
(Magyarország, 1935. V. 4. 5. I.)

Az emberek -  a literátorok különösen -  szeretnek nemesen beszélni és 
nyersen gondolkozni. Okosabb volna, ha nemesen gondolkoznának és 
nyersen beszélnének. Az Új Szellemi Front körül egyszerre tisztább lenne 
a levegő.

Mi történt? Néhány kormányember beszédbe ereszkedett néhány író
val. Az írók elmondták közös kívánságukat a hatalomnak, s elmondták 
ugyanazt a közönségnek is. Más írók, akikkel a kormány nem ereszkedett 
s talán nem is fog beszédbe ereszkedni, értésére adták a világnak, hogy 
az Új Szellemi Front eladta magát; jellem és közérdek ezentúl csak az ő 
üzletükben kapható.

Röviden: ez a vád.
Félős, hogy a vádaskodók túlbecsülik a kormányt. A kiegyezés óta 

egyetlen magyar kormánynak sem jutott eszébe, hogy írókat -  megveszte
gessen. Ha ez a kormány valóban le akarja kenyerezni azt a Zilahy cikké
ben emlegetett tábort, amely írókon kívül a legkiválóbb tudósokból, kis
gazdákból, orvosokból, mérnökökből toborzódnék, a szellem olyan kivé
teles megbecsüléséről tenne bizonyságot, amely talán nincs is meg benne. 
Nézem a képviselők listáját, s az a benyomásom, hogy ez a megvesztege
tési szándék rózsaszínű fantasztikum. Miért hát a lárma?

Azt a tíz-húsz embert, aki a háború óta a magyarság pusztulásáról, tele
pítésről, a tőke megrendszabályozásáról, kert-Magyarországról, köz- 
egészségügyről, okos kisebbségi politikáról beszél, az utóbbi hónapokban 
nagy meglepetés érte. Kedvenc szavait, melyeket ő évek során párologott 
fel, a hatalom egéről mint nyári záport kapta vissza. Reformot! -  fog
laltuk össze egy szóba követelésünket. -  Reformot! -  ömlött nyakunkba 
az eső. Hogy jutottak fel oda ezek az eszmék? Egyszerre támadtak szel



lemben és hatalomban? Átvették, vagy a nép szívta fel? Mindegy. A ter
mészeti tünemény itt van, s vele a lelkiismereti kérdés: hogy viselkedjünk 
alatta?

Magyarországon az irodalom baloldali volt, a politika jobboldali. Bal- 
és jobboldal azonban egyaránt csak egy-egy akolnyi ember érdekképvise
lete; a tömegek érdekeit a politikában lényegében nem képviselte semmi
féle oldal sem. Az irodalom az utolsó esztendó'ben megmoccant. Óvato
san, de mégiscsak felkelt a baloldali érdek ellen, mely fényűzésül tartotta 
s forgatta. Ugyanekkor a politikusok egy csoportja is fölkelt a jobboldal 
diszciplínája ellen. Kormányt kaptunk, melynek nagybirtok, magas egy
ház és nagytőke háromsága előtt nem a legjobb a minősítése. A két föl
kelő csoport, okkal vagy véletlenül, puskalövésnyi távolságból kiáltásnyi 
távolságba került. Mehetnek-e együtt tovább vagy nem: ez a lelkiismereti 
kérdés.

A veszély nyilvánvaló: a kormány szólamaiban elfér a legmerészebb 
reform, de elférhet a reform torzképe is. Telepítés, halljuk. De ki tudja, 
hogy a kormány nem a bankok nyakán rothadó földeket veszi-e meg ma
gas áron? Száz családot telepítenek egy évben, vagy tízezret? Letörik a 
mai nagy bürokráciát, vagy rábízzák, hogy elaktázza a megújhodást? Van
nak alkotó és vannak nyirbáló reformok. Mi biztosítékunk van arra, 
hogy a kormánynak az új sajtótörvény nem lesz fontosabb, mint a nép
oktatás, a lakosság mezőgazdasági kiképzése? Az író, aki ma odaadja 
helyeslését a kormánynak, hiába szívja holnap csalódottan vissza, már 
részt vett a bizalomnak abban a tőkehalmozódásában, amelyet a hatalom 
esetleg máshova fektet be, mint ígérte.

Húzódjék hát vissza? Segítse az „úgysem lesz belőle semmi” bizalom- 
rontóit? Legyen tintahal a tintahalak között? Csakhogy ő maga ne komp
romittálódjék, álljon a jó szándék útjába, amelynek, ha megvan, úgyis 
minden útjába áll? Mihelyt kimondtad, hogy „úgysem lesz belőle semmi”, 
olyanokat erősítettél, akik még reményt sem nyújtottak rá, hogy lehet 
belőle valami. A politikai vonzalom nem tiszta szerelem: hatvan a negy
ven ellen. Vannak a gyávaságnak hősies formái. Ez a presztízsmentő ellen
zékiség ilyen lehet.

Látszólag fogas dilemma. Valójában igen egyszerű. A lelkiismeret sza



va mindig egyszerű, legfeljebb minket sodor nehezebb helyzetekbe. A ha
talom nem tett még semmit, tehát nem is helyeselhetünk neki. Egyelőre 
várnunk kell. Kicsi javaslatocskákból sosem lesz reform. A kormánynak 
egyszer kell egyet és nagyot lépnie, át a Rubiconon. A reformnak vannak 
ellenségei: ezeket végérvényesen meg kell bántani. Ha ez megtörtént, a re
form feltartóztathatatlan, ha nem, mindenképp elsikkad.

A Rubicon: a földbirtokkérdés. Amíg itt a döntő szó el nem hangzott, 
minden előlegezett lelkesedés vagy gyanakvás fölösleges: ha a másik nem 
szólt, én sem tudhatom, mit felelek. Addig várunk. Várni sokféleképp 
lehet. Ma még két reform van: egy, amelyet a politikusok emlegetnek, s 
egy, amelyet az irodalom követel. A várakozás csak akkor várakozás, ha 
az egyiket nem dobjuk oda a másiknak. Hiába hallgat a szám, ha maga
tartásommal példát adok az átállásra. Méltósággal kell várakozni.

Ennek a várakozásnak megvan az etikája. Életünk és szavunk nyitott. 
Az ország megítélheti majd belőle, ki adta el a reformot, és ki képviselte. 
A magyar író feladata m a: a világi hatalom példátlan torlódásában vele 
szemben is helytálló szellemit teremteni. Ha a kétféle hatalom, temporális 
és spirituális közül az egyiknek meg kell alázkodnia a másik előtt, ne az 
alázkodjék meg, amelyik az Istenhez közelebb esik: így tudták ezt a biblia 
prófétái, így a görög jósok s a középkor egyháza. A magyar irodalom van 
annyira próféták és jósok irodalma, hogy tekintélye és függetlensége ked
véért minden világi helyről és hatalomról lemondani -  a hagyomány fele
lős szolgájának: miniszternek lenni a miniszterekkel szemben -  nem le
mondás, hanem előlépés.


