
Németh László, a kitűnő esztétikus, akit a 20 évesek nemzedékének egy 
része a nemzedék szervezőjének és irodalmi kifejezőjének tekint, önélet
rajzszerű tanulmányt tett közzé a szabadkai „Kalangya” című irodalmi 
szemlében. Ebben többek között azt mondja, hogy ha megírta volna a 
háború előtti magyar irodalom és a „Nyugat” körül csoportosult irodalmi 
mozgalom történetét, kifejtette volna, hogy megelőző irodalmi mozgal
mainktól eltérően a nyugatos írók meglehetősen élesen elkülönültek mene
dzserkritikusokra és írókra, és hogy az előbbiek közül Ignotus, aki ennek 
az irodalomnak legbefolyásosabb esztétikusa volt, származásánál fogva 
nem azon a poszton állott, ahol állania kellett volna. Körülbelül amikor 
ez a fejtegetés megjelent, Illyés Gyula, a fiatal lírikus, a dunántúli magyar
ság sorsával foglalkozó cikkében rámutatott arra, hogy Budapest arány
lag keveset törődik a faluval és a falu népével. Németh Lászlónak Ignotus 
és Hatvány Lajos, Illyés Gyulának Zsolt Béla és mások válaszoltak, azt 
állítva többek között, hogy állásfoglalásukat lappangó „fajvédelmi” elfo
gultság fűti. Ezzel a vita sajnálatosan kilendült az irodalom és népesedés- 
politika síkjáról, amelyen elindult. Németh László itt közölt cikke eredeti 
területére kívánja visszaterelni a vitát, amelynek lényege -  irodalmi és a 
magyar néppel foglalkozó része -  méltán számot tarthat a legszélesebb 
körök érdeklődésére. Ezért adunk szívesen helyet Német László írásá
nak, amely különben is bepillantást enged a legfiatalabb nemzedék gon
dolkozásába és lelkivilágába. Ugyanígy szívesen adunk helyet hasábjain
kon ebben a vitában minden olyan véleménynek, amely belső meggyőző
dés eredménye olyanok tollából, akik a hozzászólásra írói súlyuknál fog
va jogosultak.



Tisztelt Főszerkesztő Úr,
egy jugoszláviai magyar folyóiratból kikapart élelrajztöredékem nagy vi
hart kavart fel a sajtóban. Nem szoktam a hírlapi nyilvánosság eló'tt vé
dekezni, de talán mégsem árt, ha a szenvedélyek csillapítására lapjában, 
melyet Németh Imre cikke számára megnyitott már, a tényállást és felfo
gásom röviden elmondom.

Őszinte tisztelettel 
Németh László 

Budapest, 1934. június 14-én.

Az ellenforradalom idején, 1920-ban, egy dunántúli faluban töltöttem a 
telet, s még emlékezetemben az az egyszerre félénk, dacos és borzadó te
kintet, mellyel az ellenséges világban magukra maradt, suhancok csíny- 
jeitől agyonrémített zsidók nézték ablakuk mögül a szabadságra hazave
tődött Ostenburg-tisztet, amint tollát s a személyéhez fűződő rémsejtése
ket a főutcán végigsétáltatta. Az én rokonszenvem akkor a megtépázott 
idegű, megszeppent áldozatok oldalán volt, s mindent elébb elhittem vol
na, mintsem hogy ezek a tekintetek egyszer még énrám fordulnak így. Pe
dig ez történt. Szomszédaim, minap még barátaim, újságcikkeket köröz
nek egymás közt, amelyek különítményesnek neveznek, költők, akikkel 
délutánszám ültem verseik fölé hajolva, feddő verseket írnak hozzám, 
s a németországi eseményektől megviselt zsidó érzékenység elég gyorsan 
megtanulja, amire Hatvanyék tanítják, hogy a „látszólag” művelt ember
ben ne lásson mást, csak a britanniás „szőrös kezét”. Hogy jutottam ehhez 
a hírhez és ehhez a tollhoz, zsidónak, nem zsidónak egyaránt tanulságos 
meghallgatni.

Kalangya

Az elmúlt év őszén a jugoszláviai magyarság fuldokló folyóirata, a Kalan
gya, tanulmányokat kért tőlem. Én akkor ifjúkori munkáim kiadására ké
szültem, s írásaim elé egy irodalmi curriculum vitáét akartam bocsátani, 
amely az egyes művek helyét írójuk sorsában és fejlődésében megjelöli. 
Ez az életrajz vagy pályatörténet a Kalangyában azóta is folyik, s ezeknek



a folytatásoknak egyikében írtam le azt a hét-nyolc sort, amely miatt 
Hatvány és a két Ignotus a civilizált emberek társaságából mindörökre ki
parancsolnak.

Még írói pályám elején, 1927-ben történt, hogy az addig sötét zugokban 
bujkáló írót egyszerre két nagy folyóirat, a Napkelet és a Magyar Szemle 
hívta meg munkatársul; az egyik helyen Hatvány Lajosról kellett volna 
írnom, aki akkor adta ki Ady levelezését; a másik helyen Ignotusról, ez a 
tanulmány egy nagyobb Nyugat-sorozatot vezetett volna be. Az életrajzi 
részletben leírom, hogy a cikket, melyben az emigrációban élő Hatvány 
védelmére keltem, a Napkelet visszaadta, az Ignotus-tanulmányt pedig 
(állítólag) Ignotus egyik befolyásos barátja adatta vissza. A két eset egy
más mellett azt mutatta meg nekem, milyen nehéz becsületesen beszélni 
nálunk a zsidókérdésről, s a filoszemita és antiszemita jelzők milyen köny- 
nyen érik ugyanazt a jó szándékot, ha valóban az. Az Ignotusról szóló 
részben ezt írom: „A zsidókérdés ott lappangott a tanulmányban, de én 
nem is akartam kitérni előle. A magyar élet egészségügye megkívánta, 
hogy erről a kérdésről ne csak a rosszhiszemű izgatás és rosszhiszemű vé
dekezés fecsegjen, hanem a magasabb lelkiismeret is. Sajnos a magasabb 
lelkiismeret ebben a kérdésben mindkét részről úgy viselkedik, mint a 
rossz lelkiismeret. Kiváló keresztény írókat ismertem, akik négyszemközt 
a magukra maradt szolgák megkönnyebbülésével szidták a zsidókat, de a 
nyilvánosság előtt kereken letagadták, hogy egy zsidó zsidósága akár testi, 
akár szellemi megjelenésén észrevehető volna. De nem voltak-e zsidó ke
nyéradóik, akik ezt a kétszínűséget többre becsülték, mert látszólag hasz
nosabb volt a rendezésre törekvő nyíltságnál. Én a zsidóságot nagyon jól 
ismerem; hat éven át olyan iskolába jártam, ahol a tanulók négyötöde 
zsidó volt; felnőtt koromban teljesebb emberi galériát szedhettem össze 
zsidókból, mint nem zsidókból. Véleményemet millió emlék köti, barátok 
okos arca, árulók reszkető szemhéjai. A zsidó egyént sohsem mint zsidót 
bíráltam, mindig csak mint egyént, s a sok egyénből leszűrt tapasztalatot 
mindig fel tudtam függeszteni, ha egy új egyén került elém.”

A szándék ennyiből nyilvánvaló; a megoldás: a zsidóság sorsmeghatá
rozta tulajdonságai csak addig jelentenek veszedelmet, amíg magyar ön
tudat, amelyhez alkalmazkodni lehet és kell, nincs. Ahogy a Tanúban ír



tam : „Vannak csoportok Magyarországon, amelyet korlátok közt kell 
tartani; de mi tarthatja korlátok közt, csak a magunk kiválósága. A cso
portok életének is megvan a maga archimédeszi törvénye: mindenik csak 
annyi helyet foglalhat le a közéletben, amennyit nyom. Azzal, hogy az 
egyiket üldözötté tesszük, csak könnyűségünket bizonyítjuk be.” A Ka
langya-részlet is azt mondja, mihelyt nem kell attól tartani, hogy a magyar 
néptest neki egész idegen agyveló’vcl kezd gondolkozni, a zsidóság külön 
színe irodalmunkban spektrummegnyúlás, gazdagodás. Hangsúlyozza, 
hogy szülőföldjéhez mindenkinek joga van, megveti az egyetemi zavar
gások gumibotos hó'seit, elismeri Ignotus érdemeit, s csak azt állapítja 
meg, hogy tolmácsolása éppen, mert annyira más sorsból beszél, inkább 
eltolta a magyar közvéleménytől a magyar írókat, mint közel hozta.

Amíg a Kalangya Pestre ér

Ignotus az én írásomon a következő módosításokat követte el: amit én 
pályatörténetem során elmondtam, azért, mert jellemző volt akkori fel
fogásomra, úgy tüntette fel, mint külön heccelődő „cikket vagy levelet”, 
melyben én régi sérelmeket mai célzattal melegítek fel. A Hatvany-esetet 
teljesen elhallgatta: természetes is, hiszen az, hogy egy fiatal író, aki hosz- 
szú hallgatás után a nyilvánosság előtt megint szóhoz jut, első tanulmá
nyában, egy kurzusszülte folyóiratban védelmébe veszi az emigránst, akin 
„a kurzus tatárai a nyíllövést gyakorolták”, rossz bizonyítvány lett volna 
antiszemitizmusom mellett. Kihagyta az elébb idézett részt, mely szándé
komat mutatta meg, s a cikk igazi értelmének a megragadása helyett mon
datok inkriminálására vetette magát, s azokba olyan értelmet olvasott 
bele, amely azokban nincs.

Első inkriminált mondat: „A szászok nem vesztették el az erdélyi feje
delemséget, sőt hasznára voltak a másik két nemzetnek is: nem lehetnének 
a zsidók a magyar irodalom szászai?” Minden ép érzékű ember látja, hogy 
e hasonlat célja nem szétválasztás, hanem összehozás. A tény az, hogy 
zsidóság van, s ha van, iparkodjunk megegyezni, együtt élni vele. Amikor 
leírtam, a zsidó Werfel egy felkiáltása járt az eszemben, melyben Cseh



országot csehek, németek és zsidók közös hazájának nevezi. De Ignotus 
turkálni kezdi a hasonlatot. Kisüti, hogy a szászság enkláve volt, és nem 
keveredett el a magyarsággal, tehát én is azt akarom, hogy a zsidó ne ke
veredhessék, egyszóval gettóba akarom szorítani ó'ket. Ilyen alapon, aki 
liliomhoz hasonlítja kedvesét, azt akarja rásütni, hogy az ember fejfájást 
kaphat tőle.

Második inkriminált mondat: „Egy helyére szorított és képességeink és 
problémáink irányában bontakozó magyar zsidó irodalom: szerencse. Egy 
ránk burjánzó, bennünket is elhamisító zsidó magyar irodalom: csapás.” 
Hogy „helyére szorítás” alatt mit értek, magyarázza a folytatás: képessé
geink és problémáink irányában való bontakozás. Ilyen értelemben tagad
hatatlan, hogy az ember helye a helyén van, és senkire sem lehet sértő, ha 
a közös élet ökonómiája a helyére szorítja. Ignotus, mint a magyar öntu
dat tolmácsa, egy magyar Dilthey, nem egészen volt a helyén, ezt min
denki érzi, aki olvassa. Nem azért, mert zsidó volt, hanem mert nem volt 
meg hozzá a megfelelő érzéskincse, tapasztalata, képessége. El tudok kép
zelni zsidót, akiben ez a képesség meglett volna, Ignotusban nem volt meg. 
Épp erről szólt az én Ignotus-tanulmányom, amelyre életrajzomban ter
mészetesen csak hivatkoztam, anélkül, hogy érveit felsoroltam volna.

Harmadik inkriminált mondat: „A Magyar Múzeumot és az Aurorát 
azok csinálták, akik írták: voltak, akik csinálták, és voltak, akik írták. 
Volt egy impresszió, s volt egy művészréteg.” Ez az a mondat, mely kisza
kítva csakugyan igazságtalannak hat. Ignotus ügyes dialektikával az imp
resszáriót és a művészt állítja szembe: a többiek művészek voltak, ő csak 
kikiáltó.

Abból, amit az életrajzban Osvátról írtam, nyilvánvaló, hogy nem így 
értettem. A különbség nem az értékben volt, bár abban is, hanem a tol
mácsok és a tolmácsolt alkotók ösztönbe írt érdekei közt. Ady, Babits, 
Móricz, Kosztolányi, Tóth Árpád szelleme nem azonos az Ignotuséval, 
kiderült ez későbbi szereplésükből, s kiderült a hatásból, melyet Ignotusék 
tolmácsolásából kibontakozva az ifjúságra tettek. Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy Ignotusék rosszhiszeműen tolmácsolták ezeket a költő
ket. Nem; csak természetük iránt. Az ő szerencsétlenségük ugyanaz volt, 
ami a mienk: a zsidóság túl mohón vetette magát egy mozgalomba, amely



tői a magyarság túl soká vonakodott. Minden hangvilla csak a maga 
hangjára felel, s Ignotusékban a zsidó polgár és zsidó művész reszketett 
tovább Adyék nyomán. Ezért kapott olyan egyoldalú rezonanciát a Nyu
gat, s ezért végződött olyan siralmasan az októberi forradalom.

Ignotus valamelyest még szem előtt tartotta az én írásomat, Hatvány, 
aki sérelme gyűlöletében legalább annyit akar ártani mai tehetségeknek, 
mint amennyit Adyéknak adott, egyáltalán nem törődik azzal, hogy mit 
is írtam; előtte csak kigyúlt mondataim égnek, a gorillát keresi a Platón- 
olvasóban, s szándékos sajtóhibát követ el ugyanabban a mondatban, 
melyet már Ignotusnál is ki kellett igazítanom („Egy helyére szorított” 
zsidó irodalom helyett „egyhelyre” szorított zsidó irodalmat emleget), 
csak hogy gettóval rémíthesse a zsidó érzékenységet. A fiatal Ignotus me
galomániás fiatalembernek nevez, aki pökhendi módon leimpresszáriózta 
az apját, maga sem tudva és 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. Várom a következő Igno- 
tust, aki szerint egyetemi ifjakkal máglyára akartam rakatni a zsidó írók 
műveit.

M iért kell antiszemitává lennem?

Azt hiszem, egy írót, aki legalább húszkötetnyit írt, mégsem lehet három 
mondata alapján megítélni. Munkásságom nyilvános, aki ismert, annak 
tudnia kell, hogy milyen része volt benne az antiszemitizmusnak. Miben 
voltam én antiszemita? Antiszemita voltam abban, hogy olyan szerepet 
töltöttem be, vagy iparkodtam betölteni, amely a Nyugat korában zsidó 
monopólium volt. Helyemet puszta tehetségemmel szereztem és tartottam 
meg, bal- vagy jobboldal, íróklikkek, újságok, kiadóvállalatok támoga
tása nélkül, olyan pőrén, amilyen pőre ebben az országban csak az ország 
érdeke lehet. Tulajdonképp szépírónak készültem, s csak azért lettem az, 
ami lettem, mert úgy éreztem, hogy hiába nagy író, nagy alkotás, ha nem
zettest és írók közt nincs igazán korrespondencia. Ebben voltam én anti
szemita, s ha az voltam, bűnhődtem és bűnhődöm érte; aki pályámon vé



gigtekint, sok egyéb jel közt megláthatja rajtam a fordított sárga foltot. 
De ezek az urak, akik nagyon is jól ismerik írásaimat, azt is tudják, hogy 
miben nem voltam antiszemita. Hatvány szerint én kritikusi gyakorlatom
ban üldöztem a zsidó írókat. Ez a legtudatosabb hazugság, amit íróember 
leírt. Igaz, hogy a magyar életnek a közepébó'l és nem a perifériájáról néz
tem az irodalom jelenségeit, de ki volt figyelmesebb méltányolója nálam 
a zsidó író nemes küzdelmének, aki művészetében nemcsak a kifejezés, 
de az idegen vérmérsékletre szabott nyelv nehézségeivel is küzdött. Köz
tudomású, hogy legtöbbet felhányt „túlértékelésemet”, melyeket én egy
általán nem tartok azoknak, épp zsidó vagy zsidó származású írók javára 
követtem el. Hol a zsidó kritikus, aki Gellért Oszkárt többre becsülte, 
Pap Károly, Halász Gábor, Fenyő' László útját nálam jobban egyengette? 
Ki iparkodott azt, amit mások idegennek éreztek bennük, hozzánk köze
lebb hozni? Fiatal zsidó írók, Gelléri, Pap Károly, Friss Endre, Vas István, 
ha hozzám fordultak, nem bíbelődtem-e műveikkel éppoly lelkiismerete
sen, mintha a magaméi lettek volna? A Napkeletet, akkoriban utolsó me
nedéket, azért hagytam ott, mert két zsidó íróról, Fenyőről és Gellériről 
írt kritikámat nem akarták közölni. Lakásomat, mert tiszteltem, egy olyan 
íróval osztottam meg, akivel a saját fajtájabeliek egy asztalhoz sem igen 
akartak leülni. Mi a magyarázata hát ennek a vérvádnak?

A magyarázat egyszerű. A zsidó érzékenység mint végtelen háló futja 
be az országot, ha egy helyen megütik, az egész hálózat csörög, reszket, 
vonaglik. Ma különösen. Aki ennek a hálónak az ura, annak hatalmas esz
köz van a kezében, hogy sérelmeit megbosszulja. Ezek az urak részben 
személyes bosszúból, részben hatalmi okokból rázták meg a hálót, azzal 
a jól bevált kétszínűséggel, amellyel az „üldözöttek” szokták nálunk az 
„üldözőket” proskribálni. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy Hatvány 
cikke nyomán a könyvnapról folyóiratjaim nyomtalanul eltűntek.

Zsidók és zsidók

Ne értsenek félre: nem mosakszom. Rosszul ismeri a Shylockot, aki azt 
hiszi, hogy őt más, mint a font hús, megnyugtatja. Én elsősorban a csaták



nem zsidó nézőit figyelmeztetem, hogy ne azonosítsák Hatvanyékat a zsi
dósággal. Szomorú volna, ha az a fajgyűlölet, amelyet Ők szítanak huma
nista álcájuk alatt, hátunk mögött megint indulatba borítaná az ifjúságot, 
vagy épp a mi szemünk előtt mosná össze a zsidóságot. A hitlerista áram
lat fénykorában arra a kérdésre, hogy a faji gondolatra kell-e felesküd
nünk, azt válaszoltam: Ha a faj embertani fogalom: nem, ha erkölcsi: 
igen. A népet többnyire tökéletlenül fedő élettani változat nem lehet esz
mény; a nép sorsához illő magatartás: igen. Magyarországon a fajtiszta
ság német ideáljának nincs helye. A magyarságot sorsa és helyzete más 
népekre utalja. Vagy megtanul összefogójuk lenni, vagy elpusztul. S hogy 
erre képes-e, annak egyik legfőbb próbája a zsidókérdés.

A magyarországi zsidóságnak ma három fő típusa van. Az egyik maga 
is idegennek érzi itt magát. Népe múltjába merül, sorsát felszívja ez a hat
ezer esztendős sors, s az országot, melyben él, úgy tekinti, mint új fedelet 
a hosszú bolyongás egyéb fedelei után. Ez a típus, melynek legkiválóbb 
irodalmi kifejezője Pap Károly, egyenes és tiszteletre méltó. Épp zsidók 
ellen sokszor védtem is. S hogy az ő Mikaelje magyar nyelven jelent meg, 
azt a magyar nyelv éppolyan szerencséjének tartom, mint ahogy a görög
nek is szerencséje volt, a sorstávolság ellenére is, hogy az Újtestamentum 
görögül olvasható. A másik zsidótípus kilépett ebből az ősi népi sorsból, 
s lojálisán közelít a közösséghez, melybe születés vagy véletlen vetette. 
Alkalmazkodni iparkodik legjobb hagyományához, s gazdagítani törek
szik ezt a hagyományt színekkel és szempontokkal, amelyeknek a beszö
vésére őt alkata képessé teszi. Mivel irodalomtörténete (a legjobb magyar 
irodalomtörténet eddig) épp most jelent meg, tegyük meg e típus irodalmi 
képviselőjévé Szerb Antalt. A harmadik típus a Hatvány Lajosoké. Ezek 
arra emlékeznek, amikor a műveltség zsidó privilégium volt Magyar- 
országon, s a változott viszonyokon azt az időt követelik, amikor Ők vol
tak itt az egyetlen „új nemesség”, mely egyenkint s külön hűségnyilatko
zatok ellenében fogadta be a magyarság menekült-kiválóbbjait. Ennek a 
rétegnek egyszer már kezében volt az ország, s most a fogait csikorgatja, 
hogy kiszalajtotta. Csak egyszer kerüljünk még felül, sziszegi ez a „shy- 
locki” zsidóság, s mi, akik önállóan, de senkit sem bántva próbáltunk itt 
minden néposztály érdekében írók lenni, tőlük tanuljuk meg, mint ez az 
eset is bizonyítja, hogy mi is az a humanista inkvizíció.



Ennek a tábornak legfőbb törekvése, hogy a mai bal-jobb ellentétet min
denáron fenntartsa, s mivel a jobboldalon az íróféle helyet nehezen talál, 
íróinkat az ő meglevő kereteikbe kényszerítse, fegyelmükre rászoktassa, 
szellemi kincseiket mint a „baloldali” érdemek fegyverét csillogtassa. 
Harcmodorukra jellemző a fiatal Ignotusnak A horogkeresztes hadjárat
ról írt könyve. Az „örök baloldalt” magasztalja ebben a könyvben, amely
hez a nyugtalan szellemek, újítók, költők, humanisták tartoznak s fognak 
tartozni a tömeggel szemben. De ügyes szemfényvesztéssel ezt a baloldalt 
azzal a politikai baloldallal azonosítja, amelyen ő áll, mintha a világ ösz- 
szes zsenijei csak azért éltek volna, hogy egyes lapok álláspontját sub- 
specie aeternitatis fény övezzék. Holott az igazság épp az, amit ők gondo
san elhallgatnak, hogy ez a baloldal a gondolkodásnak épp magasabb fó
rumain bukott meg, s a bal-jobbnak az a korhadt ellentéte, amelyet ná
lunk is csak néhány száz bal- és jobboldali érdeke tart fenn, az egész vilá
gon összeomlóban van.

A HARMADIK OLDAL

Aki a magyar közvéleményt ismeri, tudja, hogy a lelkekben rég kialakult 
egy harmadik oldal, amely jobbra és balra egyforma undorral tekint, s a 
kettőt együtt akarja elsöpörni. Hatalma egyelőre nincs ennek a harmadik 
oldalnak, de ha megindul a közhangulat színvallása, jobb és bal olyan pő
rén maradnak előtte, hogy mindenki csodálkozni fog, hogy uralkodhatott 
ez a néhány csóré ember annyiakon. Illyés Gyula dunántúli mozgalma so
sem verhetett volna ekkora visszhangot, ha nem ez a harmadik oldal talál 
benne első ízben önmagára. Ez a mozgalom most sorsdöntő óráit éli. De 
azt éli a zsidóság is. A becsületes harc hadsorai nyitva vannak a számára; 
választhat a bosszúszomjasok gyűlölete s a harcosok kinyújtott keze 
közt.


