
Amíg tíz-tizenöt éven át az ország szociális lelkiismeretét rázogattuk, leg
feljebb jobb felől volt baj. Amikor kiderült, hogy a magyar nép megújho
dását és megmentését akarjuk, rögtön jelentkeztek a baloldali támadások. 
S amikor most, már csak a szociális gondolat propagandája szempontjá
ból is, örvendetesnek tartjuk a tényt, hogy a kormányhatalom -  formailag 
legyűrve a szövetkezett és kibővült reakciót -  szintén a magyarság szociá
lis és kulturális megmentése felé mutat akaratával, egyszerre két oldalról 
roppannak ránk a sortüzek. „Jobb” és „bal” egyaránt felvonul. A .jobb
oldal” bizalmatlan, a „baloldal” alighanem fél tőlünk. Az egyik szerint 
csak az lehet teljes hitelű reformíró, aki kívülről támadja a liberális kapi
talizmust, és ellenforradalmi antiszemitizmust hirdet, hitleri intranzigen- 
ciával. A másik viszont a haladás gondolatának elárulásával, az irodalom 
beszervezésével gyanúsítgat bennünket, „szellemi különítményeseket”, 
természetesen azt hangoztatva, hogy ő minden jó, igaz, becsületes és kul
turált szándék letéteményese.

A vitában, úgy érzem, most a „jobboldal” az őszintébb. Követeléseiben 
és bizalmatlanságában több a jóhiszeműség. Nem beszél a téma mellé és 
mögé. Nem csoda, hiszen nyeregben van, a programja tisztább, nem kell 
folyton húzogatnia arcán a félrecsúszott álarcot. Politikai mozdulatot lát, 
kritizál, kevesell és kételkedik. A „baloldal” ellenben megtilt. Szellemi és 
irodalmi vádakba csomagolja kifogásait, melyeket a politikai állásfoglalás 
állampolgári jogának gyakorlása miatt ellenünk emel és inszinuál. Nem 
akarja engedélyezni, hogy továbbra is helyeselni, illetve követelni lehessen 
egyetemes magyar gondolatok megvalósítását, amikor azok -  bár egyelőre 
csak felismerésben és potenciálisan -  kormányképesekké és realizálhatók- 
ká váltak. Az írói és szellemi tisztaságot félti bennünk és tőlünk. Termé



szetesen legfeljebb az önismerete bátoríthatja arra a gyanúsításra, hogy 
ezentúl politikai nézeteink fogják irányítani irodalmunkat, verssorainkat, 
művészi ízlésünket és kritikánkat, arra pedig kizárólag a rosszhiszeműség 
és a patologikus mártírnagyzolás, hogy magát már-már internálótáborban 
lássa, ahová majd mi fogjuk juttatni. Ezt a tendenciát csak azért hitegeti 
szóban és írásban magával és közönségével, hogy a mesterséges riadalom
ban uzurpátora lehessen a szabadságvédő kiállás hősi érdemének.

A félrebeszélő vádak maguktól összeomlanak, a kételkedőket sem aka
rom meggyőzni. Egyikünk sem érzi szükségesnek a lelkiismereti mosako
dást, se jobb felé, se bal felé. Mi biztosan állunk a magunk helyén, és ha 
ellenfeleink nem hisznek nekünk, mi sem hiszünk őbennük. Még a létezé
sében sem hiszünk annak a „baloldalnak”, amely szerint az írói tisztesség 
csak akkor lehet csorbítatlan, ha az őreá szavaz, és a támadások alkalmá
ból a vitánál érdemesebbnek tartjuk még egyszer megnézni azt, hogy van-e 
még nálunk valójában „jobboldal” és „baloldal”?

Nincs.
A politikai frontok rég felbomlottak, a gondolatok kereszteződtek, át

színeződtek, sok fogalom elhalt, vagy egészen új értelmet kapott. Az új 
magyar ifjúság világnézete nem fér meg a régi, békebeli, háborús s forra
dalmi pártbeosztások keretei közt, és szellemében nem tud vagy csak 
hamisan tud tájékozódni az, aki tizenöt évvel ezelőtti múltnak vagy akár 
csak a keresztény kurzus idejének földrajzi hálózatát, szélességi és hosszú
sági vonalait vetíti rá. Az egykori „jobb-” és „baloldal” a mi számunkra 
már rég érvénytelen. A proletárdiktatúra reménytelen és félresikerült em
píriája után az ellenforradalom antiszociális rendbiztosítása még elmélet
ben, még jelszavakban sem tűrte a szocializmust. Irtózott a legelemibb bal
oldali eszméktől is, jól tudva, hogy az eszme a valóság szálláscsinálója. 
A lefojtott szükségletek azonban továbberjedtek, értek, és lassanként sa
játságos átrétegeződés indult meg a magyar szellemi életben.

A formák mögé ható látás már hosszú évekkel ezelőtt észlelte, hogy 
a pártok Marxtól Szegedig egymás mellé sorakozódó függőleges tagozó
dását új felismerések, új érzelmi vagy érdekközösségek erői törték kereszt
ben át. Ilyen új erők és felismerések voltak többek között: a magyar nép 
pusztulásának meglátása, a dunántúli germán veszély, a növekvő közös-



ségérzct, az ifjúsági öntudat, az orosz kísérlet fokozatos elhajlása a dog- 
matizmustól a valóság felé, a népi nacionalista gondolat. Ezek az élő hatá
sok a vöröstől fehérig futó egykori világnézeti spektrumot egyre használ
hatatlanabbá tették, és az egészet végül két hatalmas rétegre osztották 
a reform és a reformellenesség hatalmas erőivel betörő vízszintes parallel
jei. „Jobb-” és „baloldal” ekkor gyakorlatilag megszűnt, aki helyén ma
radt, az is helyet cserélt, s bár a csaknem forradalmi jellegű átrendeződés 
még mindig folyamatban lesz, egyre világosabban és erőteljesebben elő
tűnnek fölöttük a haladáspártnak, egy harmadik, nagyobb, teljesebb, reá
lisabb oldalnak, egy új szintézisnek a keretei.

A fiatal magyar értelmiség legjobbjai ma politikailag ebben a szinté
zisben élnek. A régi látszatot csak maradi beidegzettség, dogmadüh félté
kenység vagy valami konokul leplezett, de leplezhetetlen parciális érdek 
akarja erőszakolni. Az új magyar értelmiség idegenkedve néz a régi .jobb” 
és „bal” felé, és úgy érzi, hogy az ő világnézete -  a szociális és magyar népi 
világnézet -  és egész politikai érzésvilága a régieknél szebb, igazabb és 
összefoglalóbb kerete lehet annak, amit a reformok reálpolitikája ígér. 
Ezért utasítja vissza a régi, már-már álbaloldali kifogásokat, s azért nem 
vonul be a „jobboldalba”, amely -  téves taktikából úgy látszik, még 
mindig fontosabbnak tartja az ellenforradalom kései igazolásának roman
tikáját, mint a ma és a jövő szociális tartalmának növelését, biztosítását 
és az együttes építést.


