
Mikor Ady Endre már nagyon közel érezte a halált, egyik búcsúzó versé
ben sajnálta a „szegény fiúkat”. Az utána következendő nemzedékre gon
dolt, melynek akkor még a körvonalai sem látszottak, s azért sajnálta 
őket, mert egy „szent világ” múlott ki még szellemi fogantatásuk előtt, s 
„szépért kóborló emberek”.

A mi egész életünk, minden művünk és állásfoglalásunk gyökerét itt kell 
keresni. Kis országcsonkba zárták ezt a nemzedéket, ahol múltunk min
den baja, bűne és megoldatlansága összetorlódott. S m i: vagy kiirtjuk a 
bozótot és lecsapoljuk a lápot, vagy pedig elpusztulunk. A magyar ügy 
csak a XVI. században volt ennyire szétzilált, ilyen vészekkel s ilyen rop
pant feladatokkal terhes.

A magyarkérdést az előttünk járók még távlatokban intézték el, nagy 
sejtésekkel és ösztönös rátalálásokkal, számunkra azonban egészen köze
livé és izgatóvá vált. Mindazt, amit apáink észrevették, mi kutatni kezd
tük, s amiről tudomást vettek, mi utolsó gyökeréig meg akartuk ismerni. 
Számunkra az lett az uralkodó kérdés, hogy a magyarság átmenthető-e 
a holnapba, s ha igen, akkor milyen eszközökkel, milyen életterv alapján.

A mi utunk befelé fordult, s a belső magyar élmény lett életünk és alko
tásunk legnagyobb izgalma. Nem tudunk elmenekülni előle, úgy éreztük, 
hogy míg erőink és értékeink, bűneink és kórságaink számadását meg nem 
csináljuk, az elintézetlenség belső pánikja fog üldözni mindenfelé. Persze 
a számadás közben nemcsak érveket kerestünk radikális reformtörekvé
seink számára, nemcsak adatokat gyűjtöttünk keserű nemzeti aggodal
maink igazolására, hanem éppen olyan hévvel kerestük az élhetés útjait is. 
S ekkor szakadtunk el „jobb-” és „baloldaltól” egyaránt.

A .jobboldal” hamis, „idillikus” népi világot teremtett, s a sorsdöntő



években gyalázatos szembekötősdit rendezett. A baloldal pedig csupán 
szánalomra méltó, testileg-lelkileg eltorzult tömeget látott a népben, s azt 
vallotta és vallja, hogy alulról nem jöhet semmi. Mi azonban a letagadha- 
tatlanul kétségbeejtő' tények mellett megláttuk népünk másik arcát is: 
a termőt, az alkotót, a magyar élet igazi forrását. Aki nemzedékünk lírá
ját és epikáját, esszéit és hírlapirodalmát s szakmunkáit forgatta, jól tudja 
ezt. Nemcsak jeremiádokat sírtunk, hanem föltártuk a gyógyító erők for
rásvidékét is. Éppen ezért e nemzedék alkotóereje reformáló erő.

Egyik támadónk reformregényeket és reformdrámákat követel tőlünk. 
Hát nem vagyunk hajlandók ilyen naivságokra, nem akarjuk az irodalom 
horizontját megszűkíteni és színvonalát lealacsonyítani. Arról van szó 
mindössze, hogy minden eddigi munkánk mellé még több munkát válla
lunk. Ha az író lehet mellesleg hivatalnok és újságíró, paraszt és munkás, 
miért ne vállalhatná az újjáteremtés terveinek kidolgozását? Miért ne vál
lalhatná azt a feladatot, hogy szavainak melegével és gondolatainak sod
rával megújhodás felé kényszerítse a lomha tömegeket, s ha kell, a hata
lom birtokosait is? Nem pártok, nem klikkek, hanem a XX. század nagy 
magyar céljai érdekében.

Vajon ártott az Zrínyi Miklósnak, hogy eposza és költeményei mellett 
megírta a „Török áfium ellen való orvosság”-ot s a „Vitéz hadnagy”-ot? 
Ártott Kölcseynek, hogy nagyszerű országgyűlési beszédeket mondott? 
Eötvösnek, hogy nagy kultúrpolitikus volt? Aranynak, hogy a „Népba- 
rát”-ot szerkesztette? Mi úgy érezzük, hogy az ő hagyományuk az elren
delő magyar irodalmi hagyomány. A magyar írót a XVI. század óta állan
dó kétségbeesés jellemzi nemzetének folyton kockán forgó sorsa miatt. 
Ez a gyötrődés ugyanis arra kényszerítette a magyar írót, hogy vállalja az 
országépítés gondját és gondolatát. És volt idő, mégpedig elég gyakran, 
mikor éppen az irodalom képviselte legtisztábban és legemberibben ezt a 
gondolatot. Mindig a független lelkiismeret állásfoglalását ömlesztetté 
a közélet, a politika harcaiban, s vajon ma nincs égető szükség e tiszta 
elemre?

Eddig mindig azt a vádat lődözték felénk, hogy szellemi állásfoglalá
sunk csupa mítosz és romantika. De miért fáj akkor az, hogy konkrét 
adatokkal s tervekkel, reális építőművekkel akarunk jönni? Hiszen igazán



nem tehetünk arról, hogy az írók egy része „jobb-” és „baloldalon” egy
aránt nem ismeri országát és népét, s képtelen országépító' munkára, 
az ősi, kötelező tradíció folytatására! Mi szívesen párosítjuk írói erőn
ket s élményeinket tudósok és szakemberek tapasztalataival. Szívesen 
vállalkozunk arra, hogy becsületes kollektív munkával a magyar refor
mok törvénykönyveit megalkossuk. S olyan egyetemes hatású hangot 
akarunk teremteni, mely új kultúrközösségbe sorozhatja a nemzet minden 
termő és teremtő rétegét. A tavaszi nap erejét akarjuk sugározni a belső 
magyar világban, hogy magasabbra nőjön minden. A magyarság fejlődé
sének ez ma az egyetlen útja, akkor is, ha ezer gáncs ér és ezer gátat építe
nek körénk, elénk.

S emellett: a magyar író tevékeny részt kér magának a magyar kultúr- 
életben. Az író a maga sajátos lelki alkatával kezdeményező és lendítő erő 
tud lenni ottan, ahol a szakember és a bürokrata képességei megállnak. 
Vannak létszükségletszámba menő tervek, melyeket elsősorban a magyar 
írók tudnának megvalósítani, így a Duna-völgyi Intézetet. Duna-völgyi 
hivatásunkat s elszakított testvéreinket csakis akkor tudjuk megmenteni, 
ha a magyarkérdést európai kérdéssé mélyítjük és szélesítjük, ha Magyar- 
országot új humanizmus szülőjévé tesszük a Duna-völgyében. Ha magas 
rendű szellemi alkotómunkával kétségbevonhatatlanná tesszük, hogy min
den panaszunk, tervünk s célunk nemcsak a mi kis panaszunk, tervünk és 
célunk, hanem az ember új napjait építi egy összefüggő, egymásra utalt 
földdarabon. Ki indíthatja meg e nagy művet, ha nem a magyar írók?

És ott a közművelődés nagy kérdése. Minden reformgondolat, minden 
reformcselekedet béna, ha egyúttal a tömegek belső fölemelését is meg 
nem kezdjük. Helyet kérünk az élő magyar írónak az iskolákban, a nép
könyvtárakban, a szociográfiai kutatásnál, az országismeret és a nemzet
ismeret szellemi megalapozásánál, a népi színpad megszervezésénél és 
a népi értékek s kincsek feltárásánál. S ez a munka nem fog az író látóköre 
és élménygazdagodása számára is áldott tavaszt jelenteni? Nem leszünk 
mindenképpen gazdagabbak s többek e munka által?

Belső közösségben élünk népünkkel és sorsával. Megtanultunk két
ségbeesni, de ugyanolyan erővel hinni is. S úgy érezzük, hogy e kétségbe
esett hitből valami tiszta, szép megoldás fog születni, ha nem is „megvál



tás”, de híd bizonyára a holnap számára. A tehetetlenek máris azzal vádol
nak ezért, hogy levettük „őszülő” fejünkről a frígiai sapkát, és tányérsap
kát tettünk a helyére. Nos: frígiai sapkát se viseltünk eddig, a tányérsap
kára sincs szükségünk. „Őszülő” fejünk továbbra is bátran néz előre, 
bátran és szabadon.

A magyar nép csatasorai pedig mimögöttünk fognak sorakozni.


