
Illyés Gyula barátom, a kitűnő költő, ki a jelek szerint hosszabbnak ígér
kező vers- és cikksorozatot kezdett az őt ért sérelmek ecsetelésére, ennek 
során most vasárnap kifakad a képzelt hatalmasságok ellen, akik őt faj
védőnek, nacionálszocialistának gyalázzák, mert paraszti eredetét és em
lékeit öntudatosan szólaltatja meg költészetében, csak mert a publiciszti
kában „szegény népet véd”, nevezetesen és főként a Dunántúl pusztuló 
zsellér- és törpebirtokos társadalmát, s csak mert „ez a szegény nép vélet
lenül majdnem tisztára magyar. . .  Lévén az illyésológia viszonylag alá
rendelt jelentőségű a tudományok közt, melyekben lapunk olvasói sürgős 
és tüzetes tájékoztatást követelnek, nem merülhetek itt bele a kifakadás 
előzményeinek részletes kibogozásába; de egyrészt a dunántúli s általában 
a magyar parasztkérdés ma mindennél követelőbb, szorongatóbb, ha 
ugyan nem lázítóbb fontossága miatt, másrészt pedig mert magam is elfo
gadom Illyés mentegetőzését, mely szerint „a személyes ügynek. . .  az az 
előnye, hogy benne az eszmék mintha testet öltenének: mindenesetre job
ban láthatók” -  úgy érzem, tartozom a kérdés tisztázásához hozzájárulni 
két megjegyzéssel.

Egy helyreigazítással és egy figyelmeztetéssel.

Helyreigazítás

A vérszomjas szörnyetegeket, kik Illyés Gyulát a dunántúli földbirtok- 
megoszlás, népi nyomor és egyke-pusztítás jelenségeinek hánytorgatása 
miatt halálra keresnék, én nem látom. Hogy -  mint másutt maga pana
szolta -  a jobboldalról, vagyis a hivatalos és félhivatalos tekintélyek ki-

.



szolgálóinak köréből elhangzott egy-két „destruktív bolseviki” rikkanás, 
az őt, ki legalább máig mindig öntudatos baloldali, sőt szocialista írónak 
vallotta magát, ugyanolyan kevéssé lepheti meg, mint az, hogy a jobboldal 
zöme a vészkiáltásaival szemben közömbös maradt, s hogy a kevesek, kik 
onnan határozott megértést tanúsítottak a felvetett kérdések iránt, szintén 
elég egykedvűen látszanak azoknak teljesebb tisztázását és megoldását el
napolni. A „jobboldal” utóvégre nem azért „jobboldal”, hogy másmilyen 
legyen, mint amilyen -  s a kereszt, melyre magát Illyés Gyula a maga szo
ciális igazság-követelése miatt fölfeszítve érzi, alkalmasint kényelmetle
nebb, mondjuk, a Budapesti Közlöny főszerkesztői állásánál vagy a rádió 
lektorságánál (melyet a hozzá hasonlóan harcos, bátor, független írás
tudóknak tudvalévőén nem szoktak felajánlani), de a kereszt még mindig 
beillik klubfotelnak ahhoz a bánásmódhoz képest, amely a liberálisabb 
időkben is kijutott például a nyugatosoknak, a kurzusidők óta pedig ki
vált gyötrően és bénítóan nehezedik majdnem mindenkire, aki holmi szo
ciális reformtervekkel merészel előhozakodni.

A baloldal viszont -  már amennyire és ahol ma van öntudatos baloldal, 
sőt ez esetben a fenntartásos és egyenkokárdázott baloldal nagy része is -  
nemcsak nem botránkozott meg Illyésnek, hangoztatom, igen becsületes 
és bátor, minden figyelmet és rokonszenvet megérdemlő népvédelmi ak
cióján, hanem akkora visszhangot adott neki, amekkorát az utóbbi évek 
során kevés független, nem hivatalos publicisztikai kiállás kapott. Némely 
régi destruktorok, kik teljes szívükkel segítettek a harminc-egynehány 
éves költő aggodalmainak és megfigyeléseinek teret és hitelt szerezni, na
gyon meg lennének elégedve, ha a kollektivista világ- és nemzetmentés kü
lönféle jobb- és baloldali (ma érthetően inkább jobb-, mint baloldali) 
kombinációi körül lázaskodó ifjú társaktól a szolidaritásnak és lojalitás
nak olyan jeleit kapták volna, mint amilyeneket akár Illyés, akár mások 
a megbélyegzettségben megöregedett baloldaliaktól kaptak. A dunántúli 
kérdésben ankétok indultak meg, tekintélyes publicisták, lelkészek, szo
ciológusok, orvosok cikkeztek róla, liberálisok és szocialisták -  mein 
Liebchen, was willst Du mehr, kérdezhetjük a destruktív költővel. Hogy 
hasztalan tették, az igazán nem a „baloldal” hibája. S hogy a hozzászó
lók közt volt egy vagy kettő, ki az Illyés statisztikai kimutatását helytelen



nek minősítette, az még nem jelenti, hogy benne „fajvédőt” szimatolnak. 
Illyés felrója Hatvány Lajosnak, hogy egy minapi cikkében „szellemi kü- 
lönítményesek”-ről ír. Nos, ezt Hatvány nem róla, Illyésről, nem is a 
dunántúli vagy népiességi kérdéssel kapcsolatban írja, hanem Illyés egy 
megalomániás kar- és kortársáról, ki az apámat pökhendi módon le- 
„impresszárió”-zta, maga sem tudva s nem is igyekezve ezt egyéb érvvel 
támogatni, mint azzal, hogy akármilyen költő s akármilyen szellem is az 
az Ignotus, de: zsidó, tehát vonuljon a társaival együtt olyan elszigetelt 
közösségbe, amilyent a szászok alkottak a régi Erdélyben. . .  Leszoktunk 
már a nagyigényűségről, hogy például egy Illyés Gyulától, ki e zordon 
nemzetfelosztó ifjúnak munkatársa, az efféle „kényes” kérdésekben szín
vallást várjunk; ha tehát Illyés a „fajvédelem” gyanújába keveredett, erre 
nemcsak feltűnően diplomatikus magatartásával adott okot. Még kevésbé 
parasztos hangú költészetével, melyet a Ma és a Láthatár után az Osvát 
Ernő Nyugatja vitt először a nyilvánosság elé. S legkevésbé népies és szo
ciális irányú publicisztikájával. H anem ...

F igyelmeztetés

. . .  Hanem például az említett vasárnapi cikkével, melyben azzal riasztja 
bírálóit és ellenfeleit, hogy ne emlegessenek fajvédelmet, mert „a falra fes
tett ördög leszáll a falról és ráugrik a piktorra”, s óvakodjanak Kurtnak 
elkeresztelni a születendő gyereket, mert akkor csakugyan Kurt lesz be
lőle, holott egyébként János is lehetne. Magyarán ez így hangzik, hogy: 
„ne ugrassatok, mert istenigazában antiszemita leszek: legyetek inkább 
elragadtatva tőlem, akkor megúszhatjátok. . Hát nem szólva a belát
hatatlan veszedelmekről, melyeket az Illyés Kurt nevezetű szellemi gyer
mek bemutatkozása fölidézhetne, merőben az Illyés Gyula iránt érzett 
igaz barátságtól és megbecsüléstől hajtva, de egyszersmind abban a meg
győződésben, hogy ez az ő személyi ügye a maga tünetszerű érdekességé
vel valóban a nyilvánosság elé kívánkozik, hadd küldjem innen figyelmez
tetésemet a gyermekkeresztelési gondok közt hánykódó, apai lelkének: 

Nevezze a gyermekét Kurtnak! Nevezze így, mihelyt megfordult fejé-



ben az eshetősége is annak, hogy „Kurt” lehet, hogy „nacionalizmus” le
het, vagy akár hogy „jobboldal” lehet! És vegye végre tudomásul -  ő és 
mindenki, akit illet hogy önérzetes emberre megalázóbb, humanista 
tannak hazugabb, programnak sötétebb és magatartásnak képmutatóbb 
nincs annál a fajta „türclem”-nél, amely önmagát kegyként, hálaadó áldo
zatok reményében vagy pláne do ut des, üzleti feltételekkel méri ki. A hu
manista gondolkodást nem zsidók találták ki, nem is zsidók számára, s ha 
van olyan zsidó tájvédelem, amilyent Illyés emleget, akkor éppen azok 
közt van, akik hajlandók fontolóra venni, hogy ez vagy az a közösség 
milyen eredményekkel, milyen tapintati és taktikai teljesítményekkel oszt
hatja meg legszerencsésebben a barbárság mai járványát. Aki a baloldali 
vagy szélesebb értelemben humanista elveket komolyan veszi, az erről 
sem költőkkel, sem rohamosztagos főnökökkel nem alkudozik, sem zsi
dók, sem négerek, sem akármiféle származású vagy felekezetű rétegek tü
relmi levele érdekében. Az csak azt az alapvető és elalkudhatatlan elvet 
látja, hogy akármilyen különböző vérségi, környezetbeli, hitbeli összete
vők szabják is meg egy nemzet, egy állampolgári közület különböző réte
geinek testi-lelki alkatát -  mert ki tagadná, hogy ebből a szempontból kü
lönbség van zsidó és nem zsidó között, s ezen túl mennyi, mennyi különb
ség nem zsidó és nem zsidó közt! -, az egyént mégsem szabad, nem is lehet 
másként értékelni, mint egyéni vonásai alapján s egy egyetemes vagy egye
temesnek szánt értékskála szerint. Ennek a felfogásnak nem legfontosabb, 
végső eredményében talán jelentéktelen, de lefejthetetlen és ma kivált ex
ponált tartozéka az idegenkedés mindennemű „fajvédő” vagy egyéb anti
szemitizmustól : s aki ezt a felfogást nem tartja, mint civilizált ember, ön
maga iránt való kötelességnek, melynek feladásával is önmagát szégyení- 
tené meg -  aki ezt csak úgy szolgáltatja, mint szorgalmi dolgozatot, a tole
rancia különleges megbeszélésre érdemes teljesítményét -, az jobban teszi, 
ha nem fárad vele.

Jobban teszi? Itt magamat kell helyreigazítanom: dehogy teszi jobban! 
Az anti- és filoszemitizmusok váltóáramai közt csónakázó urak előtt az 
érvényesülésnek ígéretes és tarka útjai állnak nyitva, a nyilaskeresztes ve- 
zérségtől egészen ama zsidó szalonokig, ahol mindig különös becsben állt 
az az opercttlibrettista, ki már a hanglejtésével is azt jelzi, hogy „az én



helyem ugyan a nemtudommicsoda kúria tornácán volna ilyenkor este, 
de hát . . Nyitva az út az Akadémiától, ahol persze szintén illik a „vér” 
hangját némi liberális higgadtságba betógázni, egészen a külügyi bizottság 
elnökségéig, ahol nemrég még Pékár Gyula tündökölt. Nyitva, ismétlem, 
az úgynevezett filoszemitizmus útja is; sőt hála a mai fogalomzavarnak, 
melyben az ellenforradalmi eszmék forradalmi harsonaszóval jelentkez
nek, a forradalomcsinálás dicsőségének útja is, párosulva az akadémiai 
recepció gyönyöreivel; és nyitva az út a halhatatlanság felé is, legyünk 
tisztában vele, a szobrok és tankönyvi megemlékezések elosztásában is 
több szerepe jut az atyafiságos és egyéb protekciónak, mint általában gon
dolnák . . .  Mindezzel szemben egy sivár út áll, mely nem ígér egyebet, 
mint néhányunk bajtársi vonzalmát. Néhányunkét, kévésünkét, pozíciót- 
lan és kilátástalan emberekét, kik nem vagyunk apostolok, nem vágyunk 
vértanúságra, túlnyomórészt nem vagyunk költők és úgynevezett idealis
ták sem, csak abban vagyunk egyek, hogy minden idegszálunkkal, a gyom
runk finnyásságával és a szemöldökünk rángásával érezzük magunkat 
odarögzítve a humanista úthoz, melytől nem tudunk, nem, ha fejünk tete
jére állunk s ha minden érdek és „korszellem” ellenünk érvel, akkor sem 
tudunk letérni, non possumus! Szeretném Illyés Gyulát magunk közt, 
tudni, de pályánknak, elismerem, édeskevés az appcat-je, s nagy szerény
telenség volna azt remélnem, hogy bárki, aki közülünk a Válasz útjára 
jutott, az én figyelmeztető szavamra az eshetőségek mérlegelése után hoz
zánk visszatérjen.


