
V A D V I Z E K L E C S A P O L Á S A 

Ki tagadhatná, hogy népiesek és urbánusok mostani mondvacsinált, beteges 
kettőssége igen régi időktől kezdve harmonikus egységben volt meg irodalmunk 
legjobbjaiban? Balassi Bálintról egyformán állíthatjuk, hogy az európai huma-
nista költészet jeles magyar kortársa s azt, hogy friss természetszemlélete, nyelve, 
a népdalhoz közelálló hangja révén, ha úgy tetszik, egyben „népi" költő is. Vagy 
Csokonaiban nem csodálhatjuk-e egyként a tanult költőt és „poeta doctust", görög, 
latin, olasz, francia, angol, német költök tudós értőjét, fordítóját, a játékos rokokó 
költőt s egyben a nép lelkétől lelkezett népi költőt is? Idézzük Aranyt, a szalon-
tai parasztszülők gyermekét, Aristophanes és Shakespeare fordítóját, az európai-
ság, a humanista hagyományok értő őrizőjét és ápolóját és a Toldi költőjét? 
Petőfit, ki szintén egyszerre merte vállalni Shakespearet és Berangert s hirdetni, 
hogy: „Az az igaz költő, ki a nép ajkára Hullatja lelkének mennyei mannáját". És 
kit tartsunk a "nép"-nek, akihez Petőfi szólni akart ? Nem lépett-e fel Petőfi azzal 
az egyetemes igénnyel, hogy demokrata, égő népszerelme, plebejusi osztálytudata 
mellett mindenkihez szóljon, az egész magyar néphez, sőt az egész emberiséghez? 
S nem élt-e az egyetemesség igénye Adyban, ki Dózsa György unokája, népért 
síró, bús, bocskoros nemes, tehát egyszerre paraszti is, nemes is, népi és urbánus, 
ki „parasztzsályaként aludt el s bús krizantémfürttel ébredt" s ki egyúttal költője 
a „Proletárfiú versének" is? Nem él-e békés összhangban minden ellentét Móricz 
Zsigmondban, ki önéletrajzi vallomása szerint rokonának és testvérének érzi a 
falut és várost, parasztot, munkást, multat és jelent. Vagy akár József Attilában, 
a magyar munkásság, a külváros népe költőjében, a modern francia líra tudós 
fordítójában és egyben egyik jeles honi terjesztőjében, ki maga hirdeti tréfás ön-
életrajzi, születésnapjára írt versében: „Én egész népemet fogom, S nem közép-
iskolás fokon Tanítani". 

Hát az élő magyar költészetről mit szóljunk? Említsük-e Illyés Gyulát, ki pl. 
az Ítéletmondóhoz című versében, a horatiusi Exegi monumentum hangján és 
stílusában jelenti ki, hogy az egész magyar néphez kíván szólni, minden tájhoz, 
minden osztályhoz s azt akarja, hogy hangjára felfigyeljenek mindenütt, hol ma-
gyarok élnek és magyarul értenek. 

Gyarmatosok és benszülöttek 
Miért hát, hogy irodalmunk és közéletünk katholikusok és protestánsok, 

kurucok és labancok, 48-asok és 67-esek, nyugatosok és ókonzervatívok mellett 
ilyen új ellenlétpárral gazdagodott? A magyar társadalom ismert fejlődési zava-
rait hozhatjuk fel legfőbb feleletként. És mentségképen is. Hogy nincs elég és 
elegendő multú, sajátos műveltségű városunk, polgárságunk. Hogy társadalmunk 
a legújabb időkig megőrizte feudális jellegét. Akkor is, amikor másutt a váro-
siasodás, iparosodás, a polgári vagy egyéb forradalmak már régen megtörték a 
feudálizmus maradványait. 

Nálunk a nyugatihoz hasonló bensőséges városi műveltség nem található. 
Csak irigyelve szemlélhetjük a nyugati kisváros népét, mely természetes egyszerű-
séggel tódul valamelyik klasszikus zeneszerzőjének templomi hangversenyére vagy 
írójának színpadi előadására. 

Ha vannak is nyomai itt-ott magyarhoni városiasodásnak, az inkább csak 
szórványos és hézagos maradt. 1848 bukása után szabad iparosodásról, városiaso-
dásról szó sem lehetett. 67 után sem úgy, hogy az ország népe százados gyarmati 
sorából teljesen kiléphetett volna. A kiegyezés, az iparosodás megindulása, Buda-
pest világvárosi fejlődése, a látszólagos és valódi haladás ellenére az ország nagy 
részében valójában félig-meddig még mindig gyarmat maradt s népe csak vala-
mivel több, mint a gyarmati bennszülöttek. Gondoljunk a népszinműirodalomra, 
Göre Gábor bíró úrra és a Gyöngyös Bokrétára. Úr és paraszt, város és falu kö-
zött, nálunk, úgylátszik, áthághatatlanul merev kínai fal épült, amit egészen 
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lebontani forradalmaival a két világháború sem tudott. Miért a makacs s most 
újból élesztett ellenszenv? — kérdezhetnők s bajosan tudnánk rá felelni. 

Érjük be a keserű megállapítással, hogy népünk gyarmati mivoltából mind-
máig nem szabadulhatott teljesen. E felszabadulásra gazdasági, politikai, társa-
dalmi és irodalmi téren csak most kerülhet sor. Mégpedig úgy, hogy ez az átalaku-
lás mindenütt a saját maga útján és eszközeivel fog haladni. Nem úgy, mint eddig. 
Mert a népiek és urbánusok multbeli szembenállását hitünk szerint nem kis rész-
ben éppen az okozta, hogy a két világháború között a halódó magyar feudáliz-
mus még mindig elég erős volt ahhoz, hogy felbomlását késleltesse s az átalakulás 
érését csak virtuálisan, a politikai eszközök kikapcsolásával, legfeljebb az iroda-
lom berkeiben tűrje. Találó, amit Lukács György ír egyik cikkében, hogy a letűnt 
magyar feudálizmus kisebb perek ellenére valójában szinte cinkosi beleegyezéssel 
tűrte esküdt ellenségeinek gyülekezését az irodalom nádasaiban. Így fordult ná-
lunk irodalmivá minden forradalmiság és minden olyan tudós, közgazdász, poli-
tikus és egyéb feladat, ami rendes körülmények között a maga medrében halad-
hat. A harmincas évek második felében, március idusán a Múzeum lépcsőjéről 
írók, falukutatók, politikus-írók szólnak az ifjúsághoz. Egyikük e nap emlékeként 
keserűen jegyzi napiójába, hogy a nemzet jobbjai mindent tőlük várnak, azt is, 
ami nem az ő feladatuk. Ezért burjánoztak el keverék-műfajok, születtek szép-
irodalmi eszközökkel megírt szociológiai, szociográfiai, közgazdasági művek, me-
lyek éppoly távolestek a tiszta irodalom nyugati értelemben vett eszményétől, 
mint ahogy legtöbbször nélkülözték a szakszerűség hűvösségét is. 

Szövetségesek és ellenfelek 
Legyünk őszinték és valljuk be: ennek az írói lelkiismeretnek felébredését 

jobbról ellenszenv, értetlenség, balról pedig sokszor gyanakvás fogadta. Annak 
a frontnak egy része, mely magát urbánusnak nevezte, a gyarmatosok ellenszen-
vével és türelmetlenségével hallgatta a bennszülöttek rezgelődéseit. Féltette tőlük 
Európát, a színvonalat? Az eddig elért kulturális és társadalmi eredmények hábo-
rítatlan birtoklását? De miért? A „polgár" eredeti fogalmával — a történelem 
egyes korszakaiban — a haladás, a küzdés, a feltörekvés nemcsak nem ellentétes, 
hanem voltaképpen azonos. A görög városállam, a polis polgára minden európai 
polgár tiszteletreméltó őse, a legszebb jelét adta műveltségteremtő és pártoló haj-
lamainak. Vedd elő íróikat s meglátod, micsoda hősi küzdelmet vívtak meg ott-
hon és Kisázsia, a Fekete-tenger környéke, Északafrika, Délitália és Délfrancia-
ország egyes területeinek kulturális, gazdasági és kereskedelmi felemelkedéséért. 
És hogy küzdöttek királyok, zsarnokok és oligarchák, a nép ellenségei ellen! 
Mennyire forradalmiak tudtak lenni és milyen bátran az élére szöktek minden 
jelentős megmozdulásnak. És az olasz, francia vagy angol polgár, kikhez az ame-
rikai is csatlakozott, mennyi forradalomban mutatta meg erejét, mennyi alkotás-
ban tehetségét". Az erős nem fél mások feltörésétől, várható versenyétől! A magyar 
urbánusok hevületében a népiek ellen titokban osztályféltés zihált. Miért? Attól 
féltek s félnek, hogy más is a kultúra, a gazdasági jólét melegéhez férkőzhet? 
Hát nem tudják, hogy egy nemzet műveltsége annál nagyobb és értékesebb, mi 
nél többen részesednek benne? A polgárság szerte a világon élén járt a művelt-
ségért vívott küzdelemnek, nálunk azonban gyanakvással figyelte a parasztság 
művelődési harcát. Vagy tévednénk? Tudjuk, mi az osztályönzés és jól látjuk 
valószínű korlátait és kereteit egyaránt. De miért félt nálunk a polgár és nemes, 
urbánus író a szegény parasztság felfelé törésétől? És miért gáncsolat íróit? 
Ha barbár hangon szóltak, miért nem fordult feléjük a csiszolt, müveit ember 
jóakaratú szeretetével? A mi polgárságunk — félgyarmati társadalmi viszonyaink 
közepette — kezdettől fogva a feudális nagybirtok és nagytőke uraival lépett 
érdekszövetségre s életsílusával a gentryt majmolta. Most pedig, amikor érdek-
házassági partnerei közül az egyik, a feudális nagybirtok kidőlt, még görcsöseb-
ben ragaszkodik a meglévő másikhoz: a nagytőkéhez, miközben nem szűnik meg 
visszasírni az elsőt sem. Ilyen mult és ilyen jelen mellett hogy remélhetné a né-
piek tábora, hogy a polgári érdek urbánusnak álcázott prókátoraitól valaha mást 
is kaphat, mint gáncsot és gyűlöletet! 
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Annál több a remény, hogy a munkásság kilép majd eddigi tartózkodásából 
s az eddiginél nagyobb megértéssel tekint harcos feleire, a paraszti írókra. Ma 
már tisztán áll előttünk, milyen félreértések akadályozták a multban e termé-
szetes szövetkezés létrejöttét. A munkásosztály átmeneti európai gyengesége s 
emiatt a parasztság tanácstalansága, néhány népi író kisiklása, az ellenforra-
dalmi rendszer eszmei zűrzavara, ime néhány eléggé tisztázott mozzanat. Ponto-
sabb elemzéssel más okokra is bukkanhatnánk. 

Most azonban ez nem lehet feladatunk. Hisszük, hogy parasztság és mun-
kásság természetes szövetségét a jövőben az irodalomban sem árnyékolják a 
multbelihez hasonló felhők s az irodalom berkeit nem ülik meg testvérharcok. 

Vadvizek lecsapolása 
Ezt különben más körülmények döntik el. A közeljövő fogja megmutatni: 

mennyire tehermentesülhet a magyar író lelkiismerete eddigi örökös többlet-
gondjától, a parasztság sorsáért érzett féltő aggodalmaitól. Minél inkább való-
sággá válik a politikaivá érett paraszti öntudat, gazdasági szervezettség, társa-
dalmi súly, művelődésbeli haladás, annál kevésbbé lesz szükség külön népi pana-
szokat szániontartó irodalomra. Minél több lesz viszont az oktalan akadékos-
kodás, annál későbben kerülhet sor az irodalmi vadvizek lecsapolására. Abból, 
ami eddig történt, biztonsággal lehet állítani, hogy társadalmi bajaink ecsedi 
lápja nem egyhamar szárítható ki. A „civilizátorok" jó lesz ha megszívlelik e 
kilátás tanulságait. A gőgös elzárkózás, önhittség, lekezelés aligha lehet az 
„urbanitás" szétárasztásának eszköze. Minden olyan törekvés, melynek lényege 
sohasem volt veszélyek falrafestése, a társadalmi frontállások elködösitése, való-
jában — akarva-akaratlan — népünk s nemzetünk európai színvonalra emelé-
sének munkáját zavarja, a fejlődést gátolja, a kikerülhetetlent próbálja kikerülni 
s a feltartózhatatlant útjában késleltetni. 

Jobb és több iskolát a parasztság fiainak, több parasztgyereket a közép- és 
főiskolákra, különb termelési módszereket és jobb értékesítési lehetőségeket, — 
de minek is soroljuk tovább azokat a követelményeket, amik egyedül biztosít-
hatják azt, hogy a parasztság az élet minden harcát a szükséges fegyverekkel 
vívhassa meg, a megfelelő politikai, gazdasági és műveltségbeli eszközökkel. Ha 
azonban irodalmi fórumainkon továbbra is a népiek elleni hallali visszhangzik 
majd, ez csak annak lesz bizonyítéka, hogy a népi tábor egybesereglését kiváltó 
okok még mindig nem szűntek meg. 

Cultivons notre jardin 
Pedig a nemzet csinosodását aligha lehet másként elképzelni, mint úgy, hogy 

az írók legjobbjainak vállairól lassanként lekerül a népi fájdalmak terhe. Ha a 
magyar falu feneketlen sara nem fogja többé elvenni a finnyás urbánusok ked-
vét attól, hogy az urbs büszke házaiból a magyar vidékre kikocsizzanak. Amikor 
magyar földön is megszűnik az a divatjamúlt tévhit, hogy város és falu között 
szükségképpen áthidalhatatlan szakadék tátong. A mult és jelen számos példáját 
mutatja annak, hogy város és falu kölcsönös jó hatással lehetnek egymásra. 
A görög kultúra sokszínűségét, bámulatos gazdagságát részben annak lehet tulaj-
donítani, hogy Hellas földjét sok-sok szétszórt polis erjesztette meg s tette lehe-
tővé a város vonzáskörébe tömörült, gazdaságilag és politikailag összefüggő 
vidék művelődésbeli együtthaladását. Itália földjét szintén a számtalan város-
állam kisugárzása varázsolta egyetlen kertté, vagy ha úgy tetszik, egyetlen 
várossá. 

A francia kultúra változatait szintén a vidéki városok messzireható vonzása 
teremtette meg. Említsük-e Angliát, hol a falusi élet oly szerves kiegészítője a 
városinak, hol még a világháború gondjai sem tudták megakadályozni a minisz-
terelnök és minisztertársai hétvégi vidékbe-temetkezését? 

Nyugaton szerencsés történelmi viszonyok adtak lehetőséget a fejlődésre, 
mondhatná valaki és igazat adnánk neki. De ha a multbeli fejlődésből itthon ki 
is maradtunk, az iparosodással, gépesítéssel beköszöntött modern fejlődés elől 
nem térhetünk ki. Sok jel mutat arra, hogy a mezőgazdasági termelést a gépe-
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sítés, a mezőgazdaság iparosítása forradalmasítani fogja s az az ipari forradalom, 
mely a városok képét és népét teljesen átformálta, a mezőgazdaságot s ezzel a 
paraszti életformát sem hagyja majd érintetlenül. Akár a gépesített mezőgazda-
sági termelésre, akár a mezőgazdasági feldolgozó ipar újszerű lehetőségeire, akár 
a belterjes gazdálkodás beláthatatlan távlataira, vagy a közlekedés forradalmára, 
az oktatás reformjára s az ezekkel együttjáró életforma-átalakulásra gondolunk, 
mindenképpen tisztán mutatkozik előttünk a jövő útja: a város és falu közti 
különbségek elenyészése, a két életforma egymás felé közeledése. A mi felvetett 
kérdéseink szempontjából pedig a falu és város szembeállításának, népi és urbá-
nus front kialakításának tarthatatlan elavultsága, haladásellenes, reakciós mivolta 
válik napnál világosabbá. 

Ezek után szükség van-e olyan urbanizmusra, mely a falu és város közt 
egyelőre még élesen mutatkozó színvonal-különbséget még jobban hangsúlyozza, 
mely az irodalomban külön tolvajnyelvet, életstílusában feloldhatatlan elkülönü-
lést teremt? Mely, ha tőle függne, az egész falut szívesen konzerválná neki tetsző, 
népszínműves, árvalányhajas formájában. Nem kérünk olyan urbánus szellemből, 
mely valamiféle magyar Fellegkakukvárában ülve a nyugati polgári dekadencia 
irodalmi különcségeit kérődzi vissza, egészen más társadalmi körülmények 
között, mint az ottaniak, s így hiszi magát szörnyen európainak és nagyon 
urbánusnak. Hitünk szerint nagypolgári dekadencia, sivár kispolgári kultúra és 
amerikanizmus között az európai s így magyar polgárság számára is az egyetlen 
lehetséges irodalmi hivatás: a honi műveltség egységének vállalása és erősítése, a 
harcos, küzdő és teremtő polgári hagyományokhoz való visszatérés. Polgár, 
bizonyítsd be, hogy emberi, tiszta műveltséget tudsz magad köré varázsolni és 
segíts eszményi kertté, egyetlen várossá formálni az országot. 

BALÁZS JÁNOS 

EURÓPAI LEGENDA 

Örökre nem veszhetsz el! 
Találkozunk a kis európai vasútállomások 
esti gesztenyefái alatt, kis ivóiban, 
egy pillanatra két század között. 
Te mindannyiszor új ruhában leszel 
és percek mulva indul vonatod. 
Körülöttünk csendesen beszélgetnek, szelíden isznak 
az időn átutazó párok, míg künn 
a nagy utakat járt mozdonyok dohognak, 
régi kocsik ablakából tükröződnek az évek 
s lassan kigyulladnak a lámpák 
az idegen századokba kanyargó sinek fölött... 

Megmentettem cigarettáid füstjét, 
mozdulataid láthatalan szobrai 
érclovasnál maradandóbban őrzik 
városrészek hangulatát, — 
hangsúlyodat: ami megfoghatatlan 
volt belőled. így lettél 
magányos sírás, gazdátlan tekintet, 
megcsillanó könny idegen szemekben, — 
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