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A „Korunk Szava” egyik tanulmánya, melynek megírása engem terhel, 
okot adott arra, hogy egyik legkitűnőbb magyar publicista, Ignotus, vi
tába szálljon vele. S a vitát, úgy érzem, folytatnom kell, mert a sorok, 
szavak, az egymással vívó eszmék mögött (hiába!) a magyar holnap arca 
rejtőzködik, tüzel és vajúdik. A magyar világ felszíne ma is csupa elken
dőzés, képmutatás s megdermedt rögeszme, a néhány hívőnek s néhány 
őszinteségre merész embernek tehát annál inkább szólnia kell.

A magyar légkör tele van az elalkmás nyugtalanságával. Méltán sóhaj
totta Ady, hogy még a Templomot seu mtettük fel, a hivatalos Magyar- 
ország inkább elkábította, elásta, elaltatta, vagy pedig egyszerűen s radi
kálisan száműzte a megoldásra váró problémákat, inkább ugarra, vagy 
félugar-sorra ítélte az életterületeket, semhogy akár az ősi faji szellem, 
akár a krisztusi igazság, akár a modem szociális gondolat forró áramaival 
közösséget vállalt volna. Csodálatos dolog tehát, ha mi megdöbbenünk, 
ha úgy érezzük, hogy romok, torzók és szánalmas kórképletek között her
vadozik a szellemünk? S végre is egy igaz és emberi horizontot akarunk 
teremteni itt bévül, mely megméri a múltat, a jelent, s éppen ezért neki 
mer s neki is merhet vágni a jövőnek?

Ebbéli munkám közben ért Ignotus kitűnő cikke, melyből azonban is
mét az elmúlt századvég beszél. Ignotus olyan érvekkel támad, melyeknek 
helyességét tulajdonképpen én nem vitatom, de viszont a gondolatmenetet 
olyan eredmények felé tereli, melyeket én tévedésnek tartok. Ignotus 
ugyanis azt állítja, hogy külföldön is ugyanazok a hibái a polgárságnak, 
melyeket én az egyre nagyobb dekadenciába hulló magyar polgárságnak 
felrovok, de kisebb mértékben, mert másutt a polgárság inkább a népből 
jött. Ez igaz, de gyenge vigasz, s mit sem változtat az én tételemen, hogy



éppen ezért az érdekes nagy etikai, társadalmi és kulturális feladatok meg
oldásánál, de fó'képen a kezdeményezés heroikus művénél a polgárságra 
számíthatnak a legkevésbbé, és igenis a mélyrétegekbe kell mennünk. 
Számunkra az már igazán mellékes, hogy miért lett a magyar polgári réteg 
ilyen lehangoló, amilyen. Mi alig tudunk már vele mit kezdeni, s e szo
morú tény számára semmi szentimentalizmusunk sincsen.

A másik kérdés a múlt kérdése, s a bűnöm az volna, hogy a „Korunk 
Szavá”-ban a magyar kisnemesség kultúrájáról beszéltem. Ignotus úgy 
véli, hogy csak a köznemesség kis töredékének a kultúrájáról lehet be
szélni, de nem tér rá, hogy milyen alapon mondja ezt, hogy milyen néző
pontok útján jutott ehhez az állításához. Én azt állítom, hogy a kisnemes
ség komoly rétegének igenis volt klasszikus kultúrája, a klasszikus latin 
szellem útjain tanult meg latinul. Elhiszem, hogy vannak adatok a kis
nemesség bizonyos rétegének műveletlenségére is, de végeredményben azt 
kell néznünk, hogy ki és mit teremtett ez az osztály. Müyen nagyszerű 
költőnemzedékeket adott a XVI. századtól kezdve, s a XIX. század elején 
olyan reformnemzedék nőtt belőle, mely, az egyszer, minden tekintetben 
képes volt új lelket lehelni ebbe a szegény országba, mely egyszerre ma
gyar s európai tudott lenni. S ki tagadja, ki tagadhatja azt, hogy az előre
törő legjobbak, a lombok a talajrétegből jönnek, s a talajról hoznak val
lomást?

Esztendők óta csaknem minden lépésemet a magyar parasztság ügyének 
igyekszem szentelni. De csonka volna egész életszemléletünk, ha a „né
pért síró, bús bocskoros nemesnek”, régen elporladt apáimnak nem gyúj
tanék néha-néha gyertyát! A magyar kisnemesség nagy tömegei már a 
XVIII. században parasztsorban éltek, beolvadtak a mélyrétegekbe, és 
kultúrát meg magasabb rendű életforma igényét vitték magukkal. S ha tel
jesítményüket összehasonlítom a polgárság teljesítményével, akkor na
gyon balul áll a polgárság mérlege e tekintetben. Ott volt az 1867-től kez
dődő liberális korszak, mely egyrészt a feudalizmust konzerválta, más
részt pedig elsősorban a polgárságnak adott teret, levegőt, lehetőséget. 
Úgy szoktak védekezni, hogy ez nem volt „igazi” liberalizmus, holott az 
elméleti liberalizmus sehol sem valósul meg, s azt kell magyar liberaliz
musnak elfogadnunk, ami csakugyan volt. Ma már látva látjuk, hogy mi-



lyen kevés emberi szolidaritás volt ebben a liberalizmusban, mennyire 
szűk osztályügy volt, csak fölfelé hajolt, s a nagy néprétegeket egészen 
cserbenhagyta.

A magyar polgárság nem állott meg a liberalizmusnál, hanem tovább
ment a polgári radikalizmus felé. A liberalizmusban része volt az arisz
tokrácia egy részének is, és az 1867 óta felülkerekedett kikezdett s deka
dens dzsentrirétegnek (az értékes köznemesség 1849-cel együtt elpusztult, 
szétszóródott, még mélyebbre hullott!). A polgári radikalizmust azonban 
már tisztára a polgárság csinálta, elismerem: olykor értékes, jövőbe mu
tató csapásokat vágva, de lényegében naivan, éretlenül s a történelmi fe
lelősség tudata nélkül. E polgári radikalizmus éppen úgy elfelejtett reáli
san s minden erejét megfeszítve a néphez leszállni, akár a radikalizmus, 
képtelen volt olyan vezetőréteget kitermelni, mint a köznemesség a reform- 
korszakban, s emigrációja milyen mélyen alatta maradt az 1848-49-es 
nemzedék emigrációjának, kis egyéni dühökből és kelésekből élődött, s 
összetévesztette a kurzust a nemzettel. Vajon e nemzedék is nem mond 
vallomást a polgárság kultúrájáról és belső alkatáról? Sohasem szerettem 
a könnyű harcot, azok ellen, akiknek támadására s meggyalázására sza- 
badalr * adtak, jól tudom, hogy a magyar radikáüs polgári mozgalom 
olyan eln. et is adott, mint Ignotus, aki szervesen beletartozik az elmúlt 
évtizedek magyar életének fejlődéstörténetébe, de ez mit sem változtat a 
vázolt általános társadalmi igazságon.

Egy kitűnő fiatal lírikus nemrégiben merészelte leírni, hogy Budapest 
az országnak fővárosa lehetett, a népnek azonban sohasem, ami azt je
lenti, hogy a magyar léleknek nem volt igazi centruma. Nem is állíthatunk 
mást, ha akár kívülről, akár bévülről behatóan vizsgálni kezdjük. Stílus
talan, ízléstelen és minden egységet, minden magasabb koncepciót nélkü
löző épülettömbjei, minden magyar zamatot nélkülöző nyelve, a magyar 
géniusztól mérföldekre esett színházai, pletykából élő s a magyar föld 
problémáit nem is sejtő sajtója s polgári irodalma, mely azonnal összesúg- 
búg s vad szervezkedést kezd, ha valaki a néppel való szerves kapcsolatok 
kiépítését tűzi ki célul, és föllebbenti a Budapest horizontjánál lezáródó 
irodalmi horizont ponyváját. Mi nemcsak a magyar úri romlottságot lát
tuk meg, hanem ezt a polgári romlottságot is, a polgárság e belső gyönge-



ségét és egyrétegűségét is, és a mi munkánk volt a nehezebb! A radikális 
polgárság nem vágta el a kapitalizmussal összekötő köldökzsinórjait, mi 
azonban nem is terítettünk ilyen kapcsolatokat, a feudalizmushoz fűző 
szálakat pedig eleve elvágtuk. Tiszta álláspont a miénk, nem fogják „gátak 
s renyhe partok”, mi az elnyomottak, kizsákmányoltak, a lelkileg s testi
leg elnyomorítottak millióiba lehelünk újra lelket, leheljük az Isten belső 
melegét, és ki ismer ennél különb feladatot? A magyar polgár méltán til
takozhatott, mikor henye úri ítéletek próbáltak pálcát törni felette, de mi 
nem ezt az ítéletet hozzuk, bennünk a magyar nép szólal meg, s eljövendő 
parasztseregek léptei kopognak. Majd meglátjuk, hogy ki lesz elég erős 
megállni előttük?

Ignotus nem bízik abban, hogy a paraszt mint életforma tartós lesz. 
N os: kár ennyire sietnünk, maradjunk csak a jelennél, hiszen a polgár már
is nem tartós, foszlik, mint a vedlett kabát. Politikája boltbér-politika, 
irodalma sárga fedelű regény, etikája a jó polgári koszt fogalomkörében 
fenekük, s szolidaritása a legszűkebb osztályszolidaritás, sőt igen gyakran 
még ennyi sem. Ebből csináljunk emberi ideált akkor, mikor az emberiség, 
akár a szélsőbaloldal örvényeibe hullva, mint Oroszország, akár a szélső
jobbéba, mint Németország, akár a középútba, a nagy kiegyenlítődés vá
gyába kapaszkodva, mint Ausztria, éppen az ósdi polgári gondolat kor
látái közül akar szabadulni, hogy szélesebb, egyetemesebb szolidaritást 
alkosson. Aki a polgári gondolat határainál vesztegel, az éppen ennek az 
új szolidaritásnak a születését gátolja, s ezért fogják őt a holnap léptei el
tiporni. S ne feledjük el azt sem, hogy a polgári Németország s az elpolgá- 
riasodott német szociáldemokrácia hogyan ejtette ki kezéből a weimari 
alkotmányt, hogy Ausztriában Dollfuss katoükus állama mentheti csak 
meg úgy-ahogy a múlt századból itt rekedt „felvilágosult” polgárt, s Ma
gyarországon a „fajvédő” Gömbös gondoskodik arról, hogy a föltörekvő 
népi rétegek nagy rostára ne vessék. A polgár rengeteg irgalmat, rengeteg 
privilégiumot kapott immár, jóval többet, mint amennyit megérdemel.

Ki csodálkozhatik azon, ha mi átfogóbb szempontok határát szabjuk 
ki az eljövendő emberi egység számára? S ki tehet arról, hogy ez az ezer
éves pokolba, nyomorba, méltatlan nyomorba lökött magyar nép sokkal 
fogékonyabb egy széles emberi szolidaritás számára, mint a polgár?



E népi sors végtelen szenvedés volt, de nemcsak az, hanem egy magas
rendű emberi lélek, etika és kultúra is kialakult benne, és a fiatal építők 
csakis feléje mehetnek. E tekintetben nincsen, nem is lehet különbség kö
zöttünk, és zárt sorokban kell lépnünk a jövő felé.

E gondolatok jegyében írtam azt a cikket is, melyet Ignotus kifogásolt. 
Sokszor rámutattam arra, hogy Ignotus mennyire megérti a kort, s ma 
is friss, tiszta és átfogó intellektusa sokkal jobban látja a magyar problé
mákat, mint polgári fiatalságunk. E vita során egy pillanatra a különbség 
is felrémlett, megjelent a szakadék. Ilyet éreztem, de sokkal nagyobb sza
kadékot, a mai magyar úri élet vásárában, s egyre jobban látom: csakis 
egy út van, s ez a magyar nép. Még fiatalok vagyunk, felövedzkedhetünk 
és bármerre mehetünk. S nem volnánk halálra valók, ha nem a holnap 
léptei felé mennénk?


