
(A  Toll, 1934. július 8.)

Néhány hét előtt Hatvány Lajos és e sorok írója véletlenül ugyanazon a 
napon s ugyanabban a napilapban vitába bocsátkozott a fiatal írói nem
zedék két jelentékeny tagjával az irodalmi „zsidókérdés” és a defenzívába 
szorított urbánus szellem és társadalompolitika problémái körül. Ezúttal 
ne nyúljunk a vita érdemi részébe, annál kevésbé, mert ez a vita a hasznos 
diszkussziók közé tartozott, amelyekben nem az dől el, hogy kinek van 
pillanatnyilag igaza, de amely tisztázza a frontokat és az elvi és eszmei 
ellentéteket. A polémia általában megfelelő színvonalon mozgott, s ami 
főképp a hangját illeti, összehasonlíthatatlanul lojálisabb volt, mint eddig 
bármikor. Ha imitt-amott szenvedélybe tévedt, nem a kraftausdruk, ha
nem az elkeseredés kemény lírája vagy a termékeny szókimondás tette ér
dessé. Egyébként állandóan elvi síkon, nobilis tónusban mozgott, s éles 
kontroverziái ellenére is volt benne valami barátságosság: mintha azok, 
akik itt eszmeileg, céljaikban szemben állnak egymással, szótáruk és szel
lemi eszközeik rokonsága révén némiképp össze is tartoznának. Ez a ba
rátságosság és összetartozás elsősorban abból ered, hogy mindkét vitat
kozó oldal ösztönösen érezte, hogy elsősorban az ellenfelei lesznek az ol
vasói, sőt talán azt is, hogy a vitatkozókon s a hozzájuk tartozó írói kot- 
tériákon túl az egész vita nem ver komoly hullámokat. Mert legyünk őszin
ték : hiába volt a polémia elindítója egyik oldalon maga Ignotus, s hiába 
fejezte be a másik oldalon Szekfű Gyula -  ez a sok mindennel, az irodal
mon és a zsidókon kívül a világ és az ország sorskérdéseivel foglalkozó 
publicisztikai sorozat -  körülbelül ötven cikk -  megrekedt az irodalmi kö
rök, kávéházak és szerkesztőségek falain belül. Nem volt háború, amely
ben a vezérek mögött seregek vonulnak fel, csak vívóverseny volt, amely
ben főként a következő menetek benevezettjei asszisztáltak. A zsidók a



Vígszínház cirkuszelőadására készültek, hosszú sorokban tolongtak a Be- 
ketow pénztárai előtt, a fajmagyar fiatalság pedig jórészt a Meskó és Fes- 
tetich közt kitört harcban való állásfoglalás eldöntésével volt elfoglalva. 
Nem reklamálnám az úgynevezett közönségvisszhangot, ha a kitűnő Né
meth László nem vádolt volna meg bennünket azzal, hogy a könyvnap 
során a Tanú s a vele rokon füzetek nem voltak kelendőek; nos, megnyug
tatom, hogy az ellenkező oldalon, a mi baloldalunkon ugyanilyen lesújtó 
volt a közönségvisszhang és az üzleti eredmény. Az ötven, többé-kevésbé 
jóhiszemű cikk a jobb- és baloldalon s az úgynevezett „harmadik” oldalon 
megírt jóhiszemű brosúra és könyv egyelőre a mi atelier-titkunk, és attól 
tartok, hogy az is marad. A tömegek érzéketlensége, problémáinkkal szem
ben való közönye amilyen lesújtó, talán éppen annyira a jelenségek ösz- 
tönszerűen helyes értékelésében gyökeredzik: ha mi, baloldal, elbuktunk, 
s a kategóriák, amelyekben gondolkozunk s amelyekben a szellemi életet 
és a társadalom funkcióját elképzeljük, idejüket is múlták, mégis száz éven 
át valóságként éltek, de azok a kategóriák, amelyekben a velünk szemben 
állók gondolkoznak, tulajdonképpen soha nem voltak konkretizálhatat- 
lan hipotézisek, álképletek, amelyekkel a szellemi mozgalmaktól is prak
tikus útmutatást váró szélesebb közvélemény nem tud mihez kezdeni. 
A vita szép volt és nivós volt, de ahogy már néhány nap múlva beigazoló
dott, közel sem járt azokhoz a valóban aktuális kérdésekhez és esedékes 
fordulatokhoz, amelyeket a közönség, a tömeg a maga rejtélyesen öntu
datlan érzékenységével sokkal inkább megérez, semhogy a legszebben po
lemizáló hitvitázókra hallgatna, ha azok nem arról beszélnek, amiről szó 
van. A német események olyan gyorsan rántották ki a talajt a Németh 
Lászlóék és Illyés Gyuláék csírázó völkisch ideológiája és szárnyait bonto
gató fajromantikája alól, hogy ezen a területen most már minden további 
vitának vége szakad. A nationalisme mithik, s a faj fogalmával való önké
nyes és tetszetős irodalmi és politikai játék elvesztette sugalló és tápláló 
hátterét abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy a német eposz való
jában egy kriminológiai riport és egy szexuálpathológiai kórtörténet. Bár
mennyire is meg vagyunk győződve Németh László, Illyés Gyula s a töb
biek jóhiszeműségéről, a hitlerizmus misztifikálása, érzelmi túlértékelése 
nélkül sohasem született volna meg az az offenzív irodalompolitika, amely



végeredményben faji alapon akarta szelektálni az írókat -  nos, a vitában 
talán nem mi győztünk, de a velünk szemben álló vitatkozó felet aligha
nem legyőzte a durva és gusztustalan tényéktől szétrombolt illúzióinak 
bukása.


