
KÉT KÖNYV A NÉPI MOZGALOMRÓL 

Salamon Konrád: Utak a Márciusi Front felé. Bp. 
Konrád: A Márciusi Front. Bp. 1980. Akadémiai K, 
bői. Új sorozat 92.) 

Salamon Konrád a népiséget „belülről" fagga
tó, tárgyához rokonszenvvel közeledő kutatóként 
ismert a történészi közvéleményben. „Elkötele
zettet" is írhatnék, ha nem tapadt volna a szóhoz 
mára valamiféle gyanakvó szimatú ironikus fel
hang. Elfogultsággal is vádolhatnánk a szerzőt, ha 
a népiség iránt való bevallott szimpátiája nem pá
rosulna egy olyan tárgyilagos szemlélettel, mely 
a két világháború közötti Magyarország szellemi 
és társadalmi jelenségeinek vizsgálatában ritka 
mozzanat volt hosszú időn át. Salamon Konrád 
oknyomozást folytat, dolgozataiban elemző 
módon ír le egy jelenséget, s értékelésében nem 
az utókor ideologjkumtól sújtott követelmé
nyeit veszi mércének. Azt követi, ami a törté
nész föladata. Az adott kor szellemi-politikai 
térképén vallat egy folyamatot. S nem kér szá
mon olyasmit, amit nem lehet. 

A vázolt hozzáállás jellemző két könyvére is. 
A sors fintora kissé, hogy a két könyv valójában 
egy könyv lenne igazán. Valószínűleg kiadói meg
gondolás eredményezte azt a furcsaságot, hogy 
míg az összefüggő tanulmány lényegi részét - a 
Márciusi Front történetét földolgozó nagyobb 
egységet - szaktudományi sorozat vállalta, ad
dig a történések előzményeit áttekintő fejezet 
egy hangsúlyozottan „népszerűsítő" könyvben 
látott napvilágot, két esztendő múltán. Ezért 
kényszerült a szerző arra, hogy A Márciusi Front 
című könyvének bevezetőjében szűkítve össze
foglalja az - időben másodikként megjelent -
előzmények tartalmát. A két munka egy törté
neti folyamatot vizsgál, egy szerzői gondolat
rendszer terméke (együtt szerepelt kandidátusi 
disszertációként), így az értékelés szempontjai 
is csak e tényhez kötődhetnek. 

A tanulmányok olvastán azonnal szembeöt
lik két - az értékelésben nagyon elismerésre 
méltó - mozzanat. A honi história jobbára csak 
a „nagypolitika" történéseire figyel. Érdemes és 
gazdagon dokumentált könyvekből ismerheti meg 
az olvasó az egyes korok gazdaságtörténetét, kül
politikai törekvéseit, a „vezetőségben" történte
ket, de rendszerint kevesebb tér illeti meg annak 
bemutatását, miként festett az adott társadalom 
(értendő ezen az ország népessége is) szellemi, po
litikai arculata, miként gondolkozott egy - kü
lönböző eszmei indíttatásokon fölnevelkedett - , 

13 ItK 1985/4-5 

982. Magvető K. 194 1. (Gyorsuló idő); Salamon 
186 1. (Értekezések a történeti tudományok köré-

de az ország sorsát ilyen vagy olyan formában 
magáénak tudó értelmiség. Válasz a kérdésre: 
mi rejlett - akárcsak potenciálisan is - az adott 
idő „mélyáramában", csak ezen problémák föl
kutatása után adható, s végeredményben az 1945 
előtti korszak - s nem a politikai vezetés! — is 
csak eztán tárgyalható érdemben. Memoárok, 
szépirodalmi jellegű földolgozások nyomán a tu
domány is megtette az első lépéseket. Ebben -
Juhász Gyula, M. Kiss Sándor tanulmányai mel
lett — Salamon Konrád szerepe is úttörő jelentő
ségű. 

Az ilyenfajta föltáró munka azonban - ha
zánk másutt sokat emlegetett sajátosságai miatt -
már rég nem csupán a történettudomány belügye. 
Az újabb időkben „sorsirodalomként" lemosoly-
gott jelenség a két világháború közötti hazai prog
resszió gondolatrendszerében magától értetődő 
valóság volt. Ezt az - illyési parabolával szólva -
„árvízvédelemre mozgósító" hevületet megszen
vedhette ugyan néhol az esztétikum — az igazán 
jóknál sohasem! - , de a történelemformáló szán
dék, s a nyomán fölgyűlt gondolatok figyelembe 
nem vétele - szaktörténészi munkában is — egy
szerűen lehetetlen. Salamon Konrád mindezt jól 
tudja, így munkái a politika- és társadalomtör
téneten túl súllyal érintkeznek a magyar eszme
történettel és irodalomtörténettel. A szerző -
anélkül, hogy „határsértővé" válna - egy „in
tegrált" történelemképet ad, ami érdemnek sem 
kevés. 

Utak a Márciusi Front felé című könyve tizen
két esztendő történéseit fogja össze, a Bartha 
Miklós Társaság megalakulásától a Márciusi Front 
zászlóbontásáig, így szükségképpen elnagyolt, a 
kapott kép távlati. Jobbára már ismert eredmé
nyeket taglal (Lackó Miklós alapvető tanulmá
nyaira hivatkozik legtöbbször), s különösen elő
szeretettel támaszkodik az egykori mozgalmak 
még élő tanúinak személyes visszaemlékezéseire. 
Módszertani fogyatékosságnak is tetszhetne ez, 
ha a szerző nem szembesítené a kapott informá
ciókat a fönnmaradt dokumentumokkal. Sala
mon Konrád ezt - ahol lehetséges - megteszi, 
így az élőszóbeli közlések nem válnak egy erő
szakoltan épített koncepció alapjává, csupán a 
történet fehér foltjait töltik ki olyan fontos moz
zanatokkal, melyek nélkül a szaktörténészi leírás-
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elemzés óhatatlanul szegényesebb, szürkébb len
ne. Szokatlanul - történeti munkában szokatla
nul - „mesélőn részletező" lesz így az írás (a 
kommunista fiatalok gödi kirándulásainak megje
lenítésekor már-már túlcsordulóan az), de ennek 
köszönhetően a dokumentumok szárazságából 
„emberarcúvá" elevenedik a múlt. Módszerét 
megtartja a Márciusi Front egy esztendejének tár
gyalásakor is, de itt - lényegi mondandójához 
érkezve - már kevesebb a „mankó", a dolgozat 
szerkezete is szigorúbb. 

Az elrendeződő történeti anyagból kibonta
kozik egy valós történéseken alapuló, öntörvényű 
koncepció. Salamon Konrád - szakítva egy szem
ellenzős iskolán edzett hagyománnyal - nem arra 
kíváncsi, melyek voltak azok a mozzanatok, amik 
a népi gondolatkört elválasztották a munkásmoz
galmi értékrendtől. Az érintkezési pontokat kere
si. Könyvei ekként lesznek a honi progressziós 
irányzatok sorsának vallatójává. Arra próbál 
fényt deríteni, milyen haladó erők rejlettek a tár
sadalomban, s azoknak együttműködése - figye
lembe véve a kor kényszerítő erőit, tudati kusza
ságát - mennyiben volt lehetséges, illetve ez az 
együttműködés miért lett (lehetett) töredékes. 
Illyés Gyula önostorozó fölkiáltásának (Nem volt 
elég!) történeti-tudati előzményei, azoknak fo
lyamatai izgatják, s célja nem az, hogy - előíté
lettől megverten - a progresszió egyik vagy másik 
ágát felelőssé tegye azért, mert a magyar társada
lom nem állt készen teljes tudati fegyverzetben 
a történelem nagy változásakor, amiért is Né
meth László szárszói félelme nem volt teljesen 
hiábavaló. Tanulmányai így lesznek a két világ
háború közötti társadalom- és gondolkozás
történet lényegi csomópontjához is fontos ada
lékok. 

E gondolkodói tisztesség birtokában, az össze
kötő szálakra figyelve kíséri nyomon a népi és a 
kommunista eszmeiség Márciusi Front felé vezető 
útját. Meggyőzően elemzi azt a folyamatot, mely
ből kiderül: a gondolkodó ember előtt álló hason
ló végezni valók - világnézeti meggyőződéstől 
függetlenül - hasonló megoldásokat eredményez
hetnek. Cáfolja azt a vádat, hogy a népiség leg
jobbjainak gondolatköréből hiányzott volna a 
munkássággal való együttműködési szándék, s 
megadja a kijáró tiszteletet a többnyire csak a 
szektarianizmus szűklátókörűségében elmarasz
talt honi kommunistáknak. Tudott dolog ma már, 
hogy a Tandíjreform Bizottság fiatal kommunis
tái „Dimitrov előtt" is népfrontos keretben tud
tak gondolkozni. Haraszti Sándor s a debreceniek 
sem voltak érzéketlenek a parasztság problémáit 
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fogalmazó népi gondolatkörrel szemben. S itt ér
demes megállni egy pillanatra. 

Tóth Pál Péter könyvéből (Metszéspontok. Bp. 
1983. Akadémiai K.) is kiderült, hogy a debrece
ni egyetemi kör s a Turul ellenzék kommunistái 
(Újhelyi Szilárd, Zöld Sándor, Losonczy Géza, 
Kállai Gyula stb.) Szabó Dezső, majd Németh 
László eszméin is nevelkedtek, s azonosulási szán
dékkal kísérték figyelemmel a népi írók szocio
gráfiáit. Ezeknek a fiataloknak - a kommunista 
eszméket vallva is - égető valóság volt a paraszti 
problematika, nem áldozták föl a valóságot a 
teória oltárán, s a nemzeti eszme demokratikus 
újrafogalmazására tett kísérletek sokkal kevésbé 
tűntek nacionalista felhangúnak, mint az a kül
földről figyelőknek vagy a más gondolatkörön 
nevelődötteknek tetszhetett. Számukra (s áll ez 
Donath Ferencékre is) a nemzeti sajátosság ma
gától értetődött, s nem óhajtottak erről megfeled
kezni a proletár internacionalizmus - egyébként 
vallott - gondolata miatt. Innen érthető, hogy a 
népi gondolatkör eszméinek legjavát programterv
ként is magunkénak tudva (1. a második Debre
ceni Diéta eseményeit) szerves alkotóelemei le
hettek a Márciusi Frontnak. Törekvéseikben — jól 
kimutathatóan - már 1935 előtt. Köztudott az 
is, hogy a Márciusi Frontban való kommunista 
részvételt Donath Ferenc már a megalakulás után 
jelentette Szántó Zoltánnak, a Külföldi Bizottság 
vezetőjének. A magyar szekció föloszlatása utáni 
„holt" időszakban tudtak Donáthék a Komintern 
új irányvonaláról — szem előtt is tartották azt —, 
de nem volt szükségük - épp valóságérzékük 
miatt - „felsőbb utasításra". A Márciusi Front — 
mivel az illegális párt hatóköre csak nagyon szűk 
lehetett - érvényesebb cselekvési tért jelenthetett 
számukra. Ök voltak azok a kommunisták — 
jól mondja Salamon Konrád - , akik a népi tá
bort természetes - és nem csak taktikai — szö
vetségesnek tudták, s így annak értékeit is fölis
merték. 

Az értelmetlen vitákon felülemelkedve — 
kommunista vagy népi kezdeményezés volt-e a 
Márciusi Front - tud egyértelmű választ adni a 
szerző. Tanulmánya bizonyítja: nem perdöntő, 
hogy kik fogalmazták készre a 12 pontot. A Ko
vács Imre által fölolvasott követelésekben ugyanis 
nincs olyan passzus, mely a népiek gondolatköré
ből ne lenne levezethető. (Ismeretes, hogy vita a 
kommunistákkal a 12. pont „pánszláv veszélyt" 
is fölemlegető része miatt volt.) Kétségtelen, 
hogy a kommunisták katalizátorként működhet
tek, egységesebb s határozottabb föllépésre biz
tathatták Illyéseket. Az események - a népi moz-



galom történetének - logikájára figyelve azonban 
látnivaló, hogy a Márciusi Front programja gon
dolati gyökereiben a népiséghez kapcsolható, 
amivel a kommunisták - a közös gond s a nép
frontgondolat okán — azonosulni tudtak a viták 
ellenére is. Az is nyilvánvaló, hogy a népi eszmei
ség jegyében született megnyilatkozások (szo
ciográfiák, eló'adások stb.) célja az volt, hogy a 
gondolatkör egy olyan szellemi, tudati, majd tár
sadalmi bázist teremtsen, melybó'l idővel egy poli
tikusi beleszólásra is képes mozgalom születhet. 
A népiség ilyen értelemben lett nagyhatású szel
lemi áramlat a „hó'skor" esztendeiben (Révai Jó
zsef is ekként értékelte 1938-ban), s lett a 12 
pont" táborgyűjtó'" alap egy remélt - a kommu
nisták mellett más progressziós erőket is bekap
csolni képes - népfrontos jellegű alakulat szá
mára. A népi gondolat logikájából - természete
sen a ködös-kuszáit, etnocentrikus programvázla
tokat leszámítva — a népfront magától értető
dött. Túl azon, hogy a Márciusi Front népszerűsí
tői (előadói) mindenütt a népiek voltak jobbára, 
s hogy az akkori köztudat is hozzájuk kötötte a 
mozgalmat (a kommunisták szerepe nem volt 
közismert), az eseménysor tehát levezethető a 
népi mozgalom történetéből. 

Nagyobbrészt ebből vezethetők le bukásának 
- illetve széthullásának — okai is. Az előzménye
ket tárgyaló könyvben jelzi Salamon Konrád — 
bár bővebben nem fejti ki - a hatalom azon pró
bálkozásait, miként óhajtotta megnyerni a radi-
kalizálódó fiatalságot a reformkonzervativista tö
rekvések számára (A Magyar Szemlében való sze
repeltetés, Teleki Pál szerepvállalásai stb.). A hosz-
szú ideig romantikus elemeket is őrző - a sze
génységen segélyekkel, reformokkal segíteni óhaj
tó, de a struktúrát megváltoztatni nem szándéko
zó, mintegy a hatalomnak „figyelemfelhívóként" 
benyújtott - szociográfiai munkák 1936-37-ben 
már egyértelmű képet mutattak, A Néma forrada
lom, a Viharsarok, A tardi helyzet már olyan gon
dokról adtak hírt, melyeken segíteni csak a társa
dalmi struktúra teljes megváltoztatásával lehetett 
volna, annak kereteiben - reformokkal - nem. 
A „hivatal" ezért támadott. ítéletében a Márciusi 
Frontot kommunista cimborasággal vádolta, s a 
könyvelkobzások nyomán kelt perek gazdái -
nemzetgyalázást, a társadalmi rend elleni lazítást 
emlegetve — a hírhedt kommunistaellenes 1921. 
évi III. törvénycikkre hivatkoztak. A letiltott 
előadások sorozata, s az ez idő tájt - a német 
terjeszkedésen is fölbátorodva - hangra kapott, 
s mind inkább teret nyert jobboldali támadások 
egyként megnehezítették a mozgalom tevékeny

ségét. A külső szorító kényszerek nyomán pedig 
szembeszökőbbek lettek a belső ellentétek, kon
cepcionális különbségek, s a különböző progresz-
sziós erőkkel való remélt együttműködés korlá
tai is. Megszületésekor a Szép Szó és a Gondolat 
még üdvözölte - társulásra készen - a Márciusi 
Frontot, de néhány hónap múltán Ignotus Pálék 
- ellentéteket fölnagyítva, csak az általuk gya
núsnak érzett ideológiai töltetre figyelve - már 
erősebbnek érezték az elválasztó tényezőket. A 
szociáldemokrata-kommunista szembenállás, a 
népiekben is meglevő - a Szovjetunióból érkező 
hírek által is táplált - kommunistaellenesség 
mellett a - Salamon Konrád szerint 1918-19 
„megemésztetlenségéből" eredeztethető, de 
valójában ennél is régebbi gyökerekre utaló -
népi-urbánus ellentét okozta, hogy a közös
nek tudott veszély (a fasizmus) s a mindegyi
kük előtt álló - igaz, másként értelmezett — 
társadalmi föladatok nem tudták idejében a 
valóban közös alapot meglelni. Évtizedek tuda
ti megvertsége rakódott itt egymásra, s a szorí
tott történelmi időben a gondolattisztító tevé
kenységet csak az egyik progressziós irányzat el 
nem végezhette. Hogy a szélesebb népfrontos 
akcióegység nem jöhetett létre, annak oka nem 
egyik vagy másik csoportosulás (sokáig igye
keztek ezt is a népiek nyakába varrni), hanem 
mindez egy szerencsétlen történelmi fejlődés kö
vetkezménye. A népieken belüli vita — párt le
gyen-e a Márciusi Front, vagy maradjon szellemi 
mozgalom - csak tetézte a vázolt gondokat, mi
ként a társadalmi nyilvánosság hiánya is (pél
dául az egyenlőtlen sajtóviszonyok). 

Salamon Konrád értékeket kutató módon 
elemzi ezeket a folyamatokat s adja meg a Már
ciusi Frontnak és szereplőinek a történeti érde
met. Munkája több mint egy gazdagon doku
mentált, minden eddiginél részletesebb esemény
történet. Bizonyítja, hogy a Márciusi Frontban 
rejlett az a lehetőség, mely - demokratikus át
alakulás és nemzeti függetlenség egységében gon
dolkozva - joggal kérhetett a népnek jussot a 
jövendőre, s az, mely a világháborúba rohanva 
ugyancsak hiányzó nemzeti egység alapja lehe
tett volna szerencsésebb történelmi fejlődés ese
tén. Bemutatja azokat a társadalmi folyamatok 
mélyén rejtőző „hajszálereket", melyek ismere
tében elmondhatjuk, hogy - lehetett bár az elért 
eredmény nagyon töredékes - nem volt ez a 
nemzet velejéig romlott a két világháború kö
zötti időben. 

Salamon Konrád - amellett, hogy koncepci
ója mindenképpen tárgyalási alap a továbbgondo-
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láshoz - ezzel etikailag is igazságot oszt. Nem a 
Horthy nevével jelzett korszak — egyébként telje
sen szükségtelen - rehabilitációja szempontjából 
van erre szükség, hanem a többszörösen megcsa

varodott („dugóhúzóba" került) nemzet- és tör
téneti tudat mind zavartabb formában jelentkező 
tünetei kívánják ezt. 

N. PÚI József 

ECSEDI BÁTHORY ISTVÁN MEDITÁCIÓI 

Sajtó alá rendezte Erdei Klára, Keveházi Katalin. Bp.-Szeged 1984. A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára. 312 1. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmainak történetéhez 8) 

Ecsedi Báthory István személye már elég rég
óta foglalkoztatja az irodalomtörténeti kutatást. 
Tipikus és egyben kiemelkedő példája ő egy ré
tegnek, Északkelet-Magyarország 16. század végi 
művelt nagybirtokosainak. Ezek a férfiak nem 
jártak külföldi egyetemre, de tájékozottak és ol
vasottak voltak. Jellemző rájuk, hogy egyházu
kat, a helvét irányú egyházat, bőkezűen támogat
ták, s hogy alumnusokat tartottak külországi aka
démiákon — e kegyúri tevékenységeket minden 
korábbinál és későbbinél eredményesebben végez
ték, pártfogolva minden ezzel összefüggő irodalmi 
mű megjelenését is. Ezzel párhuzamosan szinte 
mindegyikük valamilyen kapcsolatban állt Balassi 
Bálinttal és/vagy Rimay Jánossal, hódítottak kö
rükben az újsztoikus filozófia eszméi is, tehát 
nyitottak voltak a világibb irodalom felé, s ami a 
legfontosabb: ők maguk is írtak. Elsősorban Ho-
monnai Drugeth Istvánt és Rákóczi Zsigmondot 
kell közülük említenünk; ha a fennmaradt művek 
tekintetében szerencsésebb Ecsedi Báthoryról 
szólunk, nem szabad róluk sem megfeledkez
nünk, akiknek alig maradt meg művük. Figyelem
reméltó jelenség: ők hárman is, miként Balassi, 
nem nyomtattatták ki műveiket (noha megtehet
ték volna), olyan személyes jellegű irodalmat mű
veltek, illetve művelhettek, amely elütött a kor 
magyarországi normáitól, s csupán a kéziratos 
hagy ományozódásra bízva ki volt téve az idők vi
harainak. Ecsedi Báthory István autográf kézirata 
is csaknem elpusztult. Ha egy Tompa Imre nevű 
ember fel nem hozta volna az Akadémia könyv
tárába 1850-ben, ami belőle megmaradt (miután 
kimentette azt a szabadságharc alatt feldúlt oláh-
fenesi Jósika-kastély kápolnájából), akkor az ő 
irodalmi tevékenységéről is csak azt tudnánk, 
amit a végrendelete elmond: írt teológiai érteke
zéseket, zsoltárokat, dicséreteket, imádságokat és 
egy latin nyelvű művet a predestinációról. így vi
szont már régóta a kezünkben van a három töre
dékesen megmaradt munka: a „Meditációk", az 
először itt, Erdei Klára által elkülönített „Ars 

orandi", valamint a „Traktátus a Szenthárom
ság"-ról, s 134 évvel a felfedezés után végre meg
jelenhetett ez a régi hiányt pótló szövegkiadás is. 
A sorozatszerkesztő Keserű Bálint ugyan szerény: 
mentegetőzik, amiért az „Adattár..." sorozat
ban szövegkiadás lát napvilágot, s úgy véli, ez egy 
ideiglenes, de teljes olvasat, s a jegyzetek sem tö
kéletesek. Igaza van, mégis nyilvánvaló: sokáig 
ez lesz „az" Ecsedi Báthory-kiadás, a megálmo
dott méltó kritikai edícióra még sokat kell várni. 

Az első és leghosszabb mű az Erdei Klára ku
tatásai nyomán „Meditációk "-nak nevezett csa
pongó imádság-, gondolkodás- és zsoltárfolyam, 
a főúr állandó párbeszéde Istennel újra és újra át
írva, tökéletesítve 1579-től csaknem a haláláig, 
1605 januárjáig. Minden szempontból ez a legiz
galmasabb a három közül, műfaja azonban még 
ma is megfoghatatlan, csak rokonai vannak. A 
végrendeletben említett zsoltárok, dicséretek és 
imádságok is nyilván ezt próbálják körülírni, be
szorítani az akkor nálunk ismert műfaji kategó
riákba. A Biblián alapul, néhol valóságos zsoltár
fordítás, sokszor pontosan idéz, de még többször 
kibogozhatatlanul összeolvad benne a bibliai szö
veg a saját fogalmazványával. Ez a szövegszerkesz
tési mód tipikusan 16. századi, bizonyítéka Ecse
di Báthory alapos bibliaismeretének. Az is érde
kes, milyen szöveget idéz: nem magyar fordításo
kat (1590 után nem bukkan fel nála a vizsolyi 
Biblia szövege), hanem latinokat kapásból for
dítva, mint az a kor prédikátorainál is szokásban 
volt. A módszer még száz év múlva is élt. 1697-
ben ezt írta Tótfalusi Kis Miklós az „Apológia 
Bibliorum"-ban: ,,Nálunk a tanult férfiak . . . 
vagy soha sem, vagy ritkán követik szorosan a 
magyar fordítást. Sokuknak vagy nincsen magyar 
fordításuk, vagy kevésbé kedvelik ezt a fordítást; 
a héber és görög Bibliát vagy más fordításokat, pl. 
latint használnak, ezek szövegét olvassák a szószé
ken, s fordít ki-ki kedvére. Emlékszem, hallottam 
prédikátorokat, akik magából a magyar Bibliából 
is egészen másként olvastak, mint ahogyan ott 
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