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M iként lehet megírni a magyar népi mozgalom (kitágítanám: bármilyen mozgalom) 
történetét? Papp István nem először vállalkozik hasonló, már az alapkérdéseket ille
tően sem könnyű feladatra: ennél az összefoglaló igényű, hetven évet átfogó kötetnél 
azonban még több, előzetesen tisztázandó, szerkezeti, szemléleti kérdéssel kellett 
feltehetőleg szembenéznie, mint előző kötete esetében.1 O tt csak néhány évre kel
lett összpontosítania, hiszen az 1940-ben Bolyai Kollégiumként szerveződött, majd 
1942-ben Györffy István nevét felvevő közösséget addig követte nyomon, amíg való

jában a „legendás" népi kollégiumi mozgalom elindult. Ahogy a kötetről szóló recen
ziójában Rainer M . János megjegyezte, nem bírálatként, pusztán leíró jelleggel, Papp 
szövege „véget ér, még m ielőtt a nagy legenda elkezdődne: voltaképpen nem is fog
lalkozik már a kicsi had ellenállási részvételével sem, mozgalommal, szervezettel, 
1945 után történendőkkel pedig egyáltalán nem."2 Ezúttal nem emelt ki Papp István 
a népi mozgalom történetéből néhány, történészi-módszertani szempontból elmé
lyültebb feltárásra lehetőséget adó évet (bár jelezte, hogy a mozgalom a „csúcspont
já t"  az 1939 és 1949 közti időszakban érte el), hanem vállalta annak kockázatát, 
hogy a lehetőségekhez képest teljes képet ad, sőt egészen a rendszerváltásig elmegy 
az áttekintésben. így nyilván azzal is tisztában volt, hogy a könyve éppen olyan mó
don lesz bírálható, ahogyan ez az ilyen összefoglaló munkáknál történni szokott: az 
egyes részkérdések kutatói, szakértői a szemére vethetik, hogy az adott probléma, 
alkotó, gondolati konstrukció a vázoltnál sokkal összetettebb, a szakirodalma tága
sabb, és így tovább. Bár effélét el fogok követni magam is, fontosnak tartom leszögez
ni: ha senki sem merne hasonlóképpen kockáztatni, akkor egyáltalán nem születné
nek meg (akár irodalomtörténeti, akár mozgalomtörténeti) összefoglalások, holott 
a sokat emlegetett, nem könnyen meghatározható „művelt nagyközönség" nyilvánva
lóan szívesebben olvas ilyen köteteket, mint egyes, szűk részkérdéseket feltáró szak
munkákat. Tehát a vállalkozást és annak bátorságát a magam részéről üdvözölni 
tudom: a kérdés csak az, miként sikerül megtalálni az egyensúlyt az alapvetően már 
a viták után kikristályosodott tényeket közlő ismeretterjesztés és a kutatói kételyeket, 
az egyes álláspontok többértelműségét, a szövegek (legyenek azok szépirodalmi mű
vek, publicisztikai írások vagy szociográfiák) értelmezésének nehézségeit, a források 
ellentmondásait, a módszertani dilemmákat újra és újra hangsúlyozó kutatói feltárás

1 P a p p  István, A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig, Napvilág, Budapest, 2008.
2 R a i n e r  M. János, Történelembe merülő legenda, Mozgó Világ 2008/7., 109.



között. Papp István nyilvánvalóan az előbbit tartotta fontosabbnak: ezt a szándékát 
tiszteletben tartva igyekeztem olvasni a könyvét, és ennek tudatában fogalmazom 
meg a kételyeimet is.

A Prológusnak nevezett előszóban körülhatárolja a szerző, a kötete kinek is szól 
elsősorban: a „művelt nagyközönségből" kiemeli az 1990 után felnövő generációkat, 
illetve az érdeklődő középiskolásokat, egyetemi hallgatókat. A törekvés, hogy legyen 
egy olyan új kézikönyv, amelyből erről az oktatásból egyre inkább kiszoruló kér
déskörről tájékozódni lehet, amelyből megismerhetők ma már alig-alig tanított mű
vek, köztük a harmincas években született szociográfiák, létrejöttük kontextusával 
együtt, teljesen jogos. Éppen egy néhány hónapja megjelent, de már ennyi idő alatt 
is igen komoly kritikai visszhangot kiváltó kötet tette világossá: fontos tudni a népi 
mozgalomról, és különösen annak „valóságfeltáró", szociográfiákban testet öltő tö
rekvéseiről. A Borbély Szilárd Nincstelenek (Kalligram, Pozsony, 2013) című regényé
ről született kritikák egyik szólama az, vajon lehet-e az egykori „faluszociográfiák" 
folytatásaként olvasni a művet (egy frissen megjelent kritika alcíme például ez: M a 
gyarország felfedezése)3 -  nem pusztán (mozgalom)történeti szempontból hiba tehát 
megfeledkezni a „népiekről" és munkásságukról, de a Borbély-recepció által felvetett 
kérdések megválaszolásához sem árt, ha tudjuk, mihez is mérünk egy mai kisregényt, 
amikor a N ém a fo rrad a lm at  vagy a V iharsarkot emlegetjük.

Ugyanakkor éppen a célközönség külön kiemelt része, vagyis a gimnazisták és 
az egyetemisták m iatt érzem kissé szerencsétlennek azt a döntést, hogy a népi-ur- 
bánus-vita ennyire kis terjedelemben kerül elő a könyvben: bár Papp Istvánnak való
színűleg igaza van abban, hogy a népi mozgalomról sokaknak leginkább ez a vita ju t 
eszébe, mégis: az aránytévesztést helyrehozni kívánó szándék sajátos ellentmondást 
okozott. H iszen a nagyközönség vélt tudására többször is hivatkozik a szerző: ép
pen ezért lett volna érdemes ezt a nyilvánvalóan ismert, ám többnyire biztosan nem 
eléggé árnyaltan em legetett vitát alaposabban is megnézni. Az egész kötetben kicsit 
izoláltan, más ideológiai áramlatoktól, mozgalmaktól és írói csoportosulásoktól füg
getlenítve tárgyaltatik a magyar népi mozgalom: holott mostanra már több munka 
igazolta, hogy olyan, az egykori viták kereszttüzében álló jelenségeket, mint a népi 
mozgalom vagy akár a Nyugat folyóirat, érdemes a korabeli polémiákon keresztül, 
az adott korszak irodalmi és értelmiségi hálózatában megvizsgálni. (A Nyugat első 
korszakáról született, effajta kiindulású munka Balázs Eszter A z intellektualitás ve
zérei című kötete.)4

A közvélekedésre történő többszöri, ám forrásokkal nem pontosított utalásnál 
azt is erősen éreztem, hogy talán nem kellett volna ennyire tartózkodni a lábjegyze
tektől, amelyeket, tisztában vagyok vele, sokszor könnyebb beletenni a tudományos 
szövegbe, mint kihagyni onnan. N em  ironizáltam, amikor önm egtartóztatást emle
gettem, mégis: ideje lenne túllépni azon, hogy a szakmainál tágasabb olvasóközönsé
get elriasztó momentumokként értékeljük a lábjegyzeteket, és m int ilyeneket, igye-

3 M a r g ó  c s y  István, Borbély Szilárd: Nincstelenek. Magyarország felfedezése, 2000 2013/10., 3—17.
4 B a l á z s  Eszter, Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 
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kezzünk kerülni őket, ha esszéisztikus, vagy, ahogy Papp István fogalmaz, „oldot
tabb és kötetlenebb" stílusban kívánunk megszólalni. Ahogy már a húszas években 
megírta az orosz irodalomtudós, Grigorij Oszipovics Vinokur, a szakemberek az 
olvasást, ha tetszik, ha nem, ezektől a tényezőktől kezdik: „Hiszen a tudós először 
kizárólag a könyv különféle külső jegyei felé fordul különösen gondosan: megnézi 
a címet, a kiadás helyét és évét, a különféle, a könyvben közölt mutatókat, a lábjegy
zeteket, az előszót, s végül a tartalomjegyzéket."5 S hozzátenném: az érdeklődő olva
sók, ezzel szemben, többnyire minden feszélyezettség nélkül figyelmen kívül képesek 
hagyni a jegyzeteket. Számos helyen éreztem azt, jó  lenne látni az állítások forrását
-  hiszen nehéz értelmezni, mit is kell érteni mai József Attila-képen („a manapság 
élő József Attila-kép leginkább a 30-as évek költőjét idézi" [75.]), vagy hol is rögzült 
mostanra bárm i a véleményem szerint alig-alig emlegetett, az egyetemisták számára 
csaknem teljesen ismeretlen Szabó Zoltánról: „Szabóval kapcsolatban érdekes mó
don az a kép rögzült, hogy igényes stílusa, emelkedett szóhasználata, frázismentes, 
ideológiai eltévelyedésektől elzárkózó gondolatmenete révén szép lassan elkülönült 
a népi íróktól, és bár kétségkívül mély érzékenységgel nyúlt a falu problémáihoz, 
mégiscsak megőrizte nemes különállását." (117.)

De nemcsak az időhatárokat és a célközönséget kellett megjelölnie önmaga szá
mára Papp Istvánnak: a könyve szerkezete kapcsán azt is el kellett döntenie, az idő
rendet követi-e, vagy az egyes problémakörök mentén építi-e fel az egyes fejezeteket, 
esetleg a későbbiből visszatekintve kívánja megérteni az előzményeket. A vegyesnek 
nevezhető megoldás mellett döntött: nem ragaszkodott a szigorú kronológiához, 
sokszor haladt az időben későbbitől az előzmények felé (a második, alapvetően a hú
szas-harm incas évekről szóló fejezet például így indul: „1956. október 31-én kavar
gó indulatok és biztató remények töltötték meg a Vajdahunyad vár udvarát" [36.]). 
Ezt a döntést csak helyeselni tudom: a hivatkozás az irodalmi elődökre, a megszakí- 
tottság és a folytonosság dinamikája a népi mozgalom egyik fontos jellem zője volt, 
és ez a sajátosság éppen így, ezzel a szemlélettel mutatható meg leginkább.

Az előzményekre mutatás, ahogy ezt olvassuk is a könyvben, a népi mozgalom 
„időszámításánál" jóval korábbra tehető Petőfi esetében látható a legtisztábban, aki 
többek számára jelszó, névadó, szerepminta lett. Például Illyés Gyula számára, aki
nek életrajzi kötetét, és annak azt a jellegzetességét, hogy nem pusztán költőelődként 
tárgyaltatik benne Petőfi, Papp István is emlegeti. Mégis erős hiányérzetem maradt 
Illyés Petőfi-képének tárgyalása kapcsán: Margócsy István a Holm i című folyóirat
ban már 2 0 0 9  augusztusában megjelent tanulmányában például azt a könyvből ki
olvasható alapállást is elemezte, amely szerint „Illyés minden történelmi-politikai 
állapotot, melyben nem  az írók a nemzet vezetői, tulajdonképpen abnormálisnak 
tekint".6 Ebből „politikus-író" dichotómiából kiindulva végig lehetett volna gondolni 
a kötetnek azt a valójában kicsit lebegtetve hagyott alapkérdését, hogy vajon a ma
gyar népi mozgalom kudarc- vagy sikertörténetként gondolható-e el. Annyi biztos,

5 Grigorij Oszipovics V i n o k u r , A z olvasás kultúrája, ford. S z il á g y i  Zsófia, Filológiai Közlöny 2002/ 
1-2 ., 32.

6 Kötetben: M a r g ó c s y  István, Petöfi-kís érietek, Kalligram, Pozsony, 2011, 409.
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hogy ha az egyes (népi) írók politikai szerepvállalására gondolunk, nehezen lehet dia
dalként megmutatni a többnyire időleges átlépéseket a politika világába. És az egyes 
generációknak a politikusi szerepvállaláshoz való, eltérő mintázatokat mutató viszo
nya is része lehetett volna ilyen módon a könyvnek -  a meglepően röviden tárgyalt 
M óricz Zsigm ond (akiről magam is azt gondolom, a népi mozgalomhoz sorolása 
még akkor sem tartható, ha sajátos „apafigurának" nevezzük ki) például önkritiku
san a következőt jegyezte fel erről, a harmincas években: „Az én generációm írói sa
játságos módon nem foglalkoztak soha a valóságos élettel, pláne nem abban a mély
ségben, amit politikának mondunk. O k írók ... A z utánunk jövők már egyre inkább 
annyira, hogy a legfiatalabb nemzedék már csak politikus, nem is író."7

Tisztában vagyok vele, hogy az irodalom történet szempontjai mások, mint egy 
önmagát hangsúlyozottan nem  „irodalomtörténeti értekezésként" deklaráló munka 
közelítése a tárgyához. De a „tárgy", vagyis az írói életpályák, az irodalmi szociográ
fiák, vagy az olyan, valójában inkább regénynek nevezhető munkák, mint a Puszták 
népe, megköveteli, hogy a történettudomány, a szociológia, a néprajztudomány és az 
irodalomtörténet szempontjaival egyaránt számoljunk, ha hozzányúlunk. Ugyanak
kor, és itt térnék vissza az írásom elején emlegetett bátorsághoz és kockázatvállalás
hoz: ha nem lennének olyan könyvek, amelyek mind az időhatárokat tekintve, mind 
a szükséges megközelítésmódok komplexitását illetően merészebbek a megszokott
nál, akkor diskurzus sem jöhetne létre arról a napjainkban méltatlanul és indoko
latlanul kevéssé ism ert jelenségről, amelyet magyar népi mozgalomként szoktunk 
emlegetni.

(Ja jfa , Budapest, 2012.)
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