássuk bár dicső bukásnak, vagy megérdemelt kudarcnak a parasztságnak ezt a kiválasztott-központi szerepét, semmi sem
igazolhatja a modern világban. A paraszt kistermelő, a társadalmi fejlődést pedig
a hatalmas termelési egységek kibontakozása szabja meg, a „törékeny falvak" recsegve omlanak össze, „minit tócsán gyönge jég".
Sejtették ezt persze a népi írók is, innen fakad második elvi tévedésük — a
modern civilizáció kritikájának misztikus eltúlzása. Időnként azzal áltatták magukat,
hogy a népi kultúra segítségével fenntartható az ősi paraszt. „Kívánalmam csak az
— fejeződik be Illyés idézett könyve —, hogy ha emelkedettebb perceinkben
ügyünkre gondolunk, ajkunkon, vagy fejünkben valami saját alkotású, vagy népünk
szerzett® dal zümmögjön. Erről ismerjünk egymásra — de még ez előtt is magunkra
— ütemes lépdelésiinkben az eke és a n y á j után, a szőlősorok bakháta közt, a téli
erdő fái alatt" (159. 1.).
, Költői látomás — de a dübörgő traktoron beaitmuzsikát ütemező legény mai
képe .mutatja, mennyire utópisztikus volt ez a bukolika.
Idézett könyvében Veres Péter is szinte költőként szárnyalt, amikor maga elé
képzelte a civilizáció összeomlását, majd így jövendölt: „ . . . ¡ h a az emberi f a j és a
nemzetek egyáltalán megmaradhatnak, akkor csak a bölcsesség és belenyugvás embereiben, a parasztokban maradnak meg, akik a vihar után ú j r a előbújnak és a
napos dombokon újra szőlőt és gyümölcsfákat ültetnek, akik a kövér lapályokon
búzát termesztenek és akik csikót és borjút, tyúkot és malacot nevelnek bombavető
repülőgépek és porszívó gépek helyett" (33. 1.).
Ne vitatkozzunk a hangulatteremtés végett célzatosan aláhúzott szavakon, sőt
tegyük fel azt is, hogy a modern civilizáció csakugyan romlásába rohan — nos, akkor
sem béklyózhatjuk meg az ipari haladást: nem is áll hatalmunkban. A mai világ
iszonyú-hatalmas népessége nem tartható el a borjút-csikót nevelő kistermelők
idilli bukolikájávai — a holnapi még kevésbé. Tetszik, nem tetszik, jövőnket a kollektív ipari és mezőgazdasági nagyüzemek szabják meg.
Csak két népi író két könyvéből idéztünk, és csak egy elvi kérdésről, a parasztromantikáról beszéltünk. De a népi ideológia más mítoszairól is lehetne szólni. És
olyan írókról, akiket a demokratikus meggyőződésű, sőt szocialista nevelésen átesett
Verestől és Illyéstől eltérően semmi sem óvott meg a mítoszoktól. De talán ennyi is
elég- lesz annak bizonyításiára, hogy Illyés mai tétele (népi irodalom = a magyar
irodalom) csupán egy régi veresi tétel (a magyar = a paraszt) alkalmazása, s mindkettő gyökereiben romantikus.
Az illyési annexió egyébként nem előnyös a népi irodaiam számára sem. Ha a
népi, a különböző polgári és szocialista irodalmat egybemossuk, elmosódik az a sajátos többlet is, mely a legjobb népieket jellemezte: a paraszti sors iránti különleges
figyelem és felelősség, és a nemzeti gondok iránti különleges érzékenység. A népiek
nem nyernének, ha visszamenőleg az egész magyar irodalmat lobogójuk alá terelnénk, s nem magyar íróvá, esétleg nem íróvá minősítenénk mindazokat, akik semmiképpen sem sorolhatók e zászló alá. És vesztene- mai irodalmunk is az ilyen hódítással.
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MIÉRT VESZÉLYES A FOGALMAK ELMOSÁSA?
Itt nem részletezhető okok következtében ismét izzanak a szenvedélyek és indulatok a magyarság és a nemzeteszme felfogása körüL A hatvanas évek végére nyugtalanítóan előretört egy ú j nemzetietlenség szelleme, (amely természetesen a másik
véglet feltámadását erősítette). Illyés, hadd idézzem egy korábbi írásomat, „a szó
igazi értelmében nemzeti küldetést" teljesített, amikor fellépett a nemzetietlen szellem térhódítása ellen. De ha most, jogos harcában, a népi irodalom egészét ilyen
módon a k a r j a ,.rehabilitálni", az ú j magyarságtudat megteremtése elkerülhetetlenül
a történelmi és eszmei igazság megsértésére vezet És a sok vállalandó örökség
mellett elavult mítoszok elvetendő terhét is az ú j nemzedékek nyakába erőltetjük.
Ez a veszély nem hárítható el azzal, hogy megbélyegezzük a népiek jobbszárnyát:
nemcsak a Drieu de la Rochelle-ek ,itteni társainak" vérvádmítoszairól van szó,
hanem a fasiszta vonzásoknak ellenálló népi írók rakományában is van a jelen és a
jövő számára használhatatlan ideológiai tétel.
A népi írók nagy nemzedéke felbecsülhetetlen ösztönzéseket hagy az utána következő generációkra. De pusztulásra ítélt illúziók, tévhitek romjait is. Nem volna
jó, ha éppen Illyés Gyula, ki legtávolabb tudta tartani magát ezektől a romoktól,
most nem tudna rendet teremteni köztük, hanem nagylelkűségből olyasmivel is
szolidaritást vállalna, amit a történelem megmért és elutasított.
VAN MÉG ESÉLY
Természetes emberi gyengeség azt hinni, hogy velünk együtt a világ is megszűnik. Németh László és — e beszéd tanúsága szerint — Illyés Gyula is úgy érzi, az
ő írói nemzedékük „tán utolsó esélye ennek a népnek, hogy saját erejéből vívjon
meg a sorssal".
Ha így volna, akkor sem volna szabad ezt hirdetni. De én nem vagyok ilyen
borúlátó. Egy nép utolsó esélye sohasem múlhat néhány írón. De ha azokon múlna,
még akkor is: tudnunk kell, hogy a népiek nagy vonulata után nem a rémítő űr
következik, hanem jó magyar írók egész serege. Olyanok is, akikkel a népi mesterek
nem sokat törődtek, de azért megtették a magukét. És meg fogják tenni a jövőben is.
Folytatva Illyés, Veres, Tamási, Németh és a többiek legigazabb küzdelmeit. De
nem vállalva a népi irodaiam mítoszait.
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