
(Esti Kurír, 1935. április 27.)

A Zilahy Lajos vezénylete alatt működő irodalmi rohamcsapat felvonul 
egy napilap hasábjain, hogy a tényleges sajtócenzúra és a nyílt szavazás 
rendszerének a „szociális” és a „népi” politika erkölcsi fedezetét szolgál
tassa. A felvonulás, el kell ismerni, jól előkészített, tervszerű és egységes. 
Már hosszú hónapok óta folynak a földerítő szolgálatok és pionírmun
kák, hol „fiatalok, előre!” csatakiáltással, melyből az első félénk vegytani 
kísérletre kivénhedt feudális és törzsi indulatok erjednek ki, hol pedig 
„a parlamentarizmus lejárt” jelszóval, körítve a forrón bugyborékoló 
„mcgértő”-készséggel a berlini vagy enyhébb esetben a római és bécsi 
kísérletek iránt, s fűszerezve a Moszkva felé meglóbált méltányossági nyi
latkozatokkal, hogy a fiatal értelmiség, mely többségében változatlanul 
baloldali, ha nem is bolsevista, mégis megilletődjék a foglalkozásszerűen 
fiatal írók c „bátorság”-ának láttára. A látszólag rendszertelen és spontán 
portyázásokat most betetőzi a tüntetőén egységes hadfiak délceg libasora, 
mely minden hétköznap délután pont négy órakor más-más névaláírással 
s némileg módosuló költői irállyal, de ugyanazon kormányhű szellemtől 
megszállottan hívja a magyar írástudókat „Új Szellemi Front”ba, a füg
getlen közéleti kritika maradványainak eltakarítására.

Vezér, hadnagyok, káplárok és újoncok: olyan bámulatos egy ütemre 
lépdelnek, lélegzenek és gondolkoznak, illetve tartózkodnak a gondolko
zástól, mint egy porosz álom. Nemes versenyre kelnek egymással magán- 
érdekű gyermekkori tájemlékek és érett fejjel szerzett szociológiai alapis
meretek líraian összemosott felsorolásában, a félreértett jelentésű latin 
műszavak egész dobhártyaszaggató Niagaráját zúdítják az olvasóra, s az 
állítólagos nép-nemzeti lelkiismerettől sugallt anatémák áradatát minden
kire, aki merészel velük nem egyetérteni. Bámulatosan egységesek abban



is, hogy az ellenük elhangzott egzakt megállapításokat és számonkérése
ket következetesen figyelmen kívül hagyják és hogy elhallgatják, s ahelyett, 
saját megcáfolt „érveiket” védeni igyekeznének, egyszerűen megvádolják 
bírálóikat és támadóikat, hogy idegenek a népi és nemzeti sorsközösség 
érzésétől, idegenkedve figyelik a nép- és nemzetboldogító szándékok min
den megmoccanását -  egyszóval és ridegen, hogy nem magyarok.

Bevallom, hogy e vádon, mely pedig részben szerény személyemnek szól, 
nem tudok úgy felháborodni, mint ahogy indokolt volna. Nem pedig 
azért, mert minden egyéb érzésemet elnyomja valami kimondhatatlan, 
gyászos és zsibbasztó melankólia. „Ha ezt nem hiszed, nem vagy ma
gyar!” -  „Ha ezt nem érzed, nincs jogod a magyarság ügyeibe beleszól
ni !” -  Istenem, micsoda elandalítóan régi fordulatok a vérmesen fiatalos- 
kodó tüdőkből! Milyen keveset változik a világ! S milyen kevéssé válto
zik meg sallangjaiban, még patetikus harci rikkanásaiban is az a reakció, 
mely lehet olykor aggastyáni és olykor önképzőköri, de mindig és min
denkor azzal akarja belefojtani a szót a kritikai függetlenségükre tartó 
emberekbe, hogy hitükben és érzésükben s talán egész valójukban is ide
genek mindattól, ami magyar. Az ember szégyell az ilyen ellen védekezni 
-  szégyelli magát a vádemelők nevében, kikkel mégiscsak egy levegőt szív, 
egy városban él, többé-kevésbé ugyanazon testi-lelki táplálékon nevelke
dett, ugyanazon folyóiratokba cikkezett, némelyiküknek asztalánál evett, 
némelyikükkel együtt érzett és tervezgetett, sőt: némelyikükkel együtt 
kapta még nemrég szakasztott ugyanezeket az „ellenvetéseket”, a ma
gyartalanságnak és hazafiatlanságnak szakasztott ezeket a megbélyegző 
jelzőit, szakasztott ilyen öblös hangú torokból, legföljebb néhány évtized
del idősebbekből!

Ki hederített akkor erre? Kicsoda az értelmesebb fiatalemberek közül? 
Ki nem tudta, micsoda sületlenség még föltenni is valakiről, hogy a füg
getlen, a „destruktív” kritikai és irodalmi szellem szolgálatát, melyért iga
zán bajosan remélhet vagyont vagy hivatalos kitüntetést, azért vállalja, 
s a magyar nép megszólalhatását és emancipálódását, a paraszt civilizá- 
lódását, a munkás szervezkedési szabadságát és a rangtalan kisember ön
érzetének csorbíthatatlanságát azért követeli, mert idegenül vagy pláne 
gyanakodva és ellenségesen nézi a nemzetet, melybe mind e rétegekkel



együtt beletartozik? Hiszen igaz, a kétségbeesett ellenforradalmi veterá
nok szájából nem hangzott meglepően e nemzetszortírozó és nemzetkisa
játító szavalás, mely mióta a világ áll, mindig végső menedéke a gondo- 
latszegénységnck és legkedveltebb érvpótléka a hatalom ügynökeinek. Az 
úri forradalmár Kazinczytól a proletárforradalmár Petőfi Sándorig -  s at
tól az Arany Jánostól, kit a sejehujás PetŐfi-utánzók reformnemzedéke 
ifjúi hévvel Bécsbe tanácsolt, egészen addig az Ady Endréig, kitazegyesült 
Petőfi- és Arany-utánzók ugyancsak nép-nemzeti hitű esztétikusai öreg
uras zordonsággal Párizsba tanácsoltak -  csaknem mindenki, aki itt őszin
tén és független ember módjára nyitotta ki a száját (s minél inkább a nép 
szabadsága és a nemzet pallérozódása érdekében nyitotta ki, annál in
kább), „idegen” és „ellenséges” volt a néppel és a nemzettel szemben. 
Nem fordult még elő kivételesen sem, hogy a „nép-nemzeti” hajsza megin
dítóira néhány évtizeddel később ne émelygős undorral vagy legalább le
sajnáló humorral tekintettek volna vissza az emberek, nem volt még példa 
arra, hogy a „nem magyar” szellemet éppen a szélesebb és komolyabb 
értelemben vett magyarság szempontjából fényesen ne igazolták volna 
(hiszen ma, nem egészen húsz évvel a halála után, már a szélsőjobboldal is 
magasztalja, sőt, risum teneatis, magának követeli a „nemzetgyilkos” 
Ady Endrét), de nem volt példa arra sem, hogy a Kazinczy-ellenes mon- 
dolatosoknak, a Nyugat-ellenes perzekutor-esztétikusoknak ez a nép
nemzeti rohama valamilyen formában újra meg ne kezdődött volna azok 
ellen, kik nem hajlandók „front”-ba állni a hatalom kiszolgálására.

Tudomásul vesszük, hogy megkezdődött most is -  csak az az elszontyo- 
lítóan meglepő, hogy olyanok részéről, kik igazán nincsenek még messze 
az időponttól, amikor ők maguk is „nemzetietlenek” voltak. Hát ennyire 
kicserződött az arcbőrük a különböző politikai nedvekben, hogy pirulás 
nélkül tudják kikürtölni a vádaskodásokat, melyeken néhány hónappal 
ezelőtt még nevettek vagy háborogtak? S annyira megejtette-e őket az ak
tuális hatalom jóindulatának közelsége, hogy még költészettani áthevült- 
ségük, magasabb becsvágyuk perceiben is, mikor olyan sejtelmes vágya
kozással pislognak az elképzelt utókorra, megfeledkeznek róla, micsoda 
szánakozó mosollyal olvassa majd a fölcseperedő ifjúság a monográfiák
ban a szemelvényeket, melyekből kitűnik, hogy az 1930-as évek sereg köl



tője és irodalmi elmélkedője, Pékár Gyula egykori dörgedelmeinek cél
pontja, miután fiatalból „Őszülő fiatal”-lá avanzsált, kevés kivétellel testü
letileg felcsapott saját nemzedéke helyi érdekű Pekárjának?! Ilyen hamar 
válnak irodalmi forradalmárok politikai ellenforradalmárokká? Ilyen se
besen cserélik fel a frígiai sapkát a tányérsapkával?
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