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Nem én jöttem rá először, hogy ha a magyar irodalomnak azt a jellegze
tességét keressük, amely azt minden más nép irodalmától élesen megkü
lönbözteti, amely tehát eredendően magyar, legelőször is méltó meglepeté
sünkre valami szorongó pesszimizmusra akadunk. Legnagyobb költőink 
hangja abban a pillanatban, mikor a legmagasabb skálára érkezik, egy
szerre vibrálni kezd, az éterire tisztult dallamon pontosan megérezni az 
aggodalomtól elszoruló szív dobogását. Ez a riadt lüktetés egyforma 
Balassinál, Berzsenyinél, Vörösmartynál, Adynál -  a különböző idők 
korszerű dalaiban annyira meglepő hasonlósággal tér vissza, hogy való
ban elfogadhatjuk egy olyan idő fölötti lény élettünetének, amilyen egy 
nemzet.

Az el-elakadó hang a magyarság lenni és nem lenni kérdését üti meg 
és a nemzet fönnmaradásáért szorong. Néha olyan időben csendül fel, 
amikor a nemzet látszólag a legnagyobb biztonságban él. Mi indította 
Ady Endrét, hogy a ferenejózsefi korszak legderűsebb szélcsendjében, 
a magyar történelemnek állítólagos legáldottabb napsütésében, mikor a 
félkézkalmár egy-egy tavasz alatt iparmágnássá, a kültelki Harpagon 
bankárrá serdült, egyszerre hangot váltson, s a finom párizsi szólamot, 
mely neki is, környezetének is úgy megfelelt volna, egy életen át kétség- 
beesett, szinte már eszelős jajongásra cserélje, hogy vége lesz Hunmának? 
Honnan ez a szorongás, ez a halálfélelem, mikor az akkori nemzetből 
csak olyan quantité négligeable indult romlásnak, illetve az óceánon túlra, 
mint a parasztság? Dyen jelenséget egy nép irodalma sem ismer. Norvég és 
dán kevesebb él a földön, mint magyar, de nem tudok arról, hogy a nor
vég vagy dán, vagy akár az albán vagy bolgár irodalom fő mondanivalója 
évszázadokon át az volt, hogy egyik napról a másikra eltűnhetnek a föld



színéről. A nemzet, mely ilyen lázálomszerű szavakat küld íróinak ajkára, 
akik, akárhogy csűrjük-csavarjuk, a nemzet lelkületének mégis leghitele
sebb kifejezői, az a nemzet, elhihetjük, végzetes veszedelem csíráját hordja 
magában. Még ijesztőbb, ha már századok óta magában hordja.

A háború elviharzott felülünk, a lázálmú jóslatok egy része betelt; azt 
várhattuk, hogy a megcsonkított nemzet legalább a lábavesztett beteg 
beletörődő nyugalmával kel fel az operációs asztalról: nagyobb baj már 
nem érhet. Nem ez történt. Egy egész nemzedék ajkán csendült fel a régi 
szólam. Lázasabban, sürgetőbben, mint valaha.

Nem az érdem és a nagyság alapján hasonlítom a régiekhez ezt a nem
zedéket, melyről Zilahy már másodízben tesz említést. Csak a feladatot 
nézem, melyet egy még homályos tudat e nemzedék tagjaira rótt, s me
lyet -  az én szorongásomhoz ez is odatartozik -  nem bizonyos, hogy el is 
tudnak végezni.

Ahányan vannak, annyiféle területről valók. Még azt sem lehet mon
dani, hogy barátságban vannak egymással. Bár mindez csak javukra szol
gálhat. Népiesnek csak az ostobaság nevezheti őket, vagy a rosszhiszemű
ség, mely ezzel akolba szeretné zárni valamennyit. ízlésük, természetük 
ellenére egymás mellé a szorongó aggodalom állította őket. Jellemzésük 
helyett hadd mondjam el ennek az akaratlan közeledésnek történetét.

A történet röviden a feldobott kőé.
A háború utáni szellemi és gazdasági széljáratok a meglazult magyarság 

íróinak induló fiait oly területekre sodorták, melyekről azelőtt azok ál
modni sem igen álmodhattak. Egyik Amerikába vetődött, a másik a pro
letár külvárosba, a harmadik Párizsba, a negyedik a filozófiába. Volt, aki 
a hivatalos nemzet dédelgetett kegyébe. Szóval próbára szóródtak, mint 
a mesebeli özvegy utolsószülötte. Tíz évig csavarogtak, tapasztalták a vi
lágot, míg rájöttek, hogy valahogyan mindenütt idegenek. Egymás után 
kezdtek visszaszállni, aszerint, hogy ki milyen súllyal és erővel repült el. 
A régi földről mindnyájan eltávolodtak annyira, hogy visszatértük föl
fedezés lehetett.

Mindegyikük elébe, külön-külön, ijesztő kép tárult.
-  Ez az én hazám? -  kérdeztem én, mikor Párizsból hazajöttem. El

ijedtem.



Távollétem alatt falvak inogtak meg, süllyedtek még mélyebbre a nyo
mor és az egyke örvényébe. A szegénység, a tudatlanság, az elnyomás na
gyobbodott, vagy csak az én tekintetem lett élesebb? Egyre megy; a lát
vány kiáltó volt, hazugság lett volna minden szavam, ha nem arról be
szélek, ami előttem van. így fedeztem fel szülőföldemet, a Dunántúlt, 
a magyarság dermesztő pusztulását, a külső és belső német veszedelmet, 
melyről ugyan legelső mondatomban megmondtam, de megmondom most 
is, hogy nem úgy védhető ki, hogy a németeket igyekezzünk gyengíteni, 
hanem úgy, hogy a magyarságot erősítsük.

Kipusztul a magyarság, a Dunántúlt elnyeli a német tenger, ha gyorsan 
nem történik valami, ezt mondtam. Reformokat, telepítést, egyketörvényt, 
a magyar szellemiség új tájékozódását voltam bátor sürgetni. Hány éve 
ennek? Kettő, illetve három. A visszhang változatos volt.

Voltak, akik megértettek. Voltak, mint Fülep és Kodolányi, akik már 
jóval előttem hangoztatták mindezt. Mások más sebeket tártak fel a nem
zet testén, melyet én elsősorban a dolgozó nép millióival azonosítottam. 
Hosszú volna felsorolni, mi mindent fedeztünk fel. Távol álltunk egymás
tól, de együtt voltunk a magyarság sorsáért való aggodalomban. A torlódó 
események csak megerősítettek, hogy minden okunk megvan Berzsenyi, 
Vörösmarty, de még Petőfi szorongására is, akiket én csak most értettem 
meg igazán.

Amikor jelszavaink jó részét a kormány hivatalos programjában láttuk 
viszont. A programban, mely körül politikai harc indul, a politika szoká
sos fegyvereivel.

Ezek a fegyverek nem a mi fegyvereink. írói állásainkat adnánk fel, ha 
ebbe a harcba belekeverednénk.

A mi igényeinket és követeléseinket valóban semmiféle politika nem 
tudja kielégíteni, mert egy kormány sem valósíthat meg annyit, aminél 
mi még többet ne kívánnánk. A mi eszmevilágunkban a magyarság fo
galma a legmagasabb emberi eszmékkel keveredik, melyeket az irodalom 
maga elé tűzött.

Ahogy nem hederítettünk annak idején a gáncsra, úgy nem állhatunk 
meg az esetleges helyeslésre sem. Mindkettő csak arra buzdíthat bennün
ket, hogy folytassuk azt, amit nem is mi kezdtünk, hanem maga a raa-



gyár irodalom. Tárjuk fel a nép sebeit és erejét, hozzuk napvilágra az ér
tékeket, de a bajok gyökereit is ; tudatosítsuk, amit eddig csak aggódá
sainkból ismertünk: hogy mit jelent magyarnak lenni. Erre egyetlen re
formra van szükségünk: a szabadságra, hogy ó'szintén szemükbe mond
hassuk a bajokat azoknak, akik azokon segíteni akarnak.


