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(Pesti Napló, 1935. IV. 21. 10. I.)

Szeretnék őszintén válaszolni azokra a kérdésekre, amiket múlt heti cik
kemmel kapcsolatban különböző oldalról intéztek hozzám.

Ezek a gyanúkkal terhes kérdések négy irányból hangzottak el: az 
ókonzervatív liberális, a szociáldemokrata, a demokrata-liberális és a hit
lerista-keresztény frontról. Szinte a szélrózsa minden irányából.

A római augurok hajnalpirkadáskor letakart fejjel ültek a tabernáku- 
Iumban, és aszerint jósoltak jót vagy rosszat, hogy kinyújtott kezük jobb
ról vagy balról kapja-e a jeleket. Bár engem a felvetett kérdésben a poli
tikai liturgiának semmiféle fajtája nem érdekelt, ezek az augurok is úgy 
ítélték meg cikkemet: az egyik úgy érezte, hogy jobbról jön, a másik, hogy 
balról. Abban azonban csodálatosképpen valamennyien megegyeztek, 
hogy felcsaptam a mai kormányzat verbunkosának. Gyorsan megvédték 
tehát tőlem az irodalom világszabadságát, sőt az egyik módfeletti buzgal
mában odáig ment, hogy egyenesen a „Beszervezett irodalom” porkoláb
ját vélte felfedezni bennem.

Pedig itt egész másról van szó. Néhány évvel ezelőtt azok közé tartoz
tam, akik felvetették a kérdést: vajon a magyar irodalomnak ezekben 
a válságos időkben tudomásul kell-e vennie a mai helyzetet, amely a ma
gyarság számára -  túlzás nélül mondhatjuk ezt -  a lét és nemlét kérdéseit 
tartalmazza. Voltak, akik azt mondották: megmaradni az elefántcsont
toronyban. Néhány írótársammal együtt úgy döntöttünk: kilépni és har
colni.

Nem véletlen, hogy a megindított harcban hátunk mögött a magyar 
népet, a parasztság elnyomott millióit éreztük. Nem véletlen, mert akik 
erre a harcra összeálltunk, túlnyomó részben ebből a népből származtunk. 
A szülői ház, a gyermekkor emlékei, a falvak népéhez való közelségünk



a mi életünk és sorsunk kialakulásában döntő fontosságú volt. Valószí
nűnek tartom, hogy ezen a ponton írótársaimnak is lesz mondanivalójuk, 
ami engem illet, csupán arra a megjegyzésre akarok válaszolni, hogy az 
utóbbi hetekben kaptam meg ezt a spanyoljárványt. Bár engem igen sok
felé és igen messze sodortak az évek gyermekkoromtól, első írásaim ihle
tét ebből a forrásból merítettem, színműveimben, regényeimben és cik
keimben gyakran fordultam e legmélyebb emlékek felé, s úgy érzem, e ka
pocs sohasem tört össze bennem.

Nem tudom, miért kellene tagadnunk, hogy a mi írói csoportunk ki
alakulásának pillanataiban kétségtelenül származási ösztönök rezzentek 
meg bennünk. Sohasem hangoztattuk, hogy ez külön érdem vagy kivált
ság -  ez egyszerűen így van. De vannak köztünk szellemben velünk össze
forrott írók, akikre ez a „származástan” nem alkalmazható, ami viszont 
világosan mutatja, hogy az Új Szellemi Front kialakulásában olyanok is 
részt vesznek, akiket nem származásuk, hanem szellemi életünknek más 
irányú fejlődési vonala vezetett el a magyar sorsközösség ilyen értelmű 
felismeréséhez.

De visszatérve oda, ahonnan kiindultam: a világlégkörben úszó hiszté
rikus rémület terrorjának érzem azt a hangot, amely tüstént listát, nume
rus clausust és koncentrációs tábort kiált, amikor egy író vagy egy írói 
csoport csupán annyit mond: én származásomban is magyarnak érzem 
magam.

Van egy tehetséges, fiatal magyar író, akinek én adtam nyomdába azt 
az írását, amelyben kimondotta, hogy őt a magyar haza becsületesen át- 
érzett közösségén túl erős lelki szálak fűzik egy másik közösséghez: az 
egyetemes zsidósághoz. Ez őszinte, emberi és nagyon tiszteletreméltó 
megnyilatkozás.

Van egy mostanában hangadó, német nevű magyar politikus, aki egy
szer régen Németországból hazajövet azt mondotta:

-  Hiába, mégiscsak ott érzem magamat igazán otthon!
Nem állítom, hogy túlságosan lelkesedem különösen a mai időkben egy 

ilyen magyar politikusért, de nem veszem célba, nem kiáltok rá árulót. 
Az írói szemlélet éppen ebben különbözik a politikai szemlélettől: min
dent jogosnak tart, ami emberi és érzésbeli megnyilatkozás.



Engedtessék meg tehát ebben a magyarnak nevezett hazában, hogy 
azok, akik ezt így érzik, a magyarságukon keresztül építsék meg a maguk 
szemléletét.

Csakhogy éppen ez az, ami egyik-másik augumak nem tetszik. Ha erről 
van szó, egyszerre émelyegni kezdenek, és számukra kellemetlen bunda
szagot éreznek maguk körül. Hiába, ezt nem tűrik.

Távol áll tőlem, hogy általánosítsak. De egészen bizonyos, hogy ná
lunk, jelentéktelen területen bár, de kétségtelenül van egy ilyen magyar
iszonyodó szellem. Gondolat és érzésszabadságot követelnek az irodalom 
számára, de a gondolkodásnak és érzésnek ezt a fajtáját egyszerre gyanús
nak találják, lenézésükkel sújtják, mintha nem is Magyarországon, ha
nem valahol egy párizsi, föld alatti szellemországban élnének. Elég egy 
magyar sóhaj, és már a gúny nyílzápora repül: leventemozgalom.

Most térjünk át a fő kérdésre: milyen viszonyban van ez a mi mozgal
munk a mai kormányzattal.

Az én szerény megítélésem szerint nálunk még mindig két kormány van. 
Egy láthatatlan és egy látható kormány. A láthatatlan kormány a papi 
birtok, a nagytőke és a világi nagybirtok hármas szövetsége, amelynek 
lelkiismereti főkönyvében a mai állapotok bizonysága szerint nem szerepel 
a magyar nép nyomorúsága. Ridegen elzárkózik a nép szélesebb rétegeit 
emberi sorsba juttató radikális reformok elől, ami természetes is, mert az 
egész mozgalom sok tekintetben ellene irányul. Vele szemben áll a látható 
kormány, amelyről egyelőre csak annyit tudunk, hogy a reformokat akar
ja. Valaminek kell lenni ez akarás mögött, hiszen a két kormány birkó
zása az elmúlt hónapokban a szemünk előtt folyt le, és voltak pillanatok, 
amikor a „láthatatlan kormány” Gömbös Gyulát már majdnem térdre 
kényszerítette. Ma az a helyzet, hogy a látható kormány került felül, de ez 
a néma birkózás még mindig folyik. Sőt a magyar életben most csak ez 
a két erő mérkőzik egymással, mert a többi egyelőre harcképtelen.

Mint magyar író -  kívül a napi politika korlátain -  melyik pártra álljak 
e küzdelmet látva? Ezt én önmagámban már régen eldöntöttem. Ha igaz 
volna az, hogy az író csak addig író, amíg ellenzéki, akkor Petőfi Sándort 
és Ady Endrét törölni kellene a magyar írók sorából. Petőfi a kormányon 
levő Kossuthot támogatta. Ady pedig a darabontkormány segítségére



sietett, mert az hitte, hogy Kristóffy valóban hozni fogja az általános, tit
kos választójogot.

Ami az egyik augur bölcs jóslatát illeti, hogy mint író csalódni fogok 
a reformmozgalomban, ebben neki nincs igaza. Nem csalódhatom benne, 
egyszerűen azért, mert a mi ideáljaink sohasem találkozhatnak egy reál
politika kormányzatának eredményeivel. Előre tudjuk, hogy mindaz, amit 
a kormány beígért, s amit ezekből az ígéretekből meg fog valósítani, a mi 
eszményeink számára kevés lesz. De még mindig több, mint amennyit 
a politikai erők mai megoszlásánál egy másik kormánytól várhatunk.

Egyik író társam ezt úgy fogalmazta meg: a mi eszményeink a politiká
hoz mérve a végtelenben elhelyezett pont mellett állnak. Ebből tehát az 
is világosan következik, hogy ezeknek az eszményeknek a számára min
den kormány annyit veszít vagy nyer súlyából, amennyire távolabb vagy 
közelebb van ezekhez az eszményekhez. Mi mindig többet fogunk kérni, 
nekünk a tempó sohasem lesz elegendő. Közülünk senki sem csalódhat, 
mert nincsenek is ilyen értelmű illúzióink.

Aki tehát holmi beszervezett irodalomtól rémüldözik, és úgy képzeli el, 
hogy ennek az írói mozgalomnak bármiféle vonatkozásában a kormány 
vagy annak egyik szerve lesz a szellemi főnöke, az alaposan téved. Sőt 
egészen bizonyos, hogy lesznek pontok, ahol meggyőződésünk és a kritika 
jogánál fogva szembekerülünk a mai kormányzattal. A mi legnagyobb 
erőnk a függetlenségünk, és éppen azért a mi számunkra teljesen lehetet
lennek tartom a norvég va gy egyéb példát, ahol az állam fizetést ad íróinak.

Ami az Új Szellemi Frontot illeti, egyik bírálóm sem vette észre, pedig 
nagyon világosan kifejtettem, hogy itt nem csupán az irodalomról van 
szó, hanem mérnökökről, orvosokról, közgazdászokról és a magyar 
szellemi élet minden olyan rétegéről, amelynek az országépítés nagy mun
kájában szerepe lehet.

Cikkem arra mutatott rá, hogy erre az eszményeket összegyűjtő, ápoló 
és megőrző új szellemi frontra éppen azért van szükség, mert ebben a te
kintetben a parlament és a közigazgatás terén igen nagy hiányosság mu
tatkozik. Beszéljünk világosan: tudatlanok vagyunk.

Tanulni nem szégyen, ezekben az időkben azonban, e nagy feladatok 
előtt tanulni kell. A magyar szellemi erők ma ijesztően szét vannak szór



va, tizennyolcezer egyesület vagy testület között egy sem akad, amely za
varba ne jönne, ha valaki hirtelen keményen a szemébe nézne, és azt mon
daná neki: adj számot a magyar sorskérdésró'l. Egyik sincs készen a maga 
fogalmazványával. A rettentő' kérdések örvényléséhez mérten csak üres 
hazafias és egyéb szólamokat dadognának.

Ami az egységes világnézetre vonatkozik, természetes, hogy egy ilyen 
szellemi front kiépítésénél alapvető fontossággal bír. Vannak pontok, 
amelyek körül nem lehet vita vagy ingadozás. Meg kell egyezni például 
abban, hogy az országépítés munkája csak a népi erők rétegein kezdődhe
tik meg. Tudnunk kell azt, hogy az építés munkája elsősorban olyan gá
tak megépítése, amelyek a nagynémet gondolat térhódításának útját sze
gik. Látnunk és hirdetnünk kell, hogy ez a térhódítás milyen veszedelmet 
rejt és szán a magyarság számára területi és szellemi téren egyaránt. Lát
tuk és hirdettük is ezt, bár állandóan külpolitikai kezek tapadtak a szánk
ra, hogy ne nagyon kiabáljunk. Hirdettük, hogy a szociális szempontok
tól eltekintve elsősorban ezért szükséges egy nagyarányú telepítés kap
csán a dunántúli vonalon és a pusztuló baranyai falvakban egy népi védő
öv megteremtése. Üres fenyegetés, üres rémkép a germán erők gyüleke
zése? Határainkat körülvéve, testünkbe befolyva kavarognak ezek az 
erők. Mi védhet meg bennünket? Semmi esetre sem a hitlerizmust támadó 
írások, ami persze egyszerűbb, hanem egyes-egyedül a nép testéből épített 
eleven sövény. Ha ezt nem tudjuk megépíteni, tíz-tizenöt év, vagy talán 
még annál is kevesebb, és valamennyien szaladhatunk. Legelöl persze az 
én auguijaim fognak szaladni. (Jellemző különben a jó szándékú megfi
gyelésre, hogy miután ezt a gondolatot immár másfél év óta egy lap élén 
naponta hirdetem, az egyik megjegyzés szerint lehet, hogy hívőbb hitleris
ta vagyok magánál Hitlernél.)

Ez volna tehát a sokat bolygatott „egységes világnézet”. Senki sem ál
lítja, hogy ez be akarja tölteni az irodalom vagy az emberi szellem égbolt
ját. Nem erről van szó. Ez külön kis magyar ügy az óriás világban.

Ha sikerült némileg tisztáznom az Új Szellemi Front elméleti részét, 
gyakorlati oldaláról csak annyit mondhatok, amit két évvel ezelőtt éppen 
ezeken a hasábokon mondottam el amerikai tapasztalataim alapján a ma
gyar szociográfia megteremtésének szükségéről. Nyomatékosan szeret



nénk hangsúlyozni, hogy ennek az új szellemi egyesülésnek kiépítése sehol 
és semmiféle vonatkozásban nem jelenthet olyan szándékot, hogy már 
meglevő intézmények munkáját gátoljuk vagy szűkítsük, még kevésbé azt, 
hogy akármelyik szellemi testület vagy intézmény megszűnjék. Ez csak 
egy újabb, talán összefogóbb és öntudatosabb erőcsoport volna a magyar 
életben. Akár enciklopédiának, akár hungarológiának nevezzük, e szavak 
végeredményben egyet jelentenek: a magyar sorskérdések tudományos 
feldolgozását és végeredményében a magyar önismeret útját.


