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A múltkor ott hagytam abba, amikor Berzeviczy Albert leintett. Mondván, 
hogy csupán zsurnalisztikái szófacsarás az, amikor a magyar szellemi 
élet bizonyos fokú fáradtságáról írok. Ez akkor történt, amikor Bartókot 
és Kodályt nem választották be a Kisfaludy Társaságba.

Akkor két okból nem folytattam a vitát: egyrészt, mert majdnem sze
mélyi térre csúszott át, ami nem lehetett szándékomban, másrészt éreztem, 
hogy eló'bb-utóbb el fog következni az az idő', amikor ezzel a gondolattal 
újra elő kell állani.

A legutóbbi politikai események hatalmas rést ütöttek egy láthatatlan 
kőfalon, s az ország, de legalábbis a közvélemény túlnyomó része úgy 
érzi, hogy túljutottunk valamin, amiről ma még korai volna határozott 
képet alkotni és pontos magyarázatot adni.

Annyi bizonyos, kiléptünk egy úgynevezett reformkorszak levegőjébe, 
de önámítás lenne azt mondanunk, hogy egyszerre friss levegő járja át 
a tüdőnk ernyedt szárnyait. Ebből csak annyi igaz, hogy levegő után kap
kodunk, és rögtön valami ijesztő érzés fog el bennünket, mintha légüres 
térbe kerültünk volna.

Az új parlament és a római kettővel jelzendő Gömbös-kormány ma 
még nem túlságosan dicsekedhet azzal, hogy a magyar szellemi élet érté
keit is magához vonta. Az új nemzetgyűlésen például egyedül a hetven
éves Pékár Gyula képviseli a magyar irodalmat. Ebben a megállapításban 
semmiféle rejtett panasz nem húzódik meg, mert a mai kormányzat és 
a mai magyar irodalom között ma már mélyebb és magasabb rendű kap
csok képződése van folyamatban, ma már nem lehet beszélni egy olyan 
világszemléleti szakadékról, amely a közelmúltban a magyar élet két ki
magasló, tragikus értékét: Tisza Istvánt és Ady Endrét vadul szembeállí-



tóttá egymással. Ma már nem történhetik meg, hogy a magyar irodalom 
legjobbjait politikai gondolkodásuk bátorsága miatt bizonyos oldalról 
mint veszélyes elemeket nyomják el. Nem azért, mert a magyar politikai, 
sőt kormányzati gondolkodás egy lassúbb, de bizonyára szervesebb fejlő
dés és az idők szellemében végbement átalakulás után ma már eljutott 
oda, ahova az irodalom sokkal előbb megérkezett.

Szóval amikor az új nemzetgyűlés gondosan és szinte benzinnel van 
megtisztítva az irodalom szellemétől, ebben a megállapításban nem rémlik 
fel előttünk semmiféle atrocitás, mert az az érzésünk -  különösen a Göm
bös Gyula és Kozma Miklós személyére gondolva - , hogy nem zárkóztak 
volna el, ha például tíz-tizenkét magyar író jelöltnek jelentkezett volna. 
Mindenesetre szerencsés dolog, hogy ez az érzésünk megmaradt. A ma
gyar irodalom ezúttal nem érezheti kikosarazva magát, mert egyetlen fő
ispánnak sem kérte meg a kezét -  tudniillik a történeti hűség kedvéért 
meg kell állapítanunk, hogy a győztes vagy elbukott jelöltek között egyet
lenegy író sem akadt.

De arról a bizonyos szellemi légüres térről szólva, ez nemcsak az iro
dalomra, hanem a magyar szellemi élet minden ágára vonatkozik. Ugyan
ilyen megállapítást végezhetnének az új parlamentekkel szemben a ma
gyar tudósok, a magyar mérnökök, tanárok, orvosok -  egyszóval a nem
zet életének színvonalban is az a magas rétege, amelyet a külföldi reform- 
mozgalmak, akár a fasizmust, akár a hitlerizmust nézzük, siettek meg
szerezni a maguk szolgálatára egyszerűen azért, mert ennek a rétegnek 
egyöntetű munkája nélkül minden reformmozgalom csak írott malaszt 
lehet.

Az utóbbi két évtizedben a politika fogalma az egész világon roham- 
lépésben közeledett a való élethez. Politizálni ma annyit jelent: gyógyítani 
és építeni. A meddő közjogi viták korszaka után a magyar politika is elér
kezett ahhoz a ponthoz, ahol az orvosi vagy mérnöki foglalkozás jelentő
sége elsöpri maga elől a szónokokat és üres feesegőket.

Az alkotó, építő és gyógyító emberek seregét azonban hiába keresnénk 
az új nemzetgyűlésben. Aggodalomra adhat tehát okot, hogy a magyar 
politikában ettől a rétegtől való elkülönülés éppen akkor következett be, 
amikor külföldön azzal teljesen egybeforrott.



Hiába érvelnénk azzal, hogy más a politika és más a szellemi életnek 
ez a frontja. Még akkor is, ha más lenne, még akkor is baj van.

Mert próbáljunk csak végignézni egy kicsit ezen a szellemi fronton. 
Világosan mutatja a merevgörcs tüneteit. Irodalomról és tudományról 
szólva az Akadémia, a Kisfaludy vagy Petőfi Társaság igen szükséges fel
adatot tölt be a maga helyén bizonyos hagyományok ápolásában, de túl
zás volna azt állítani, hogy célkitűzésükben, munkatervükben vagy tag
jainak világszemléletében párhuzamos úton haladnak azzal a politikai 
irányzattal, amely végre az égetően sürgős magyar feladatok felé fordult. 
A Corvin Rend? A Színpadi Szerzők Egyesülete? A Szinyei-Merse Tár
saság? Akárhova fordul az ember, mindenütt azt érzi: itt ugyan hiába 
fújná meg Gömbös a trombitát egy szellemi sorakozóra.

Az új reformpolitikának ma még semmiféle áramlási útja nincs a ma
gyar szellemi élet állóvizei felé. Nem arról van szó, hogy ezeket az álló
vizeket lecsapoljuk. Maradjanak ott, ahol vannak. De új medret kell 
építeni, új medret a nemzeti lélek nagy televényei felé, új medret, amely
ben friss habokkal, egyenes irányban indul meg ez az áramlás, különben 
az egész reformpolitika aszályba fullad.

Ugyanez vonatkozik minden orvosi vagy mérnöki kaszinóra és egye
sületre. Ne legyünk szemérmesek: nézzünk be az ajtókon, és figyeljük 
meg, miről folyik a szó a tanácskozóasztalok körül. Figyeljük meg, hová 
sikkadt el az új magyar köztudat és az új magyar világszemlélet tizen
nyolcezer magyar egyesület kezén!

Meg lehetnék elégedve, ha akár a parlamenten belül, akár a parlamen
ten kívül e tizennyolcezer egyesület helyett a magyar szellemi életnek csak 
tizennyolc olyan képviselőjét látnánk együtt, lélekben összekovácsolva, 
akik tudják, hogy mit akarnak, akik tudják és érzik, hogy mit jelent a ma
gyar sors számára ez a most meginduló reformkorszak.

A forradalmak utáni magyar korszakot egész bátran létrakorszaknak 
lehetne nevezni. A magyar romok felett tizennyolcezer kisebb-nagyobb 
létra, egész létraerdő támadt, amelyen elnökök és díszelnökök másztak 
fel a magasba, minden épkézláb ember e létrák fokain helyezkedett el, 
és lent a mélyben ott maradt egyedül, magára hagyatva a nép, és vele 
együtt a legtragikusabb magyar gondolat.



Ezt a sűrű, mozdulatlan létraerdőt, ezt a felesleges és üres tákolmányt 
kell áttörni annak az új magyar gondolatnak, amely a szellemi rétegek 
felől ösztönösen utat keres a magyar nép és benne a magyar élet igazi 
forrásai felé.

Fojtogató, üres, levegőtlen tér az, amelyben most élünk. A legtöbb 
egyesület munkája kimerül egy-egy nagyképű évi közgyűlésben. Felolvasó 
üléseinktől a közönség távol marad, mert ezeknek a műsora rossz és ér
dektelen, alig tart valami összeköttetést az élet nagy, sürgős és szívdobog
tató kérdéseivel.

Új szellemi frontra van szükség, amely felfrissülve az idők szelében és 
felfegyverkezve a reformpolitika e gondolataival, keresztül tudja törni 
magát a létraerdőn.

Nem lesz nehéz dolog, mert a létraerdőn rengeteg olyan ember kapasz
kodik az ágakon, akit a létramászók nagy serege sodort magával, s akik 
már régen megunták, hogy mozdulatlanul a levegőben lógjanak, fél kéz
zel a semmibe fogózva.

Az új szellemi front megszületésének első és legfontosabb alapfeltétele: 
az egységes világszemlélet. És ezen belül a törhetetlenül összeforrott ma
gyar szemlélet.


