
Ennek a rövid Írásnak a keretében nem lehet feladatom, hogy akár a po
rondon álló írók egybeverodésének szükségességét és állásfoglalását ma
gyarázzam, akár pedig, hogy öregekkel és fiatalokkal vitázzam. De ez jó
részt szükségtelen is, mert osztom Zilahy Lajosnak idevágó véleményét, 
melyet a Pesti Napló múlt vasárnapi számában kifejtett.

A magam feladatát inkább máshol és messzebbre szolgáló tekintettel 
keresem.

Minden életbevágó szellemi mozdulatnál, s így ennél az írói tömörülés
nél is, mindenekelőtt két alapvető mozdulatot kell kihangsúlyoznom. Elő
ször : fogalmazza meg az író félre nem érthető világossággal, hogy az ő 
számára melyik lehet az az egyetlen magatartás, amelyet származásánál, 
helyzeténél és cselekvési vágyainál fogva befelé, vagyis a magyar szellem 
kialakításában, tanúsítania kell. Másodszor: mi lehet az az eszme, amelyet 
a kialakuló magyar szellem útján kifelé szolgálni akar.

Fanyar mosollyal hallom néhanapján, hogy vajúdó világunkban előnyt 
és szerencsét jelent a falusi származás. Sajnos én ezt sohasem tapasztal
tam, s ma is azt mondom, hogy szívesebben születtem volna valami józsí
ros gyermeknek, vagy éppen velszi hercegnek. De igazságosnak tartanám, 
ha minél hamarabb szerencsét jelentene, hiszen sok százada már, hogy 
folyton csak az „alávaló cselédet” jelenti, ahogy Mikes Kelemen is írja 
Törökországból. De ez a származás bizonyára döntő szerepet játszik ab
ban, hogy a cselekvési vágyaim mind arra irányulnak, hogy a székely nép 
gazdag szellemi kincseiből valamit formába öntsek, s amellett küzdjek 
ennek a magyar népnek szociálisan és szellemileg jobb és emberibb életé
ért. A helyzetemnél fogva pedig erdélyi író vagyok: ez a helyzet a szellem 
függetlenségének és az erdélyi magyarság reális életlehetőségeinek védel
mére állít és kötelez.



Mindebből világosan következik az az egyetlen magatartás, amelyet 
az egységes magyar szellem és elsősorban az irodalom kialakításában 
tanúsítanom kell. Ezt a magatartást így fogalmazhatom meg: híve, támo
gatója és munkása vagyok minden olyan szellemi mozgalomnak, amely a 
népi érték és erő érvényesüléséért, a nép sorsát javító reformokért küzd. 
Ha ez a szellemi mozgalom irodalmi természetű, mint a jelen levő esetben, 
akkor döntően fontosnak tartom, hogy független legyen mindentől, ami 
nem áll a teljes írói szabadság és az elvi politika vonalán.
| Véleményem szerint akár az etikai alapot tekintjük, akár a különleges 
írói helyzetet, elsősorban az erdélyi magyar író az, akinek törhetetlenül 
a szabad szellemi megnyilatkozás alapján kell állnia. Bár abban a másik 
gondolatban, hogy a magyar szellemi világ, határokon innen és határokon 
túl, egy és oszthatatlan: mindnyájan találkozunk, mégis le kell szögez
nem, újra és ezen a helyen is, hogy a magyarországi szellemet e tekintet
ben mulasztások terhelik.

És most, hogy a szóban levő írói csoportosulás alkalmából röviden rá
mutattam a magam írói magatartására, amely hitem és megítélésem sze
rint a komoly erdélyi irodalom magatartása is: rátérek a második kérdés
re. Vagyis arra szeretnék felelni, hogy mi lehet az az eszme, amelyet a ki
alakulásban levő magyar írói szellem kifelé szolgálhat?

-  Bár ennek a szellemnek, akármilyen tevékeny és munkás legyen is, 
éppen elég elvégeznivalója van befelé, mégis azt tartom, hogy túl kell néz
nie az ország határain. Teljes tudatában kell lennünk annak, hogy a Duna- 
medence jövendő történelmében vezető szerepet fogunk játszani. Erre a 
vezető szerepre nemcsak az ország földrajzi fekvése jelöli ki a magyart, 
hanem az irodalmunk ereje és színvonala is. Mondanom sem kell, hogy 
a vezető szerep alatt nem fizikai, sem lelki impériumot értek, hanem egy
szerűen értem abban a feladatban való elöljárásunkat, hogy a dunamenti 
népeknek egymásra kell találniok.

Ha az ember elgondolkozik azon, hogy a gazdasági és a világnézeti 
vajúdások legnagyobb zűrzavarában miért élnek egymástól elzárva és el
zárkózva ezek a népek, akkor a feleletet nemcsak a kormányfők és a kül
ügyminiszterek felfogásában kell keresni, hanem azokban a politikai 
rendszerekben is, amelyek nem a népi tömegek és a dolgozók érdekében



alakultak ki, hanem a nagytőke, a kartell, a nagybirtok és általában a ki
váltságok védelmére. Nem is tartozik ide, de nem is célravezető, hogy 
a politika szerepét fejtegessem ebben a kérdésben. Úgysem látok közeli és 
komoly lehetőséget arra, hogy a politika közelebb hozhatná ezeket a népe
ket egymáshoz. Annál is inkább kell nekünk vállalkoznunk arra, hogy 
a politikai és az uralkodó rétegek megkerülésével, kizárólag a szellem esz
közeivel és a művészet hódító erejével közeledjünk egymáshoz.

Nem látom be, hogy amíg a politika zajlik és kavarog a fejünk felett, 
azalatt miért ne találkozhatnék a nép a néppel! Énbennem a gyűlöletnek 
semmiféle szikrája sincs semmiféle nép iránt. Hiszem, hogy nemcsak ná
lam van ez így, aki népi származásomnál fogva a szolidaritásnak bizonyos 
fajtáját érzem mindenféle néppel, hanem így van azoknál is, akik igazán és 
jól ismerik a népeket.

Eddig is hallottunk valamit holmi kultúrcseréről, melyet irodalmi mű
vek kölcsönös fordításával is próbáltak velünk elhitetni. De azokról a 
magyar művekről, amelyek hivatalos úton próbálták képviselni a magyar 
nép szellemét, jobb lesz nem beszélni. Ehhez hozzáfűzhetem még azt is, 
hogy nagyon szép és nagy on hasznos Olaszországgal és Lengyelországgal 
cserélni ki a könyveinket, de a hasznosságon és acselekedetszépségéntúl 
egyenesen szükségesnek és a magyar irodalom egyik legfontosabb fel
adatának tartom, hogy könyveivel, művészetével és népi szellemével be
törjön a dunamenti államokba.

Az igazi író mindig előbb járt, mint a politikus. Akik pedig nemcsak 
írni tudnak, hanem egy nép szellemében kiállva természetes jogokért és 
megkésett igazságért küzdenek, azok önként és kötelezően vállalták az 
igazi író feladatát.


