
Kardos Pál: Zsidó válasz

(Válasz, 1934/2)

Amikor a Válasz felelős szerkesztőjétől még jóval e folyóirat megindulása 
előtt azt a felszólítást kaptam, hogy ha van valami oda való témám, írjak 
róla a lapjába, bizony nem gondoltam, hogy valaha is a magam felekeze- 
tének a dolgáról szóljak a Válaszban. Éreztem, visszaélnék a vendégjoggal 
olyan hasábokon, ahol a szerkesztők elsősorban a faji magyarság problé
máit óhajtják bontogatni. S íme, alig jelent meg a Válasz első száma, úgy 
fordult a dolog, hogy a folyóirat célja és az egyik szerkesztő becsülete 
iránti kötelességemmé lett, hogy mint zsidó szólaljak meg.

Mi is történt?
Németh László, a Válasz egyik szerkesztője közzétette a Kalangya c. 

jugoszláviai magyar folyóiratban önéletrajzának egy részletét. E részlet
ben elmondja, hogy valamikor tanulmányt akart közreadni Ignotusról, 
s e tanulmányban a zsidókérdéssel is foglalkozott volna. El is mondja, 
mi volt akkor a véleménye Ignotusról s általában a magyar zsidóságnak 
a magyar irodalomban való szerepéről.

Ignotus e vélekedést zokon vette, s izgatott hangú cikkben felelt rá a 
Magyar Hírlapban. E cikk szerencsétlen volt, mert a Kalangyából vett 
idézeteibe súlyos hibák csúsztak be, amelyeket a M. H. következő vasár
napi számában Németh László is, de maga Ignotus is kiigazított, ezzel 
azonban a két író közötti véleménykülönbség nem enyhült. Sőt ekkorára 
megjelent a Hatvány Lajos cikke is az Újságban. Ez a cikk sok okosat 
mond s szépen is beszél, de elrettentő címével „A szellem különítménye
sei” közé sorolja Németh Lászlót, s bármily magasra értékeli is őt, mégis 
barbárságot, vad faji ösztönt emleget vele kapcsolatban.

Németh László így már eléggé ki volt kezdve, sor kerülhetett Illyés Gyu
lára. Nem hiszem, hogy Zsolt Béla és Hatvány összebeszéltek volna, de



éppen az a legsúlyosabb tünet ebben a szellemi betegségben, hogy Zsolt 
minden összebeszélés nélkül is úgy ír, mintha közös tervet dolgoztak volna 
ki Hatvanyval és Ignotusszal erre a hadjáratra. Egyszóval Zsolt Béla meg
támadta Illyés Gyulát, s nyíltan megvádolta őt lappangó antiszemitizmus
sal, az új magyar népies mozgalmat hitrelizmussal. S mikor Illyés Gyula 
e koholt vádat fél kézzel kivédi (jól jegyezzük meg: Németh és Illyés, az 
új szellemi különítményesek becsületbeli kötelességüknek tartják az anti
szemitizmus ellen tiltakozni!), kijelentvén, hogy ha az új mozgalom va
laha is hitleri lesz, ő meg fogja tagadni, akkor előáll Ignotus fia: Ignotus 
Pál az Esti Kurírban, és félremagyarázza Illyés cikkét, kitagadja őt a hu
manizmusból, sőt hangoztatja, hogy aki a Válasz útjára lépett, az aligha 
fog valaha is az emberiesség útjára visszatérni.

Mikor idáig jutott a dolog, amelynek fejlődését addig is kedvetlenül 
követtem, már csak személyes megbántottságomon keresztül is megérez- 
tem ennek a Németh-Illyés elleni hadjáratnak az igaztalanságát.

Elvégre, habár csak egy szerény bírálattal, magam is a „Válasz útjára” 
léptem, s ezt nem azzal a szándékkal tettem, hogy a német nemzeti
szocialista zsidók példáját kövessem, akiket a Simplicissimus torz kép
rajzolója találóan jellemzett, úgy ábrázolva őket, amint a „barna május 
elsején” a végtelen menet végén, melynek minden csoportja „Hinaus mit 
den Juden” feliratú táblával halad, ott ballagnak ők is, és táblájukon 
e szók: „Hinaus mit uns!”

Nem, nem tartozom az ilyen zsidók közé, de nincs közöm azokhoz sem, 
akik elhagyták felekezetűnket, mert úgy tartották, hogy mint zsidók nem 
lehetnek eléggé emberek, eléggé magyarok. Nem tartózhatom közéjük 
már emberiességből sem, mert aki a maga és felekezete méltóságát meg
tagadja, vét annyit az emberiség ellen, mint aki mások emberi méltóságán 
tipor. Zsidó vagyok, zsidó maradok, mert érezem, hogy zsidó voltom nem 
tesz méltatlanná sem az emberségre, sem a magyarságra.

Akkor hát miért írok antiszemita folyóiratba, miért követek antiszemita 
vezért?

Nos, még egyszer kérem Ignotus Pált, vegye elő a jobbik eszét, de kérek 
minden jóhiszemű embert is, mutassák meg nekem a Válasz eddig meg
jelent egyetlen számában bár azt a betűcskét is, amelyik antiszemitizmust 
jelent. Ennyit a lapról.



Másként áll a dolog -  első látszatra -  a vezérrel. Németh László, akinek 
nem legkisebb érdeme, hogy (mint Ignotus Ady nemzedékének, mint Gyu
lai Aranynak és Petőfinek, mint Toldy Vörösmartynak) ő impresszáriója 
lett Erdélyi Józsefnek, Illyés Gyulának, Szabó Lőrincnek, Pap Károlynak 
(zsidó művész, keresztyén impresszárió), mondom, Németh László való
ban leírta ezt a mondatot: „Egy helyére szorított és képességei és problé
mái irányában bontakozó magyar zsidó irodalom: szerencse, egy ránk 
burjánzó, bennüaket is elhamisító zsidó magyar irodalom: csapás.”

E mondatra elsőbben is ezt felelem: Egy jól fogalmazott állítás: szeren
cse, egy elsietett, az író szándékát is elhamisító fogalmazás: csapás.

„Helyére szorított”, „ránk burjánzó” : ilyen szavak joggal bánthatnák 
zsidó, s minthogy zsidó voltom magyarságomnak és ember voltomnak is 
része, magyar és emberi önérzetemet. Bánthatnák, ha még c nem szeren
csés fogalmazású mondat is nem mutatná Németh nemes szándékát és he
lyes gondolatát: hiszen sem író, sem felekezet nem kívánhat még a leg
szélesebb szabadelvűségtől sem több helyet az irodalomban és a nap alatt, 
mint amekkora helyen képességeit kifejtheti, problémáit megoldhatja. 
Németh László idézett mondatával szemben mégis meg kell állapítanom 
ennyit: Helyemre szorítani nem engedem magamat, mert úgy érzem, he
lyemen vagyok, s helyemet, szerepemet (az én egyéni esetemben igen kicsi 
helyről s igen szerény szerepről lehet csak szó) nem szabhatja meg más, 
mint egyfelől képességeim határa, másfelől az a tisztességérzetem, mely 
magyar és zsidó voltom eleven tudatából fakad. Ami problémám bonto- 
gatását illeti, Németh László, aki ezt írja: „a zsidókérdés elsősorban ma
gyarok és magyarok s csak másodsorban magyarok és zsidók ügye”, bizo
nyára készséggel el fogja ismerni, hogy viszont a magyarságnak sem lehet 
olyan belső ügye, amely ne lenne egyszersmind problémája a magyar zsi
dóságnak is, még ha az ilyen problémákba való beleszólás mértékét -  leg
alább számomra -  az imént említett, magyar és zsidó voltom tudatából 
fakadó tisztességérzetem (de csak ez, s nem külső helyszorítás!) valamivel 
szerényebbre is szabja. S még egyet: Irodalmat, már akár magyar-zsidó, 
akár zsidó-magyar legyen is az, ha igazán irodalom: burjánzásnak ne
vezni rossz metafora.

De már talán túl sokat is mondottam. Mert hiszen, még ha Németh



László felpanaszlott állítása valóban bántó volna is, még ha Kalangya
beli cikkében nem is állna ott a zsidókérdésró’l ez a mondat: „Ha a két fél 
legjobbjai becsületesebben állnak szembe ezzel a sorsfoltette kérdéssel, 
együttélésünk is rendezettebbé, szebbé válik”, még ha e cikk nem is volna 
tele az igazság keresésének tiszta szándékával: hát szabad-e egy ily széles 
terjedelmű munkásságra visszatekintő írót kiszakított idézetek szerint 
csak megítélni is, nemhogy elítélni?

Mi hát az oka ennek a Németh László elleni koncentrikus támadásnak, 
amelynek gyűrűjébe Illyés Gyulát is beleszorították?

Ignotust és Hatványt még csak megértem, hiszen életük legfőbb értelme: 
a modern, nyugatos magyar irodalomért vívott nemes harcuk tétetett oly 
kritika tárgyává, amelyben például én sem értek egészen egyet Németh 
Lászlóval, akinek elvégre nem esküszöm minden szavára. Sőt sietek ki
jelenteni, hogy Hatványnak Németh Lászlót igaztalanul támadó cikkében 
azokat a nagyon szép és nagyon őszinte mondatokat, amelyekben a ma
gyar zsidónak a magyar irodalomhoz való jogát védi, lelkem egész hevével 
magamévá teszem, ha tudom is, hogy e védelem nem Németh László ellen 
szükséges.

De ha Ignotus és Hatvány föllépésének igaztalanságát meg is magya
rázza a megbántott személyes érzékenység, mit szóljunk Zsolt Béla és 
Ignotus Pál támadásához? Valóban antiszemitának, antihumánusnak, 
barbárnak látnák ők Némethet, Illyést, az új magyar népi mozgalmat és 
a Választ? Valóban csak az ő borotvaéles logikájuk tudná a magyar nem
zet magasabb egységében is a nem zsidó magyarságot és a magyar zsidó
ságot egymástól megkülönböztetni? Valóban csak az ő kitűnő szemük ne 
látná, hogy az utóbbi az előbbivel, ha meg akar zsidóságnak is maradni, 
soha teljesen eggyé nem lehet? Valóban csak ők nem értenék, hogy ha a 
magyar nemzet nagy egységén belül megvan e két külön kisebb közösség 
(s mellettük még több más is), akkor mindegyik közösségnek legszentebb 
emberi joga, hogy a maga problémáival is foglalkozzék, legszentebb em
beri és magyar kötelessége, hogy a másik közösség problémái iránt se le
gyen közönyös?

Mit kérdezgessünk tovább? Látják, értik tudják ők mindezt: s nem is 
azért támadnak új népi mozgalmat, Némethet, Illyést, Választ, mintha



mindezek nem volnának elég szabadelvűek, humánusak és demokratiku
sak. Sőt. Éppen ezért fordulnak mindezek ellen, mert érzik bennük a de
mokráciát, az emberiességet, a szabadságot, amit ők mind a maguk privi
légiumának szeretnének megtartani. Igenis, Zsolt Béláék, Ignotusék már 
évek óta úgy járkálnak a magyar életben, mint a Nyugati Kultúra és Fel- 
világosultság Rt., mint ma az Egyesült Polgári Szabadság és Hamisítatlan 
Európai Humanizmus-Művek kizárólagos jogú magyarországi vezérkép
viselői, és jaj annak, aki ezeket az árukat az ő megkerülésükkel közvetlenül 
nyugatról hozza be, még inkább jaj annak, aki ezeket az árukat az ő világ- 
szabadalmuk ellenére hazai műhelyben, hazai nyersanyagból meri elő
állítani. -  E magatartásra néhány évvel ezelőtt még volt némi joguk, ami
kor a maguk pesti modorában úgyszólván egyedül álltak ki, nem annyira 
eszmékért, mint eszmétlenség ellen, s amikor ez a modor még hősiesség 
volt.

De ma már igenis tudomásul kell venniök, hogy a demokráciát, huma
nizmust, szabadságot Magyarországon nemcsak Ők jelentik, s azt az új 
magyar progresszivitást, amely csakugyan a debreceni Nagyerdőről in
dult, ha ők igazán az eszme harcosai, mint váratlan fegyvertársat kellett 
volna üdvözölniök, s nem lesni az első alkalomra, hogy elrágalmazzák és 
szétrobbanthassák. És vegyék tudomásul, hogy a debreceni Nagyerdő, 
Szitnyai Zoltánnak ez ártatlan szimbóluma, nem a nagyerdei vákáncsos 
nyomorát, nem is a hortobágyi pásztor műveletlenségét jelenti (mintha bi
zony Pest vagy Párizs pinceodúiban és kültelkein nem volna éppoly keser
ves a nép nyomora és műveletlensége!), hanem jelenti Csokonai, Tóth 
Árpád, Ady Endre emberséges magyar szellemét, jelenti a debreceni Ady- 
társaságot, amely a közelmúlt reménytelen éveiben nem zsidó magyarok
ból és magyar zsidókból állott össze a haladó, az emberies magyar iroda
lom és művészet tiszta kultuszára, s amely a napokban emelt emléket a 
század leghumánusabb magyar költőjének, Tóth Árpádnak, a Nagyerdő 
fái alatt. Legyen hát szimbólum a debreceni Nagyerdő, ahová eljöttek a 
debreceni Ady-társasággal frigyre lépni Németh László, Illyés Gyula, 
Szabó Lőrinc, Kodolányi János, Erdélyi József és Féja Géza, hogy a szel
lemi szövetségből, amelynek keresztyénjeit és zsidóit szétmarni Zsolték és 
Ignotusék minden gúnyja nem elég erős választóvíz: a Válasz legyen. És



igenis ki kell mondanom Ignotus Pállal szemben, hogy a magyar huma
nizmusnak, szabadelvűségnek több útja lehet, s van út ezeken túlra is, 
de olyan út, amelyen a mai magyar ifjúság a sötétből a fénybe, az ember
telenségből az emberségbe kijuthat, csak egy van, és ez a Válasz útja.

Mint zsidó kezdtem itt szólani, hadd zárjam be szavaimat ismét mint 
zsidó.

Zsoltok, Ignotusok, Hatvanyak vegyék végre észre, hogy hovatovább 
üres falaknak szólnak. Hangjuk már ma is csak a zsidó fülekig ér el, de 
holnap kopogtathat az új magyar zsidó nemzedék, amely elfordul tőlük, 
mert nem akar többé azok járszalagján haladni, akiknek humanizmusába 
oly mélyen belcvegyül a zsidóságtól való menekülés vágya, a zsidó szár
mazás miatti szégyenkezésnek éppen a nemesebb humanizmussal ellen
kező öntudatlan ösztöne. Ez az új magyar zsidóság, amely nem tartja ma
gánál különb embernek a nem zsidót, amely magyarságát oly elidegenít
hetetlen birtokának érzi, hogy immár szembe mer nézni a maga külön 
zsidó problémáival is, igenis keresi a keresztyén és zsidó magyarság együtt
élésének sorsföltette kérdésére a választ, és éppen Németh Lászlónak 
nyújt kezet.

íme, zsidó kérdésre zsidó válasz.
Debrecen, 1934. június 17.

*

E sorok megírása után olvastam Németh László cikkét (Egy különítmé
nyes vallomásai) a Budapesti Hírlap június 17-i számában. Nem csalód
tam. K. P.


