
VARGA RÓZSA 

A NÉPI ÍRÓK SZABAD SZÓ C. LAPJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 

*. * 

I. 

A Szabó Pál szerkesztette Szabad Szó (1938—1944) története a népi írók baloldali 
csoportja kialakulásának, a Nemzeti Parasztpárt létrejöttének, s ennek a Kommunista Párt
tal a népfront politikai alapján való együttműködésének, a többi magyarországi demokratikus 
pártokkal együtt vívott függetlenségi harcának történetével fonódik össze. Fejlődésének útja 
nem volt mentes a belső ellentmondásoktól, de a széles tömegekkel, elsősorban az agrár
proletariátussal való eleven kapcsolata, a politikai kérdések nyílt megvitatása biztosíték volt 
arra, hogy a magyar nép történetének e súlyos esztendeiben megtalálja a helyes utat. Nem kis 
jelentősége volt ebben az időben a mai szemmel külsőleg szerénynek látszó politikai hetilap
nak. A fasizmus legsúlyosabb esztendeiben, amikor egyértelműen haladó szellemű sajtó
orgánumnak legális megjelenési lehetősége szinte alig volt, 40 ezer példányban terjesztette az 
új világba vetett hitet. Demokratikus szerkesztésmódjával, vidéki olvasóköreivel helyettesí
tette a betiltott Nemzeti Parasztpárt szervezeti kereteit, itt rendezett vitáival, melyekben a 
kommunisták is részt vettek, emberek ezreit vezette a Kommunista Párthoz. Szerkesztősége 
egy időben az illegális Kommunista Párt egyik szervezetének legális fedőszerve volt, maga a 
lap pedig közismerten a népfront orgánuma. A népies mozgalom, de egyben az összes magyar 
demokratikus erők tragikuma, hogy a Kommunista Párttal való együttműködés szükség
szerűségének felismeréséhez történelmileg már egy elkésett időpontban jutott el. Az új magyar 
történetírás már sok eredményt ért el ennek társadalomtörténeti és egyéb okainak felderítésé
ben, de még távolról sem tisztázódott ezen a területen minden probléma. A Szabad Szó törté
netének feldolgozása sok esetben kissé elébe vág a történészekre váró történelmi elemzések
nek, de kifejezetten azzal a céllal, hogy csak az irodalomtörténet számára nélkülözhetetlen 
kérdéseket tisztázza. A Szabad Szó annyiban irodalomtörténeti téma, hogy a főszerepet 
körülötte írók, többségükben népi írók töltötték be, története egyben a népies mozgalom 
harmincas évek végére kialakult balszárnyának története. Nem vállalkozhat ez a tanulmány 
még ezen belül sem minden probléma megoldására, de talán így is hozzájárul az irodalom
történet és bizonyos mértékben a történetírás eddig még megoldatlan kérdésének tisztá
zásához. 

II. 

Alapításának 40. évfordulóját ünnepelete a Szabad Szó, amikor szerkesztését Sza-
Dó Pál MezŐfi Vilmostól átvette. 1899. okt. 28-án jelent meg első száma Szentesen, törté
nete első perctől kezdve összefonódott MezŐfi Vilmos nevével. Az első hónapokban felelős 
szerkesztője Pásztor János, Mezőfi kezdetben még csak „rendes" munkatársként szerepel. 
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A lap irányítását az 1900-as parlamenti választások után néhány nappal vette át, s az 1900. 
máj. 1-én alapított Újjászervezett Nemzeti Irányú Szociáldemokrata Párt fórumává tette. 
Mezőfi a Szociáldemokrata Párt nemzeti és agrárkérdésekkel szemben érzéketlen és jobb
oldali politikájával elégedetlen tömegekre és Várkonyi szétvert agrárszocialista mozgal
mára építette új pártszervezetét,1 s az indulásnál a Szociáldemokrata Párttal ellentétben 
helyesen ismerte fel a szükségszerű társadalmi fejlődés irányvonalát, de.később az egész 
mozgalmat jobbra vitte, s nem kis szerepe volt a magyarországi agrárszocialista mozga
lom félresiklatásában. A Mezőfi-féle Szabad Szó „fénykorát" a háború alatt élte, amikor 
is „átérezve a nemzeti erőpróba pártokon felüli jelentőségét"2: „Csatára magyar! Védd meg 
hazádat, szeretteidet!"3 kezdetű vezércikkel „mutatta ki hazafms érzését".4 105 ezer pél
dányban jelent meg ebben az időben a lap, 45 tagú szerkesztőségi személyzete volt.5 A Ta
nácsköztársaság alatt betiltották, Mezőfi külföldre menekült.6 1919 végén újra megindult 
a Szabad Szó. A 20-as években Mezőfi megpróbálja felújítani parasztmozgalmát, ellenzéki 
szerepben lép fel, s bár nem volt nagy sikere, a Nagyatádival mint kulákpárttal szemben
álló bihari, szabolcsi agrárproletariátus körében mégis talajra talált. A Szabad Szó olvasó
közönségének bázisát már kezdetektől az agrárproletariátus adta, programjában szükségsze
rűen ott szerepeltek időnként a szegényparasztság követelései. Színvonala, politikai arcu
lata tökéletesen tükrözte a mozgalom jellegét, stílusát múlt századi hangulatú, provinci
ális népieskedés jellemzi, s ez vonatkozik szegényes szépirodalmi anyagára is. Mezőfinek 
a századforduló idején a szocialisztikus líra kibontakoztatásában lehettek érdemei,7 de 
irodalmi ízlése meg is akadt ennél, s anakronizmusnak hat, amikor irodalmi anyagát a két 
világháború közötti időben is múlt század végi stílusú ponyvából. Kemény György és más 
amerikai írók verseiből válogatta. Ismert hazai élő költőket alig szólaltatott meg, klasszi
kusainkat is csak kivonatokban Bölcs emberek bölcs mondásai, Az élet, A Szerencse, A nő, s 
ehhez hasonló címek alatt. Az irodalmi színvonalat Szabolcska Mihály, vagy legjobb eset
ben Ernőd Tamás, az ünnepi számokban néha Várnai Zseni képviselik, 10 év alatt 10-nét 
kevesebb verssel. Állandó könyvreklám-rovatában ilyen címek olvashatók: 

„Egy grófi kastély titka, avagy két hűséges szív kálváriája" — „Koldusgrófnő" — 
„A szép munkásleány. Szeretett és meghalt. De feltámadott. Ez van ebben megírva „gyö
nyörűségesen." — „A Beleznay Miksa gróf és leánya, vagy a barlangligeti kastély titka." — 
„A-zsellérfiú, a grófi kastély titka. Egy szegény parasztgyermek harca az élettel van ebben 
elmondva."8 

. Mindez egyetlen szám reklámcímeiből, de a sort a többiekből is lehetne folytatni 
tovább. Népi író elvétve se igen írt a lapba, 1928—38-ig mindössze Illyés Gyula szerepel benne 
egy verssel9 és Szabó Zoltán Tarái helyzet c . könyvéről jelent meg benne egy ismertetés.ia 

A harmincas évek közepétől érezhető bizonyos fokú színvonalemelkedés a lapon — 
ami valószínűleg Mezőfi Lászlónak az eddiginél nagyobb mértékű szerkesztői közreműk-
ködésével függ össze — lényegét tekintve azonban továbbra, is a néphez leereszkedő pro
vinciális álnépieskedés, a teljes politikai önállótlanság, a minden nagyobb hatásúnak mu 
tatkozó mozgalommal való kokettálás a legfőbb jellemzői. 

1 DOLMÁNYOS ISTVÁN: Mezőfi és a koalíció. Bp. 1960. Akad. K. 
2> 3 . í A Szabad Szó 40 évének története dióhéjban. Szabad Szó. 1938. jan. 2. 
5> 6 Uo. 
7 KOMLÓS ALADÁR: A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei. MTA. I. O. K. 

X. köt. 3—4. sz. Bp. 1957. 300—301. 
»Szabad Szó. 1928. máj. 13. 3. 
9 ILLYÉS GYULA: Tetszik nekem . . . (Vers.) Szabad Szó. 1937. okt. 31. 

10 : A tardi gyerek álma. (Ism.) Szabad Szó. 1936. jún. 14. 24. sz. Képes Világlap
melléklet 1.1, 
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Ilyen előzmények után, 1938 végén vette át a Szabad Szót és nagyrészt agrárproletár 
jellegű olvasóközönségét Szabó Pál Mezőfi Vilmostól, aki az új sajtótörvény bevezetése 
után kénytelen megválni a laptól. A tárgyalásokat Féja Géza kezdte meg, de mivel ő lap
alapítási engedélyt nem kapott, Szabó Pált beszélte rá, hogy vállalja szerkesztését. Poli
tikai helyzeténél, elismert írói nevénél, s személyi kapcsolatainál11 fogva erre ő volt a legal
kalmasabb. Tudatosan vállalta a politikai villámhárító szerepét, amivel velejárt, hogy egy-egy 
alkalommal a lap szellemétől idegen szövegeket kellett felmondania, s ha ez néha az őszinte 
átélés látszatával sikerült is, valószínű, nagyrészt ennek köszönhető, hogy amikor egyetlen 
egyértelműen haladó szellemű lap 2—3 számhál tovább nem létezhetett," a Szabad Szó 5 
éven át biztosított legális megjelenési lehetőséget haladó, baloldali, sőt kommunista szer
zők cikkei számára. 

Féja Géza és Szabó Pál mellett Bisztrai Farkas Ferenc tevékenykedett a lapala
pítás körül. 70 000 pengőt kért Mezőfi Vilmos a lapért, de beleegyezett, hogy az összeg nagy 
részét csak egy év letelte után fizessék ki. Az azonnal kifizetendő összeghez Oltványi Artinger 
Imre, akkoriban a francia bank érdekeltség tisztviselője járult hozzá, 8000 forinttal.12 

A népi írók mozgalma, politikai hatókörének kiszélesedése szempontjából, a Sza
bad Szó átvételével jelentős állomásához érkezett. Megteremtődött a reális lehetősége annak, 
hogy a Szabad Szón, mint közvetlen a néphez szóló politikai fórumon keresztül nép és szel
lem összetalálkozzon, hogy az addig tömegek nélküli szellemi, irodalmi jellegű mozgalom 
politikai, társadalmi mozgalommá alakuljon át, 40 000 példányban jelent meg ekkor a Sza
bad Szó,13 olvasói bihari, szabolcsi mezőgazdasági munkások, szegényparasztok, dunántúli 
kisgazdák. Programjában mindenekelőtt az agrárproletariátus érdekvédelmét, a földreform 
kiharcolását tűzte maga elé. Más jellegű lapnak indult, mint a Márciusi Front első 
politikai fórumteremtő kísérlete, a Híd, amely elsősorban az intellektuális ifjúság körében 
akart híveket toborozni a mozgalom számára, s mint ilyen, sokkal inkább elvi kérdések 
tisztázásával foglalkozott, mint politikai tájékoztatással! A Híd-nak azonban már a 2. szá
mát elkobozták, s a 6. szám után be is tiltották. 

A Márciusi Front radikalizálódásával egyenes arányban nőtt íróinak politikai ül
döztetése. Féja Géza ellen a Viharsarok megjelenése után pert indítottak, Kovács Imrét 
a Néma Forradalom miatt fogságra ítélték, az egyetemről kitiltották, Illyés Gyula Rend 
a romokban c. kötetét elkobozták, a Márciusi Front 2. kiáltványának aláíróit két havi fog
ságra ítélték. A Márciusi Front minden politikai szerveződési kísérletét csírájában elfojtották.14 

A fokozódó nyomás, s a hatására megindult belső bomlás következtében a mozgalom 
egyetlen folyóiratának, a Válasznak*a fennmaradása is lehetetlenné vált. Egyesülése a 
Kelet Népé-ve\ 1938 nyarán politikai kényszerűségből jött létre, eredménye: kétoldalú kompro
misszum. A Kelet Népe szerkesztőségéből kimaradt Eckhard, a Válasz-ból bekerült a Kis
gazdapárthoz legközelebb álló Féja Géza. A Márciusi Frontnak, mint politikai mozgalom
nak a szétverése után a Szabad Szó új remények felcsillanását jelentette a népi írók köré
ben. Ekkorra azonban nemcsak a Válasz és a Kelet Népe vonala keveredett egymással, 
hanem a kétfelől jövők útjaik tanulságait önmagukban is más-más módon vonták le. A Már
ciusi Front politikai és. társadalmi célkitűzéseiben leghősibb korszakában sem volt telje-

11 Szóbeli közlésében említette, hogy közeli kapcsolatban állt pl. Zsindely Ferenc állam
titkárral, aki a lapengedély megszerzésében, permegelőzésekben, s a legkülönfélébb sajtó
ügyekben sokszor kisegítette a bajból. 

12 SZABÓ PÁL szóbeli közlése. 
13 A magyarországi munkásmozgalom. 1939—1945. Bp. 1958—59. Kossuth K. 33. 
14 1938 tavaszán Berettyóújfaluban a falukutatók és a parasztság képviselői találkozót 

akartak rendezni, a hatóság betiltotta. A marosvásárhelyi találkozó mintájára a haladó szel
lemű lapok és társadalmi szervezetek képviselői számára kecskeméti találkozót terveztek, a 
rendőrség feloszlatta. • • 
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s en egységes, egy hitet valló tömörülés, s a radikalizálódása által az uralkodó körökből ki
váltott politikai hajsza visszahatásaként eggyé kovácsolódott, helyesebben külső ható
erők által eggyé seregített tábor belülről bomladozni kezdett. Az állandó zaklatások követ
keztében egyesek korábbi nézeteikben meginogtak, mások céljaikat más módszerekkel 
vélték elérhetőnek, s voltak akik már eleve sem a közös célok, hanem pusztán csak a bru
tális politikai módszerek kiváltotta ellenhatás, romantikus politikai lelkesedés alapján csat
lakoztak a népiekhez. Egyelőre azonban a végső célok — földreform, politikai szabad
ságjogok, függetlenség —, a közvélemény, s az árnyalati különbségekkel nem sokat bajlódó 
üldöztetés egységes keretben tartotta a mozgalmat. Körülbelül ez jellemezte a népies moz
galom akkori helyzetét, amikor néhány hónappal a Válasz megszűnte után elindították 
a Szabad Szót. 

A lap alapításánál Féja Géza, Szabó Pál, Bisztrai Farkas Ferenc, Kovács Imre, te
hát elsősorban a kisgazdapárti neveltetésű népiek működtek közre, s bár az indulásnál ők 
írják a programadó jelentőségű cikkeket, az első szám írói közt hirdeti Veres Pétert, 
Tamási Áront, Illyés Qyulát, Erdei Ferencet, Darvas Józsefet és Szabó Zoltánt, s az iro
dalmi rovatban közli Illyés Gyula Tetszik nekem c. versét. 

1938. dec. 9-én jelent meg az első szám, s Szabó Pál szép beköszöntő cikke, s általá
ban az egész lap, eléggé közérthető virágnyelven azt juttatta kifejezésre, hogy ezzel a nap
pal a lapnak az életében is és a népi írók mozgalmában is valami új kezdődik. Szabó Pál 
a horvát parasztpártról, Kovács Imre Budai Nagy Antalról ír cikket. A példakép nem Dózsa 
tehát, mint a Márciusi Front indulásakor, hanem a mindenre elszánt, de az okos szóra meg
egyezésre is kész paraszt. A „Földmunkások sorsa" rovat mellett„Magyar Gazda" cím 
alatt helyet adnak a kisgazda társadalmat érdeklő kérdéseknek is, de a cikkekből egyér
telműen kitűnik, hogy a lap elsősorban az agrárproletariátus érdekeit tartja szem előtt. 
Határozottan állást foglalnak a gyors földreform feltétlen szükségessége mellett, itt-ott 
azonban kitűnik, hogy ennek megoldását Imrédy kishaszonbérleti rendeletének tovább
fejlesztésétől is remélhetőnek vélik, ill. később, a törvényjavaslat parlamenti tárgyalásakor 
mindent elkövetnek azért, hogy a kormányt álmegoldások helyett valóságos földreform 
bevezetésére kapacitálják. 

A lap kezdeti szakaszában még nem egységes platform alapján íródott. A népi írók 
mozgalmában, a parasztság politikai befolyásolásában betöltendő szerepének mikéntje 
az első két hónapban még nem dőlt el, a politikai feladatok rangsorolásában még a szűkebb 
szerkesztőségi körön belül is nézeteltérések voltak. A Márciusi Front útjának folytatása, 
még lehetőségként'sem merült fel. Féja Géza Nagy Ferenc elképzeléseihez közeledett, a 
politikai szervezkedésben nem igen bíztak, egy a középparasztságra támaszkodó gazdasági 
és kulturális szervezkedést tartottak megvalósíthatónak és politikailag célravezetőnek. 
Kovács Imre egy, az agrárproletariátusra támaszkodó politikai szervezetet akart, Szabó 
Pál pedig azon munkálkodott, hogy a parasztság sorsának megváltoztatásáért folytatott 
harcban, a népies mozgalom körül gyűrűző összes számbajöhetö erőket — a Válasz, 
Kelet Népe táborát épp úgy, mint a Bajcsy Zsilinszky körül tömörülő radikális és kisgaz
dapárti baloldali politikusokat — a Szabad Szó köré tömörítse. 

A Szabad Szó első programjának kialakítására 1939. január végén kerül sor, a ne
vezetes, Szabó Pál 10 éves írói jubileuma tiszteletére rendezett vacsorán. A jubileum csak 
ürügy volt, tulajdonképpen még nem is volt egészen aktuális, Szabó Pál első műve 1929 
karácsonyára jelent meg. Ennek az estnek a Szabad Szó és a népies mozgalom története szem
pontjából igen nagy jelentősége van, s ez túlmutat az itt kidolgozott és elfogadott progra
mon is. Ez volt az első eset, hogy a népi írók, politikusok és a vidékről összejött parasztok 
együtt vitatták meg a közös tennivalókat, s ez a Szabad Szó egész fennállására meghatá
rozta az újság szerkesztési módszerét, és a köréje csoportosult írók, politikusok politikai 
programalakító eljárását. A Szabad Szó szerkesztősége így valóságos kis népparlamentté 
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alakult, ami eleve magában hordta azt a lehetőséget, hogy mind az első ízben itt kialakí
tott, mind pedig a későbbi programokon is túllépjenek, a bel- és külpolitikai helyzetnek 
megfelelően. Azok a mezőgazdasági munkások és parasztok, akik ezen az első összejöve
telen jelen voltak, nemcsak egyszerű olvasói és terjesztői lettek a Szabad Szó-nak, hanem a 
szerkesztőségi viták aktív résztvevői, akik később maguk is cikkeket írtak, s falujukban 
munkahelyeiken a Szabad Szó-ban felvetődött gondolatok erjesztőivé váltak, s sokan kö
zülük épp a Szabad Szó-n keresztül jutottak el a kommunista pártig. 

A Szabad Szó történetében Szabó Pál jubileumán került sor első ízben a különféle 
politikai elképzelések, koncepciók nyílt felvetésére. Kovács Imre írja később 1940-ben: „A 
-Szabad Szó szerkesztése nehéz feladat elé állította Szabó Pált. Féja és köztem mind élesebbé 
vált az ellentét: ő irodalmi vonalat javasolt, én politikai programot követeltem. Szabó Pál 
bízott bennem; sokszor hangoztatta, a legnagyobb áldozatra is kész, csak el ne áruljam a 
parasztságot. A Márciusi Front ekkor már az utolsókat rúgta. Politikai mozgalomba sze
rettem volna átmenteni. 1939 januárjában 300 parasztdelegátus jött az ország minden 
részéről Budapestre Szabó Pál 10 éves jubileumára, ez alkalommal kibontottuk a „Néppel a 
népért" mozgalom zászlaját. Féja még ott volt, irodalomról beszélt, a politikát nekem hagyta. 
Én parasztpártot szerettem volna csinálni, a Kisgazdapárt főtitkára, Nagy Ferenc lebe
szélt róla, nagyon bánom, hogy hallgattam rá."15 

A parasztdelegátusok mellett az írók közül ott volt Móricz Zsigmond, Zilahy Lajos, 
Jankovich Ferenc, Sárközi György, Darvas József, Illyés Gyula, Sellyei József, Fodor József, 
Veres Péter, Thury Levente. Politikusok részéről Nagy Ferenc, Mező Ferenc, Tildy 
Zoltán, Vargha Béla, Szentiványi Lajos, Pen Viktor, Mátéffy Géza, Dobi István Nánási 
László, Vörös Vince stb.16 

A vita lefolyásáról közelebbit nem tudunk, a lapok szűkszavúan emlékeznek meg 
az ünnepi est politikai jelentőségéről, németellenes éléről, Szabó Pál írói munkásságát 
méltatják.17 

A vitából született, a Szabad Szó-ban közölt programcikkekből az derül ki, hogy az 
összejövetelen a Féja—Nagy Ferenc-féle koncepció győzött, bár az ott leszögezett „Magyar 
tízparancsolatába bekerült a „Dolgozz az osztálynélküli társadalomért", s a „Minden ember 
munkájának értéke szerint részesedjék a nemzet javaiból" jelszó is. A jubileumot megelőző 
számokban Veres Péter propagálta a munkás-paraszt szövetséget, a program kialakí
tásánál azonban ez a gondolat nem jutott érvényre. A vacsoráról szóló beszámolók előtt 
jelent meg a Szabad Sz<f-ban Eckhard földreform javaslata, tehát feltehetőleg ekkor még 
ez volt a Szabad Szó programja is. 

A beszámolókból a két és fél évvel később megalakított Parasztszövetség eszméje 
bontakozik ki, itt még nem azzal a hangsúllyal, hogy új parasztpárti szervezkedést ellen
súlyozzon — Kovács Imre pártalakítási tervével ezen az estén egyedül maradt—, nem is olyan 
indokolással, hogy a nyílt politikai szervezkedést egy gazdasági-kulturális szervezet keretei 
mögé rejtsék, hanem azzal a céllal, hogy egy egységes, az egész parasztságot átfogó szerve
zettel, egy kisgazdapárti vezetésű nemzeti parasztpolitika számára teremtsenek széles tár
sadalmi bázist.18 

15 KOVÁCS IMRE: Levél a Márciusi Frontról. Kelet Népe. 1940. 6. sz. 14. 
16 Szabad Szó. 1939. febr. 5. 2. 
17 Népszava. 1939. jan. 27. 8. 
18 Idézetek a beszámolóból: „A vacsora szónokai sorra kijelentették, hogy nem akar

nak meglevő pártokat felrobbantani, hanem a magyar parasztság gazdasági, szellemi és tár
sadalmi megszervezését akarják." 

„A magyar földműves nép mindig józanul gondolkodott és hű volt hazájához. Itt az 
ideje, hogy megnyíljék előtte a politikai élet. Itt az ideje, hogy a magyar politika elsősorban 
a földműves népnek, az ország legnagyobb és legmagyarabb társadalmi kérdéseit oldja meg. 
Ezt akarjuk. Sem kevesebbet, sem többet." Szabad Szó. 1939. febr. 5. 
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A „Magyar tízparancsolatában összefoglalt társadalmi programban a Márciusi Front 
programjával összehasonlítva a függetlenségi kérdés nagyobb súllyal szerepel,.most ez a kér
dés kerül az első helyre. Szociális kérdésekben, politikai jogok követelésében nagyjából ugyan
azt vállalják, mint a Márciusi Front, csak romantikusabb, népszerűbb, határozatlanabb 
megfogalmazásban. A program megszövegezésére nem á Márciusi Front kiáltványának a 
marxista társadalomszemlélethez közel álló tárgyilagossága, határozottsága,, hanem leg
inkább a Bajcsy-retorikához hasonló, a valóságos osztálytagolódást figyelmen kívül hagyó 
romantikus „nemzeti egység" szemléleten alapuló frazeológia jellemző. 

A lap politikai irányvonala a továbbiakban eszerint haladt. Az elvi jelentőségű cik
keket Szabó Pál mellett Féja Géza írta, aki tovább folytatta a még a jubileumi vacsora előtt 
megkezdett Politikai Káré-ját, melynek fő témái: / ) A magyar függetlenség és a Duna-völgyi 
testvériség a német és szláv tenger között. 2)- A politikai szabadságjogok védelme — az 
alkotmányos államforma, mint eszmény, a diktatórikus államformákkal szemben. 3) A 
parasztság szellemi és gazdasági termelési kultúrájának felemelése — a nép- és szak
iskolák felállítása, szövetkezetek (termelő, beszerző és értékesítő) szervezése által. 

Veres Péter és Kovács Imre gyakorlati jellegű problémákkal foglalkoznak. Kovács Imre 
riportokat ír az alföldi városokról, Veres Péter a parasztság irodalmi műveltségének és műve
lésének kérdésével foglalkozik. Ez a kérdés az újsághoz beszervezett paraszti levelezők kapcsán 
konkrét, gyakorlati problémává válik, az íráskészség fejlesztése, mozgalmi emberek nevelése 
érdekében pályázatokat hirdetnek az újság levelezői és olvasói számára. A paraszti levelezők 
közül egyre többen bekapcsolódnak a Szabad Szó munkájába, riportokat, cikkeket, beszámo
lókat írnak, s ezekből egyre gyakrabban kifejezésre jut a politikai szervezkedésnek, egy új 
parasztpárt alakításának igénye.19 1939. március elején Makón sajtódélutánt rendezett a szer
kesztőség, ahol Kovács Imrén, Szabó Pálon, Féja Gézán kívül Erdei Ferenc is előadást tartott 
az összegyűlt parasztok számára. A gyűlés eredményének összefoglalásaként Szabó Pál meg
állapította, hogy a „történelmi vacsora" óta eltelt egy hónapnyi idő alatt a Szabad Szó mozga
lommá nőtt.20 A Szabad Szó programja, cikkei, megmozdulásai különösen az alföldi mező
városok fiatal parasztnemzedéke körében találtak élénk visszhangra. 

A Szabad Szó köréhez tartozó népi írók, Kovács Imrén és Erdei Ferencen kívül, külön
böző okokból, más-más elvi indoklás alapján ellene voltak a pártalapításnak. A Szabad Szó 
szerkesztőségének belső köre a tömegigény jelentkezése ellenére sem tudott egységes állás
pontra jutni új parasztpárt alapítása, ül. a Kisgazdapárt új életrekeltése között.21 Szabó Pál, 
aki lényegében a Nagyatádi nyomában fellépő Nagy Ferenc-féle második, parasztnemzedékhez, 
a Független Kisgazdapárt megalapítóihoz, törzsgárdájához tartozott, érzelmi szálakkal a 
Kisgazdapárthoz kötődött, s annak ellenére, hogy világosan látta a Kisgazdapárt tehetetlen
ségét, széthullását, ezeket az érzelmi szálakat nem tudta szétszaggatni. Elsősorban azért nem, 
mert egy új erőt jelentő, fiatal, harmadik parasztnemzedék híján nem tudta elképzelni az új 
pártalakulás sikerét, a kinevelődött régi paraszti politikusok — Nagy Ferenc, Tildy Zoltán 
stb. — nélkül, s azok pedig ugyanolyan érzelmi okokból, mint Szabó Pál, inkább a Kisgazda
párt felújítását, mint új parasztpárt alakítását helyeselték. Általában elismerik, hogy szükség 
lenne egy új parasztpárti szervezetre, de megállapítják: most nem alkalmas az idő erre. 
A választások előkészületekor bejelentik, hogy a választásokban nem vesznek részt, a kép
viselőjelöléskor a Szabad Szó-t szinte teljes terjedelmében a kisgazdapárti jelöltek, Nagy 
Ferenc, Tildy Zoltán, Varga Béla, Eckhardt Tibor, Bajcsy Zsilinszky stb. népszerűsítésére 
állítják be. 

19 a) GYŐRI JÓZSEF: Szervezkedjünk. Szabad Szó. 1939. febr. 12. 
b) SAJBEN ANDRÁS: A parasztság megszervezése. Szabad Szó. 1939. ápr. 16. 3. 
c) VERES PÉTER: Pár szó a türelmetlenekhez. Szabad Szó. 1939. ápr. 23. 3. 

20 SZABÓ PÁL: Első állomásunk. Szabad Szó. 1939. márc. 3. 
21 (Szabad Szó szerkesztősége): A parasztpárt ügye. Szabad Szó. 1939, ápr. 16. 
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A Szabad Szd-nak a Független Kisgazdapárttal való kapcsolatában, í 11. az új parasztpárt 
szervezése szükségességének kérdésében elfoglalt álláspontjában a lényeges fordulatot az 1939. 
májusi választásokban való csalódás hozta meg. 1938 végén, 1939 elején a baloldali körökben 
még élt a remény, hogy a Kisgazdapártban sikerül a baloldali erőknek nagyobb súlyt bizto
sítani. Bizonyos fokú radikalizálódási folyamat megindulását lehet lemérni az ekkor a Kis
gazdapárton .belül a baloldalhoz tartozó Nagy Ferenc, Tildy Zoltán, Szabó Pál politikai 
aktivizálódásában, Bajcsy Zsilinszkynek a párthoz való csatlakozásában, s ennek hatását 
tükrözi Eckhardtnak 1939 eleji, a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen radikálisabb föld-
reformjavaslata is. Meggondolás tárgyává tette egy új parasztpárt szervezését az a tény is, 
hogy azt elvileg előkészíteni csak a Kisgazdapárt kíméletlen bírálata alapján lehetett volna, s 
ez abban a politikai helyzetben,, a szélsőjobboldali pártok és a kormány egymáshoz való 
közeledésének, a fasiszta csoportok erősödésének idején, amikor a Kisgazdapárt minden 
korruptsága ellenére is a kormány rendkívül gyenge ellenzékének egyik legjelentősebb ténye
zője volt, csak a baloldali erők még nagyobb szétforgácsolását eredményezte volna, annál is 
inkább, mert egy, az agrárproletariátusra, mint bázisra építő parasztpárt gyengítette volna a 
Szociáldemokrata Párt tömegbázisát is. S végül, de nem utolsósorban, ahhoz, hogy a radikális 
parasztpárt megalakulására csak, 1939 második felében került so'r, hozzájárult az a tény is, 
hogy egy ilyen párt megalakítását, épp az előbb felsorolt okokra való tekintettel, ellenezték a 
kommunista párt képviselői is. 

Egy radikális parasztpárt megalakításának igénye a 30-as évek közepétől kezdve több
ször is felmerült a népi írók között. Nyílt publikációban elsőnek Féja Géza vetette fel. A kérdést 
— mint kormányképes parasztpárt-alapítási tervet — nem is csak magyar, hanem középkelet
európai programként, a kelet-európai országok belső társadalmi, gazdasági problémái meg
oldásának, egymáshoz való viszonyuk kialakításának útjaként vetették fel, az internacionalista 
munkásmozgalmi törekvésekkel, és a Habsburg-restaurációs kísérletekbe középkelet-európai 
távlatot belemagyarázó elképzelésekkel szemben: ,,A középkelet-európai parasztpártok 
feladata tehát nem csupán belső újjászervezés, hanem e vajúdó kontinentális darab emberi 
kiegyenlítődésének a megteremtése... Mi tehát a parasztpártok feladata? Befelé: kíméletlen, 
szívós, áldozatokra kész előnyomulás a megillető hatalom megszerzése felé, kifelé: az emberi 
együttműködés gondolatának vallása és építése..."22 

Féja koncepciójából egy parasztdemokrácia képe bontakozik ki. Ezt tartja — hivat
kozva középkelet-európa speciális társadalmi-gazdasági viszonyaira — a szociális problémák 
legmegfelelőbb .megoldási formájának, s ennek hangsúlyozása természetesen a proletár
diktatúrának, mint megoldási lehetőségnek a teljes tagadását jelentette.23 

Hogy Féja Géza elvi alapvetése mennyire nem a konkrét társadalmi viszonyok elemzésére 
épült, az akkor derül ki, amikor a megvalósítás gyakorlati programját próbálja megadni. 
Tíz pontba foglalja össze az átalakulás feltételeit, de ezeket — az egy földreformon kívül — 
olyan általánosságokban jelöli meg, amelyek esetleg csak további térveket sejtetnek. (Pl. 4) 
Közép-európai gazdasági életforma kialakítása. 5) Ideológia az összes osztályok együttműkö
désére. 6) Az állam természetrajzának kidolgozása stb.) 

Féja Géza koncepciójának irracionalitása nyilvánvaló volt; a nyilvánosság előtt ilyen 
szempontból Veres Péter bírálta a Válasz következő számában.24 Nemcsak mint a magyar és 

22 FÉJA GÉZA: Magyar parasztpártot! Válasz. 1936. 1. sz. 1—7. 
23 „Ma már mindnyájunk előtt világos, hogy e földdarab ipari munkássága önmagá

ban csak kérészéletű politikai kalandokra képes. Emellett nyilvánvalóvá lett a marxizmus 
ideológiai merevségének a csődje is. Az ipari munkásságnak ott a helye a parasztság mellett 
mint elsőrangú szövetségesnek. S ki kell fejlesztenie magában az ideológiai készséget e ,hajlás' 
felé." Uo. 

24 VERES PETEK: Legyen-e magyar Parasztpárt? Válasz. 1936. 139—145.* 
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középkelet-európai társadalmi átalakulás programját tartja gyakorlatilag kivihetetlennek, 
hanem egyáltalán magyar parasztpárt-alakítási kísérlet felvetését is időszerűtlennek ítéli: 
„ . . .szerintem a jelenlegi politikai helyzet, s az ehhez fűződő lélektani szituáció — depresszió 
van — nem alkalmas parasztpárt megalakításához. Féja Géza felhívása pusztába hangzó 
kiáltás.. ."25 Később:, , . . -Hogy miképpen lehetne ezt a széjjelhúzó, osztályokra szakadozott 
s ideológiailag sem egységes parasztságot egyetlen, politikailag aktív pártba összehozni, én 
egyelőre nem látom, s Féja Géza sem jelölte meg."26 Sorra veszi Csehszlovákiát, Jugoszláviát, 
Bulgáriát, Romániát, Lengyelországot, s arra a megállapításra jut, hogy mindezekben az 
országokban a paraszti jellegű pártoknak csak tömegeit adják a parasztok, vezetésük több
nyire az illető országok nacionalista kispolgári értelmiségének kezében van, s ebből következik, 
hogy az együttműködés közöttük elképzelhetetlen, s hogy az alsóbb néprétegek szociális 
helyzetének megváltoztatását innen várni hiábavalóság. Kiemeli, hogy a paraszti szervezkedés 
szempontjából egyedül Bulgária lehetett volna példa Magyarország számára, ahol a munkás
párti orientációjú parasztpárt rövid ideig politikai hatalomhoz is jutott, de Sztambulinszkijt 
megölték, pártját a fasizálódó újburzsoázia szétverte. Nincs tehát semmi reális lehetősége 
annak, hogy ebben az időben Magyarországon politikailag aktív parasztpártot szervezni 
lehessen, de mindennek ellenére megjegyzi, hogy az egyetlen becsületes magatartás a paraszti 
értelmiség részéről mégiscsak az, ha ezt megcsinálni próbálják. 

Ezzel a cikkel a kérdés mint probléma is egyelőre lekerül a napirendről, s legközelebb 
csak a Márciusi Front felfelé ívelő szakasza idején, közvetlenül a makói konferencia után 
vetődik fel ismét, de ekkor már reálisabb, egy másfajta társadalomszemléletet tükröző cél
kitűzésekkel. Erdei Ferenc: A szabadság politikája27 c. cikke a Márciusi Front addigi ered
ményeire, s virtuális perspektívájára építve a további szervezkedés elvi eszmei alapvetése 
kíván lenni, marxista alapról. Hangsúlyozza a népi írók mozgalmának aktív politikai 
mozgalommá való alakításának szükségességét, bírálván mindazokat (Szabó Zoltánt név 
szerint is), akik írói tevékenységük politikamentességét bizonygatják, s különösen azokat, 
akik az „illetékesek" lelkiismeretére apellálva remélik megoldani a magyar társadalom 
szociális problémáit. Határozott állásfoglalás volt ez azokkal szemben, akik a mozgalmat 
szellemi-irodalmi területre akarták korlátozni. A cikk csak elvi síkon mozog, még olyan 
gyakorlati kérdéseket sem vet fel, hogy a Márciusi Frontot mint pártokon kívül álló népfront-
jellegű szervezetet akarja tovább fejleszteni, vagy valamely meglevő, vagy esetleg egy újonnan 
alakítandó pártot t a r t megfelelő keretnek. 

Erdei Ferenc cikke csak a Kelet Népe táborában talált nagyobb visszhangra, itt is csak 
negatív értelemben. A nyomában kialakult vita egyoldalúsága,28 a Kisgazdapárt fokozott 
védelme azt dokumentálja, hogy a népies mozgalomnak egy új parasztpárti szervezet alapján 
való továbbfejlesztésének nem voltak meg az objektív feltételei. 

Űj parasztpártot a Kisgazdapárttal szemben csak erősen hangsúlyozott, a paraszti 
rétegződést is figyelembe vevő, radikális osztálypolitikai alapról lehetett volna szervezni. 
Amikor azonban egy ilyen — elsősorban az agrárproletariátusra és a kis- és középparasztságra 
támaszkodó — parasztpárt terve a népiesek részéről elméletileg először felmerült, miután már 
egy nagy alkalomról, a 30-as évek eleji gazdasági válság okozta kedvező társadalmi helyzet 
kiaknázásáról lekésett, történelmi aktualitását kétségessé tette a parasztságnak a politikai pár
tokból való kiábrándultsága következtében kialakult közömbösségén, az agrárproletariátusnak 
a kommunista pártban betöltendő szerepre való hivatottságán túl elsősorban az a nemzetközi 

25 Uo. 
26 Uo. 
27 Válasz 1937. dec. 720—721. 
28 a) SZABÓ PÁL: Kisgazdapárt és az új nemzedék. Kelet Népe. 1938. 53—55. 

b) NAGY FERENC: A harmadik parasztnemzedék. Kelet Népe. 1938. 69—76. 
' C;*BARSI DÉNES: Mit kíván a magyar nép? Kelet Népe. 1939. 237—240. 
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politikai helyzet, amely nem az oszályellentétek kiélezését, hanem egy demokratikus alapú 
széles társadalmi összefogást tett szükségessé. 

A népies mozgalomnak 1937-ben felfelé ívelő szakasza 1938-ban az üldöztetések 
hatására lehanyatlik, s a mozgalom nem a makói konferencián megfogalmazott kiáltvány 
irányvonala szerint fejlődik tovább. A Márciusi Front nem tudott megfelelő társadalmi bázist 
teremteni maga körül, a Válasz-nak a Kelet Népé-be való kényszerű beolvadása a mozgalomnak 
a Válasz-ban kialakuló politikai jellegét is szükségszerűen megváltoztatta. A Szabad Szó 
megalakulása a mozgalom politikai hatóköre kiszélesítésének új lehetőségét jelentette, de ez 
kezdetben inkább a Kisgazdapárton belüli erőviszonyok megváltoztatását tűzte ki célul, s 
csak annak teljes politikai csődje után vált egy új pártszervezkedés alapjává. 

Ketten voltak, akik kezdettől fogva következetesen kitartottak a politikai szervezkedés 
szükségessége mellett: Erdei Ferenc és Kovács Imre, de mindketten más-más elvi alapról. 
Kovács Imre bázist igyekezett teremteni magának, inkább csak a Kisgazdapárt mellett, mint 
azzal szemben, egy fórumot arra, hogy a mozgalomnak ne csak literátori jellege legyen. Erdei 
Ferenc a mozgalom egész súlyát akarta politikai mederbe terelni, konkrét szervezeti keretet 
az egész mozgalom számára. A kétféle igényből született szándék összetalálkozott, a népi írók 
közül elsősorban kettejük erőfeszítésének eredménye, hogy végül is sor került a Nemzeti 
Parasztpárt megalakítására. 

1939. június 29-ére, Péter-Pál-napjára tűzték ki a pártmegalakulást. A Szabad Szó 
szerkesztősége országos parasztértekezletet hívott össze Makóra ebből az alkalomból. 
Előkészületként Kovács Imre és Veres Péter írtak cikket a Szabad Szó-ba,29 a pártalakítás 
szükségességét a parlamenti választások kudarcából magyarázzák, „ . . . e z a mostani lecke 
megtanítja a parasztság tétovázó vezetőit is, hogy az úri pártokkal való paktálás helyett 
egyszerű, világos, áttekinthető és következetesen képviselt paraszti programra és következe
tesen demokrata, vagyis a néppel együttműködő parasztpártra van szükség." (Veres Péter 
fent jelzett cikkéből.) Veres Péter, határozott hangú cikke ellenére, az utolsó pillanatig 
ingadozott a Parasztpárt megalakításának kérdésében. A Makóra összehívott parasztküldött
értekezletre nem ment el, Iliás Ferenc visszaemlékezései szerint az értekezlethez intézett 
levelében ellene volt a pártalakításnak. 

• Más indokok alapján Szabó,Pál is az utolsó pillanatokig ingadozott, de amikor a 
parasztküldöttek szinte egységes véleménye -nyomán megszületett az új parasztpárt, határo
zottan mellé állt, vállalta a szervezkedés nehézségeit, s mindent megtett annak sikere érdekében. 

A hatóság a pártalakító gyűlést betiltotta. , , . . .a makói csendőriskola egész növendék
seregét mozgósította, hogy kiszaglássza és megakadályozza a pártalakítók minden gyülekezési 
próbálkozását. A parasztpárt mégis megalakult.30 Hogy a csendőrség beavatkozását meg
akadályozzák, a betiltás ellenére Makóra utazott parasztküldöttek és népi írók egy rozzant 
motoros bárkán gyülekeztek, s a Maroson végül mégis megalakították a Nemzeti Parasztpártot. 
Egy rövid cikkben számolt be Darvas József az eseményiől a Szabad Szó olvasóinak,31 inkább 
csak sejtetve, mint íeírva a történteket; Maga írja erről a hétéves fordulón: „Asfiláris ravasz
kodás minden eszközét igénybe kellett vennem, hogy kijátsszam a cenzúrát, s ugyanakkor 
mégis tudassam szerte az országban feszült várakozásban és égő türelmetlenségben élő 
parasztjainkkal: megalakult, elindult az önálló parasztpárt.32 

A Nemzeti Parasztpárt a szegényparaszti tömegek igénye alapján jött létre, ezt a 
Szabad Szó-ban leközölt paraszti leveleken túl igazolják a makói konferenciáról szóló vissza
emlékezések is. Iliás Ferenc, aki faluja küldötteként vett részt az értekezleten, s aki később 

29 KOVÁCS IIVÍRE: Makó elé. Szabad Szó. 1939. jún. 25. VERES PÉTER:. Jogtalanok 
és kitagadottak. Szabad Szó. 1939. jún. 18. 

30 DARVAS JÓZSEF: 1939. június 29. (Cikk.) Szabad Szó. 1946. jún. 29. 1—2. 
31 DARVAS JÓZSEF: Makó után. Szabad Szó. 1939. júl. 2. 
32 DARVAS JÓZSEF: 1939. június 29. (Cikk.) Szabad Szó. 1946. jún. 29. 1—2. 
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a Szabad Szó-n keresztül a Kommunista Párt aktív tagja lett, a következőket írja vissza
emlékezéseiben: „A bárkán a vitát Kovács Imre és Erdei Ferenc vezette. Kovács Imre üj 
parasztpártot akart, Veres Péter levelét Erdei Ferenc olvasta fel — párt helyett mozgalom 
kialakítását javasolta, mert cselekvő pártot a fasizálódás mellett nem látott megvalósíthatónak. 
A küldöttek pártot akartak, én is. Szeder üldözésre hivatkozva igyekezett elvenni a kedvet 
a párt megalakításától... A paraszti küldöttek legnagyobbrészt a párt megalakítását sürgették. 
Falum parasztságának hangulatát tolmácsolva én is új harcos parasztpárt megalakítását és 
szervezését javasoltam."33 

A párt programjáról Szabó Pál írt először a Szabad Szó-ban Nemzeti Parasztpárt címmel.34 

A pártmegalakulás okai közt elsőnek ,,a magyarságtól idegen ideológiai alapokra támaszkodó 
pártok eluralkodása" szembeni védekezés szükségességét mondja ki. A kényszerű okoknál 
fogva is virágnyelvre szoruló politikai elemzésben a diktatórikus államforma elítélésén az 
olvasó egyformán értheti a fasizmus és a proletárdiktatúra elutasítását, a hangsúly azonban 
az aktuálpolitikai kérdések miatt a fasiszta diktatúra elleni harc, a német imperializmussal 
szembeni védekezés szükségességén van. Ez dominál a Nemzeti Parasztpárt létrehozása 
okainak felsorolásában, s ez jut kifejezésre a vezércikk végén három rövid pontban összefoglalt 
programban is. (7) Független, népi gondolatra épített Magyarország. 2) A magyar munka, 
magyar alkotás, a magyar verejték szentségének mindhalálig való védelmezése. 3) A magyar
ságnak, mint bonthatatlan népközösségnek a megszervezése.)35 

Szabó Pál vezércikkéből, s a tíz pontba összefoglalt, a Márciusi Fronthoz hasonló 
parasztpárti programból az egész társadalom átalakítását meghatározó program bontakozik ki, 
de a parasztságon kívül minden más társadalmi réteg, osztály figyelmen kívül hagyásával. 
Nem egyszerűen csak a romantikus, nacionalista egységes-magyarság-szemlélet érvényesü
léséről van itt szó — persze erről is —, de a baloldali mozgalmakban a kommunista párt 
hatására egyre inkább elterjedt népfrontpolitikának egy paraszti központú népi ideológiára 
való áthasonításáról. Más oldalról, a csak a parasztságra koncentrált programból kifejezésre 
jut ugyanakkor az is, hogy a népi íróknak a Szabad Szó köré tömörült csoportja a Nemzeti 
Parasztpárt megalakításával a „nemzeti" bármily hangsúlyozása és Szabó Pál minden 
„egyetemes érdekképviselet" hangoztatása ellenére, itt lemondott az egy évvel azelőtt még 
meglevő igényéről, hogy széles társadalmi alapokon álló politikai mozgalmat szervezzen, s 
ettől kezdve csak paraszti, s azon belül is egyre inkább csak szegényparaszti érdekek képvise
letét vállalták magukra. 

Nem egészen helyénvaló a Nemzeti Parasztpárt programját a Márciusi Front prog
ramjával egy mérlegre tenni. Mindkettőnek más a jellege, s mások létrejöttük körülményei. 
A Márciusi Front kiáltványa egy kísérlet, egy eszmei közösség által elfogadott, az egész 
magyar társadalomra kitekintő elvi alapvetés, a Parasztpárt 10 pontja egy megvalósítandó, 
célkitűzéseiben, társadalmi funkciójában még nem teljesen tisztázott pártszervezet létrehozása 
érdekében írt propagandairat. Azonban már a kétféle jelleg Önmagában is mond valamit a 
népi írók 1938. és 1939. évi helyzetének különbségéről, s a kétféle programban megtalálható 
azonosságok, ill. eltérések tanulságos módon tükrözik a politikai helyzetben és a mozgalomban 
időközben bekövetkezett vátozásokat. Vannak szakaszok a Nemzeti Parasztpárt 10 pont
jában, amiket szó szerint átvettek a Márciusi Front kiáltványából, vannak amiket átfogal
maztak, s vannak részek, amik itt elmaradtak. Szó szerint megegyeznek a földreformot (500 
holdon felüli birtokok kisajátítása, s mezőgazdasági szövetkezetek megszervezése), a köz
igazgatás átalakítását (népi önkormányzati rendszer) és a népművelést (14 évig kötelező 

33 ILIÁS FERENC visszaemlékezései. Kézirat. 
34 SZABÓ PÁL: Nemzeti Parasztpárt. Szabad Szó. 1939. jűl. 16. 1. 
35 Uo. 
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ingyenes népoktatás, szakiskolák) tárgyaló.pontok. Nagyjából azonos a politikai szabadság
jogok követelésének megfogalmazása. A szociális követelmények már csak paraszti szem-
pontúak, az ipar kérdésénél nem annak az ipari munkásság igényei szerinti belső átszervezé
séről van szó, mint a Márciusi Frontnál, hanem önálló nemzeti ipar követeléséről. („A nemzeti 
ipar a nemzeti függetlenség egyik biztosítéka, mert önálló és erős ipar nélkül nincs önálló és 
erős hadsereg.")30 

A Nemzeti Parasztpárt követelései közt tehát csak a paraszti vonatkozásokban jutnak 
kifejezésre bizonyos fokig a Márciusi Front kiáltványának a polgári forradalom programján 
túlmutató törekvései, döntő súllyal előtérbe kerül ezzel szemben a nemzeti függetlenség 
kérdése, a belső szociális kérdéseket is ennek vetik alá, ül. ezek megvalósítását — pl. a föld
reformot is — ennek biztosítása érdekében követelik. S ebben az időben, az egész magyar 
társadalom sorsát illetően valóban ez volt a legfontosabb politikai kérdés. A Márciusi Front 
kialakulása kezdetén, Gömbös halála után, Magyarország Németországhoz való viszonya egy 
ideig bizonytalanná vált. Kezdetben úgy látszott, hogy a Darányi-kormány lemondott a 
totális fasizmussal való kísérletezésről s külpolitikailag is az egyoldalú német orientációról, s a 
német veszély politikai síkon egy kis ideig háttérbe szorult. 1939 közepére azonban a magyar 
kormány győri programjának meghirdetése, a Magyarországgal szövetséges Ausztria önálló
ságának megszüntetése, a müncheni egyezmény megkötése, majd a bécsi döntés után meg
indult magyar revíziós követelések kielégítése nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy ha a magyar 
uralkodó osztályok uralmon levő csoportjainak külpolitikája elé belpolitikai nyomással nem 
sikerül gátat vetni, az ország elkerülhetetlenül vesztébe rohan. Helyesen határozta meg tehát 
a Nemzeti Parasztpárt politikai irányvonalát, amikor társadalompolitikai hatását arra hasz
nálta fel, hogy a maga körül gyülekező erőket is odaseregítse azok mellé, akik ennek a gátnak 
megépítésén fáradoztak. 

1939. aug. 20-án tartotta első vezetői értekezletét a Nemzeti Parasztpárt. A kétnapos 
értekezlet napirendjén elsősorban szervezési kérdések szerepeltek. A vitát Kovács Imre és 
Veres Péter vezette. Itt került sor a pártvezetőség megválasztására is. Elnök: Szabó Pál, 
a végrehajtó bizottság tagjai: Hajdú Német Lajos, Iliás Ferenc, Vörös Vince, Guba Mihály, 
Nánássy László, Horváth György, Varga Ferenc, Rózsa Imre, Kocsi Pál, Szabó Bertalan, 
Sellyei József, Erdei Ferenc, Veres Péter és Kovács Imre. Ugyanekkor 18 vármegyei szervező 
számára külön megbeszélést tartottak a szervezésről, amit első pillanattól kezdve összekap
csoltak a Szabad Szó terjesztésével. A párt anyagi alapjának megteremtésére a Szabad Szó, 
mint vállalat 1000 pengőt, Szabó Pál, Farkas Ferenc, Kovács Imre, Darvas József egyénileg 
havonkint 10 pengő összeget ajánlottak fel. A tagok tagsági díja a kötelező Szabad Szó elő
fizetésén kívül 1 pengő. 

A szervező munka megindult, de a legelső perctől kezdve szembetalálta magát hatósági 
ellenintézkedésekkel. A Parasztpárt propagandaanyagát elkobozták,37 alakuló gyűléseit a 
súlyos külpolitikai helyzetre való hivatkozással, mint politikai gyűléseket betiltották. 1939. 
szept. 10-től az amúgy is kicsi, hetenként megjelenő Szabad Szó terjedelmét 8 oldalról 4-re 
korlátozták. A parasztság soraiban keltett visszhang azonban ennek ellenére biztató volt, s 
ez hittel, bizakodással töltötte el a népi írókat. Veres Péter írja: ,,A népi írók ugyan szétszóród
tak, de újra meg újra összeverődtek, mert muszáj volt, mert életüknek és írói munkájuk
nak nem lett volna értelme, ha mindent abbahagynak. Igaz, néhányan elestek, néhányan 
eltévedtek és elsodródtak, de maga a törzs áll és új erőkkel gyarapodik... Az igazi ered
mény az, hogy találkoztunk a nagy paraszti tömegekkel, hogy paraszti közóhajra meg
született a magyar parasztpárt. Nagy dolog ez . . . Az öntudatos ipari munkásság mellé 

36 Mit akar-a Nemzeti Parasztpárt. Szabad Szó. 1939. júl. 23. 5. 
37 Szabad Szó. 1939. okt. 1. 4. 
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felsorakozik az öntudatos parasztság és az igazi magyar értelmiség: remélhetünk. A népi írók 
munkája nem ment hiába."38 

* 

A mozgalom kezdeti eredményeire felfigyelnek,! s Szabó Zoltán, akinek a Szabad Szó-val 
és a Nemzeti Parasztpárttal gyakorlatilag semmi kapcsolata nem volt, a közös németellenesség 
és függetlenségi politika alapján megkísérli a Szabad Szó mozgalmát a Nemzeti Parasztpárt 
megalakulásával kb. egy időben induló Szellemi Honvédelem céljaira felhasználni. Az „aggódó 
szociáldemokrata" Miliők Sándor és a polgári értelmiséget képviselő Pethő által a Magyar 
Nemzet oldalain kibontakozó, a szociáldemokrata jobboldal és a polgárság „értő" rétegének 
szövetségén alapuló Szellemi Honvédelem kereteit, amelyekből a parasztságot, mint„az ural
kodó osztályok által leginkább depolitizálf'réteget kihagyandónak tartották, Szabó Zoltán a 
Szabad Szó, ill. a Nemzeti Parasztpárt felhasználásával akarta kitágítani a népies „középréteg" 
ideológiájának megfelelően! Ideológiája alapjaiban tökéletesen azonos Miliők és Pethő ideológiá
jával, a különbség köztük a külpolitikai orientációnak, és a belpolitikai bázis megteremtésének, 
ill. kiszélesítésének más-más irányú elképzelésében van. Szabó Zoltán az „idegenöltönyü 
nacionalizmus" (fasizmus) ellen egy ,,új, reális magyar hivatástudatot valló patriotizmust" 
ajánl, mely lényegében nem más, mint a véres étvágyú német fasizmussal szemben a kis 
magyar soviniszta szándékok hangsúlyozása, s mint ilyen egyáltalán nem patriotizmus, hanem 
nagyon is erős nacionalizmus, amit csak a szándékok aránya választ el a fasizmustól. Alap
koncepciójába tartozott a Pethő által hangoztatott „középdunamedencei magyar birodalmi 
gondolat", mely a germanizmust, s szerintünk a pánszlávizmust megelőzve, vagy azok ellen, 
a magyar „életteret" akarta tágítani. A társadalmi hátteret ehhez a népiesek eddig eléggé 
fel nem használt parasztpolitikájával akarta biztosítani. Koncepciójának lényege: egy föld
reformmal olyan társadalmi • bázist teremteni, amely a „könnyen mozdítható, idegen cé
lokra könnyen felhasználható" középosztállyal szemben szilárd alapja lehetne egy „radikális" 
magyar politikának, amely nem nyugat — ahol parasztság lényegében nincs, polgárosították, 
s mint társadalmi tényező csak a polgárságon át érvényesül —, hanem kelet —• kis népek, 
agrárjellegű országok — felé orientálódik. ,,E politikai rendszer gyakorlati keresztülvitele 
és propagálása mögé — írja — a magyar parasztság romantika nélküli felsorakoztatása lenne 
a Kovács Imre és Szabó Pál által kezdeményezett Nemzeti Parasztpárt történelmi feladata."39/ 

Szabó Zoltánnak a Nemzeti Parasztpárt társadalmi funkciójáról felvetett koncepciója 
a sajtóban a Szabad Szó részéről közvetlenül nem kapott visszhangot. A Szabad Szó körül 
ekkor csoportosuló írók közül Féja Géza és Darvas József kapcsolódott be a Szellemi Honvéde
lem vitájába, de egyik sem a Szabad Szó, ill. a Nemzeti Parasztpárt képviseletében. Féja Géza 
a pártalapítás idején a Szabad Szó-ban háttérbe vonul, a pártszervezés kérdésében nem nyilat
kozik, itt megjelenő cikkeinek tanúsága szerint az elsődleges politikai feladatok, ill. az előre
haladás reális lehetőségeinek megítélésében továbbra is áz 1939 elejére kialakított álláspontjá
hoz ragaszkodik, azaz a ratiikális földreform követelésén túl a korszerű mezőgazdasági termelés 
és a széles körű népművelés megszervezését tartja a legfontosabb feladatnak.40 A belpolitikai 
kérdéseket tekintve ilyen alapról csatlakozik a Szellemi Honvédelemhez, s hangsúlyozván 
annak szellemi jellegét, koncepciójából elsősorban a kulturális vonatkozású elképzeléseit igyek
szik a Szellemi Honvédelem programjává tenni.41 

Darvas József ugyancsak nem a Nemzeti Parasztpárt oldaláról, hanem a Kommunista 
Párt népfrontpolitikájának alapjáról szól bele a Magyar Nemzet és a Népszava közt folyó vitába» 

38 VERES PETEK: Népi írók és a parasztmozgalom. Szabad Szó. 1939. okt. 1. 4. 
39 SZABÓ ZOLTÁN: Reform. Magyar Nemzet. 1939. júl. 23. 7—8. 
40 FÉJA GÉZA: Népfőiskolákat. Szabad Szó. 1939. jún. 25.3. FÉJA GÉZA: A belpolitikai 

élet. Szabad Szó. 1939. júl. 2. 1. 
41 FÉJA GÉZA: *A „Szellemi Honvédelem". Magyarország. 1939. júl. 28. 7. 
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A munkás és értelmiségi ifjúság körében nagy visszhangot keltett cikkeinek fő törekvése az, 
hogy a polgári körök függetlenségi politikájából fakadó szövetkezési hajlandóságot egy széles, 
demokratikus, nemzeti összefogássá, népfrontmozgalommá alakítsa át.42 

* 

Az 1939 nyarán a munkás-, polgári és parasztsajtóban egyaránt tükröződő belső társa
dalmi mozgást az egymást villámgyorsasággal követő külpolitikai események a nyár végére 
lelohasztották. 1939. szept. 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, megkezdődött 
a második világháború. A szovjet—német kölcsönös megnemtámadási és barátsági szerződés 
taktikai jelentőségét sokan nem értették meg, s ez a függetlenségi mozgalmon belül pillanat
nyilag a harmadikutas koncepcióknak, s a jobboldali erőknek kedvezett. A baloldali erők 
megtorpanása 1939 szeptemberétől a Szabad Szé-n is érezhető, de a politikai elbizonytalanodás 
ellenére a Szabad Szó sem most, sem később soha nem állt a tömegek tájékozatlanságát és 
a bonyolult, könnyen félremagyarázható politikai helyzeteket kihasználó Szovjetunió-ellenes 
sajtókoncertbe. PL, amikor néhány hónap múlva a finn—orosz háború kapcsán minden újság 
tele volt szovjetellenes rágalmakkal, a finnek hősiességéről szóló legendákkal, s még a Népszavá
ban is a finn—orosz háborút nacionalista alapról értékelő, szovjetellenes hangulatú cikk jelent 
meg,43 a Szabad Szó a lehető legteljesebb objektivitással, a Szovjetunió védekezési jogát elismer
ve tájékoztatta olvasóközönségét az eseményekről.44 A háború kitörésekor egy ideig még 
tart a remény, hogy éppen a külpolitikai helyzet nyomására sikerül kicsikarni valami változást 
a kormányok eddigi merev politikájában. Darvas József írja: „A mostani feszültségtől terhes 
napok és hetek nem lehetnek akadályai annak, hogy itt benn is rendezzük a magunk dolgait, 
megcsináljuk a sürgős reformokat, s megtegyünk minden emberileg megtehetőt a nép jobb 
sorsának érdekében. Sőt, ezeknek az eseményeknek éppen sürgetéseknek kell lenni, mert nem 
feledjük el, hogy egy ország, egy nemzet nemcsak földjében, nemcsak határaiban él, hanem 
még inkább népében, népének millióiban, amely ha kell meg is tudja védeni ezeket a hatá
rokat."45 

A kormány azonban a belső felkészülést egészen másképp értelmezte, s a háború kitö
résének másnapján „különleges intézkedéseket" foganatosított a kivételes hatalom életbelépte
téséről, az egyesülési, gyülekezési jog korlátozásáról, internálásról, sajtóellenőrzésről stb/5* 
Politikailag szervezkedni ettől kezdve még nagyobb nehézségekkel, csak illegális úton lehetett, 
a Nemzeti Parasztpárt szervezeteinek kiépítése lehetetlenné vált, a megindult szervezkedések
kel előkészített vidéki alakuló gyűléseket sorra betiltották. A Szabad Szó-nak, mint lapnak 
abban van egyik legnagyobb jelentősége, hogy demokratikus szerkesztésével, szélesen kiépített 
levelezőivel és olvasóközönségével pótolta a hiányzó pártkereteket, s konkrét szervezetek 

42 DARVAS JÓZSEF: Tovább egy lépéssel. Magyar Nemzet. 1939. aug. 12. DARVAS Jól 
ZSEF: Levél fiatal munkásokhoz. Magyar Nemzet. 1939. aug. 20. DARVAS JÓZSEF: Levé-
egy fiatal értelmiségihez. Magyar Nemzet. 1939. aug. 27. 

43 (V. H.): A finn-orosz dráma. Népszava. 1939. nov. 9. 231. sz. 6. 
44 Idézetek a Szabad Szó idevonatkozó közleményeiből: 
„Megszakadt a finn—orosz tárgyalás. 
Ismeretes, hogy a Szovjet a tárgyalások során mérsékelte követeléseit, de a finnek 

antant bátorításra még ezeket a feltételeket sem fogadták el. 
Ezzel a több, mint egy hónap óta folyó megbeszélések eredménytelenül végetértek." 

(Szabad Szó. 1939. nov. 19. 2.) 
„Finn—orosz háború. 
. . . Az egész hadjárat azt a benyomást kelti, hogy míg a finnek úgy látszik előre számí

tottak a tárgyalások sikertelenségével, s megtettek minden előkészületet a háborúra, addig 
az oroszok az utolsó időpontig bíztak a békés elintézésben. Ennek tudható be, hogy sem a 
finn légi, sem pedig a tengeri flottát nem tudták az oroszok megsemmisíteni, ahogy azt a 
németek a lengyelek elleni háborúban tették." (Szabad Szó. 1939. dec. 17. 2.) 

45 DARVAS J.: Háború vagy béke. Szabad Szó. 1939. szept. I. 1. 
í5a A miniszterelnök kiáltványa Magyarország népéhez. Népszava. 1939. szept. 2. 1. . 
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nélkül is kialakította a Nemzeti Parasztpárt táborát- Azonban a Szabad Szó-nak 1939 elejétől 
1939 szeptemberéig felfelé ívelő fejlődési vonala egyelőre megszakadt, ettől kezdve majd más-
f él éven keresztül politikai bizonytalanság jellemzi, a megjelent cikkekben előtérbe kerül 
a földmunkásságnak és a parasztságnak a politika határán kívül eső, gyakorlati, gazdasági 
szociális és kulturális kérdéseinek a tárgyalása. Teleki földreformjavaslatának előterjesztése
kor még újból fellángol a cikkekből, olvasók leveleiből a radikális földreform követelése, de 
tárgyalásakor még Féja is, aki még mindig reménykedett a földreformnak a hivatalos kormány 
általi megoldásában, — elvesztette illúzióit.46 Utolsó nagy cikkében Népi demokrácia" cím
mel még egyszer összegezi a radikális földreformmal, s a gazdasági élet átalakításával kapcso
latos gondolatait — kertgazdálkodás, parasztszövetkezetek, kistőkés csoportok nagytőke 
helyett, példa: Hollandia, Dánia, Finnország, Jugoszlávia—, s ezzel a Szabad Szó-ban való 
szereplése nagyjából le is zárul. 

1939 őszén, a földreform tárgyalásának lezárása után, a Szabad Szó cikkei a várható 
világkatasztrófa utáni új világra való felkészülés jegyében születtek.48 Ez jellemzi a Szabad Szó 
első évét lezáró, név nélkül, de minden valószínűség szerint Kovács Imre szövegezésében 
megjelent Parasztdemokrácia c. cikket is, mely a népi íróknak már ebben az új világban meg
valósítandó állameszményének körvonalait és megvalósításának társadalom- és gazdaság
politikai feltételeit elemzi. A cél: parasztdemökrácia; a hozzávezető út: ,,a parasztság egységes 
fellépése és a városi dolgozókkal való szövetsége" alapja: „a népi önkormányzatra felépített 
közigazgatási rendszer és szövetkezeti alapon álló gazdasági é l e t . . . Ez az a két szikla, amire 
felépül a parasztdemokrácia, a nép és az ország jobb jövője".49 A Szabad Szó tehát ebben az 
időben a cikkekből kikövetkeztethetően, távlati programját tekintve elvitathatatlanul a népi 
ideológia alapján állott, a társadalmat akkor is, s a jövő elképzelésében is, parasztcentrikusan 
szemlélte, s ha szemben is állt a fasizmussal általában, és magyarországi pártjaival, ez a 
program, ha a Magyarországon elismerten a legégetőbb szociális problémákból indult is ki, 
végső soron faji, nacionalista szemléletből (— a parasztság a legmagyarabb, számban leg
nagyobb, tehát az uralkodásra leghivatottabb társadalmi réteg —) fakadt. A lap nem elvi 
kérdések tisztázása céljából íródott, népszerű újságnak készült, cikkeit a társadalom leg
alsóbb szintjén élő emberek olvasták —• és sokszor írták — s az ideológiai kérdések is ennek 
megfelelő formában jelentek meg. Időnként megnyilvánuló paraszt-centrizmusa részben 
magyarázható profiljából is — parasztok számára írták, s egyik legfontosabbnak vallott 
feladata a parasztság öntudatosítása volt —, ez azonban ilyen formában néha könnyen vált 
demagógiává. Később, amikor a munkás-paraszt szövetség vitája kapcsán egyre több kommu
nista csatlakozott a Szabad Szó köréhez, a provinciális demagógia egyre inkább háttérbe
szorult, s a marxista ideológia alapján álló cikkek objektív, reális társadalomszemléletre 
nevelték a Szabad Szó olvasóit. 

Összefoglalva a Szabad Szó 1939-es eredményeit, legelsőnek az agrártársadalom demok
ratikus erőinek összetoborzásában elért sikereit kell megemlíteni. A köréje csoportosult, az 
egész népies gárdából kivált, s egyre inkább bal felé orientálódó írók a Szabad Szó által meg
teremtett lehetőség kiaknázásaképpen eleven kontaktusba kerültek a parasztság alsóbb nép
rétegeivel. Ez a csoport a szociográfiai felmérés, a bajok feltárása s az irodalmi leleplezés 
után a Szabad Szó-va\ az aktív politika útjára lépett, s ennek eredményeként megszületett 
az első magyar, valóban radikális parasztpárt. A lap vállalt feladatainak homlokterében a 
felvilágosító munka állt, s azon belül is elsősorban olvasóinak radikális szellemű politikai 
tájékoztatása, másodsorban kulturális ismeretek terjesztése, a racionális mezőgazdasági ter
melés feltételeinek tisztázása, gyakorlati, tudományos ismeretek közlése és szövetkezeti gondo-

46 FÉJA GÉZA: A földreform javaslata. Szabad Szó. 1939. okt. 15. 1. 
47 FÉJA GÉZA: Népi demokrácia. Szabad Szó. 1939. 
48 Ld. pl.: VERES PÉTER: Parasztok készüljünk! Szabad Szó. 1939. nov. 19. 
49 Parasztdemokrácia. Szabad Szó. 1939. dec. 24. 5. 1. 
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lat propagálása által. Olvasóinak érdekvédelmében és kulturális színvonala fejlesztésében 
elért gyakorlati eredményei: 

1) Megalakították a földmunkások „Kubikos Szövetkezeté"-t, mely a különböző munka
közvetítő irodák kikapcsolásával, központi munkaszervezéssel, egységes bérkategóriák kiala
kításával sok eredményt ért el a kubikusok munkafeltételeinek javításában. 

2) Jogvédő, tanácsadó irodákat létesítettek s ezekben 1939 folyamán 3000 esetben 
segítettek peres ügyekben a megszorult kisembereken, teljesen ingyen.50 

3) Falukönyvtárszövetkezetet alakítottak, mely a népiesek baloldalához tartozó, és 
a velük kapcsolatban álló írók nagy részét bekapcsolta a falusi olvasókörök könyvtárainak, 
és falusi olvasó-an\íMok szervezésének munkájába.51 

4) Megalakították a Faluszínpad Szövetkezetet, amelynek munkájába szintén írók, 
előadóművészek kapcsolódtak be, részben mint szerzők és előadók, részben mint falusi szín
játszócsoportok irányítói, rendezői. Előadásaik a népi és függetlenségi gondolat melletti nyílt 
demonstrációt jelentették. 

A Falukönyvtár- és Faluszínpad-szervezetek a lehetetlenné vált politikai szervezkedést 
helyettesítették, s különösen a függetlenségi harc legális fórumainak megteremtését szolgálták. 
Országos, állandó jellegű szervezetté akarták fejleszteni, de az első, nagyobb arányú sajtóvisz-
hangot keltő fellépés, a Fóti Faluszínpad52 szereplése után a Faluszínpad-szövetkezet működését 
betiltották, szervezőjének, Muhoray Elemérnek kisebb lakosú városba, faluba nem volt szabad 
bemennie.53 A Szabad Szó körének 1939 elején megindult politikai aktivizálódását, amely Í939 
nyarán érte el csúcsát, a rendőrintézkedések az év végére még. a közvetettebb kulturális terü
letről is egyre jobban háttérbeszorították. 

Rózsa Varga 

LE JOURNAL SZABAD SZÓ ET LES ÉCRIVAINS POPULAIRES 

L'auteur présente les circonstances de la formation de l'aile gauche du mouvement 
populaire en Hongrie. A la fin de l'année 1938 un groupe d'écrivains populaires a pris en main 
la direction de la feuille populaire Szabad Szó («Parole Libre») rédigée jusqu'alors par Vilmos 
Mezőfi, leader du mouvement socialiste agraire de Hongrie. Ce changement créa une base 
réelle pour la transformation du mouvement purement intellectuel et littéraire n'ayant aucun 
contact avec les masses du mouvement social. Les méthodes démocratiques de la rédaction 
(cercles-bibliothéques dans la province, Conferences, étc.) éveillérent un vif intéret parmi les 
paysans pauvres. Le 29 juillet 1939, les écrivains et politiques qui se rangeaient autour de la 
feuille (Pál Szabó, Péter Veres, József Darvas/Imre Kovács) formérent le premier Parti National 
Paysan Hongrois radical. En coopérant avec les autres partis démocratiques — conformément 
á la politique du Parti Communiste — ce parti devint un forum important de la lutte pour 
l'indépendance hongroise. L'avance du fascisme empécha le parti de développer ses cadres 
d'organisation, etc'était alors que la Szabad Szó remplissait sa plus importante fonction: 
par ses cercles-bibliothéques et son vaste courrier de rédaction eile suppléait au défaut des 
organisations du parti formelles. 

50 SZABÓ PÁL: Amit mi végeztünk. Szabad Szó. 1939. dec. 3. 1.1. 
61 A Falukönyvtár Szövetkezet tagjai: Jékely Zoltán, Illyés Gyula, Sárközy György, 

Jankovich Ferenc, Takács Gyula, Veres Péter, Tersánszky J. Jenő stb. Id.: Falukönyvtár-
szövetkezet. Szabad Szó. 1939. febr. 26. 

52 ,,A fóti bemutató országos sikere után azt hihettük, hogy végre valóságosan magyar 
és eleven kultúrmunka indul el a magyar falvakban. Hogy nem így történt, arról sem a falu 
népe, sem a szervezők nem tehettek. Pedig a fóti bemutató mind a népet, mind a szervezőket 
igazolta. De hiába jelentkezett 300 falu a munka folytatására, . . . az illetékesek az országos 
munka megindulására nem tartották alkalmasnak. így a munka egyelőre csak városokra 
korlátoltan folyhat . . . " Szabad Szó. 1940. ápr. 28. 1. p. 

53 SZABÓ PÁL: Nyugtalan élet. Az írás jegyében. Bp. 1958. Szépirod. K. 296—297. 
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