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Ünnepélyesen hangzó hűségnyilatkozatok sorozatával kezdődött meg a 
fiatal magyar írók egy részének bevonulása az egység és a tekintély tábo
rába. A menet, mely meglepő tempóban özönlik be a szélesen tárt kapun, 
eléggé színes összetételű. Régóta „jobboldalinak” ismert írókon kívül van
nak itt egykori rendíthetetlen „osztályharcosok” is, akik újabban ráéb
redtek, hogy támogatni kell „minden olyan megmozdulást”, ami őszintén 
akar reformokat, és tömegtől, gyakorlati célkitűzésektől mindig húzó
dozó, filozófus hajlandóságú szellemi emberek, akikben hirtelen ellen
állhatatlan erővel mozdult meg a „reálpolitikai” ösztön. A szélső kollek
tivizmus és a szélső individualizmus tegnapi képviselőinek különös, ritka 
találkozása ez az új egységfront, mely egyébként már csak azért is figye
lemre méltó, mert tagjainak jó része egészen kitűnő író. Termékeny és ér
tékes írói oeuvre ad komoly hátteret és nyomatékot mostani politikai lé
pésüknek.

Maga a lépés eléggé határozott. Valamennyien bejelentik, hogy támo
gatni fogják a kormányt, és ezt a támogatást az egész magyar irodalom, 
a „szellemi front” kötelességévé teszik. Az indoklás azonban már kevésbé 
határozott és éles vonalvezetésű, pedig irodalmi megnyilvánulásokban az 
indoklás mindig sokkal fontosabb, mint az állítás. Azokban a cikkekben, 
nyilatkozatokban és polemikus megszólalásokban, melyek most gépfegy- 
verkattogásszerű ütemben követik egymást, meglepően kevés az ideoló
giai tartalom. Nem az ideológiai tisztaságot és világosságot hiányoljuk, 
hanem egyáltalában az ideológiát. Nem vagyunk túlzott igényűek, nem 
követeljük kortársainktól az ezernyolcszázharmincas és -negyvenes évek 
magyar reformnemzedékének, a Vörösmartyak és Petőfiek írótáborának 
hatalmas, magával sodró eszmegazdagságát és elgondolásbeli tisztaságát,



mint ahogy nem várjuk el a mai polgárból „népivé” vedlett harcos írók
tól a radikalizmusnak azt a fokát sem, ami annak idején báró Eötvös 
József reformregényeiben, „A falu jegyzőjé”-ben és a „Magyarország 
1514-ben” megnyilatkozott. Méltányosságból inkább csak bizonyos kor
társijelenségekhez mérjük a NÉP újonnan alakult írótáborát: az olasz és 
a német fasizmus intellektuális kereteihez. A fekete és a barna fasizmus
nak egyaránt népes irodalmi és publicisztikai frontja van, mely széles ala
pokra épített, sajátos stílű eszmerendszer hordozója. Ezek az ideológiák 
mélyebb elemzésben egyenetlenek és kaotikusak ugyan, de mégiscsak 
ideológiák, világnézetek, szempontsorozatok, melyből írók és közírók, ha 
ízlésüknek megfelel, bőségesen táplálkozhatnak. A mi új írócsoportunk 
eddigi programnyilatkozataiban azonban hiába keresünk ilyen eszmei tar
talmat. Ami csekély töredékes ideológiai elemet itt-ott találunk, az rend- 
szertelenül, találomra fel-felkapott olasz és német melléktermék. Reform
íróink csatasorba tömörültek ugyan, de csak elszigetelt, ösztönös csata
kiáltásaik vannak, nem pedig eredeti, meggyőző, lendítő ritmusú harci 
daluk. E tekintetben nyilván nincsenek egyedül: meg kell osztaniuk az 
osztrák, lengyel, litván, portugál stb. tekintclyrendszereket támogató szel
lemi emberek nyomasztó intellektuális gondjait, őszintén szólva, nem 
irigyeljük őket: elméleti fronton elmélet nélkül harcolni meglehetősen ne
héz és sivár dolog.

Ideológia híján egy-két gyakorlati szempont köré csoportosultak tehát 
ezek a fiatal írók, akik ilyen helyzetben természetesen úgy segítenek ma
gukon, ahogy éppen tudnak. Minthogy pedig a rendelkezésre álló gyakor
lati szempontok is meglehetősen kisszámúak ahhoz, hogy nagy szellemi 
mozgalom hosszabb ideig megélhessen belőlük, a betű élharcosai legalább 
stílusukkal akarják a nagyobb és izgalmasabb tartalom látszatát kelteni. 
Ezen a téren azután néhol erős túlzásokba esnek, és a NÉP mérsékelt, 
minden szélsőségtől mentes reformígéreteit harcos, forradalmi cselekede
tek színében próbálják feltüntetni, főképpen az egykori „proletárírók”, 
akiket a Surgoth Gyulától Ledermann Mórig terjedő széles egységpárti 
arcvonal bölcs és megfontolt négyéves terve merész képzettársítással, úgy 
látszik, az ötéves tervre emlékeztet. Pedig ez a négyéves terv -  igen oko
san -tartózkodik minden túl merész kísérletezéstől, amit legfelelősebb té



nyezők számos megnyugtató kijelentése is bizonyít. Nemegyszer hangsú
lyozták, hogy a tervbe vett földreformot nem szabad „földosztással” ösz- 
szetéveszteni. Azoknak, akiket a telepítés földhöz juttat majd, pontosan 
és lelkiismeretesen meg kell fizetniük a föld árát -  hiszen másféle telepí
tést nem is lehetne elképzelni a magántulajdon szentségének elvére épült 
polgári társadalmi rend kereteiben. A nyomorgó rétegek helyzetének eny
hítése nem történhet más osztályok rovására: ezt újra és újra nyomaté
kosan elmondták azok, akik a reformok keresztülvitelének sok tapintatot 
kívánó, bonyolult munkáját magukra vállalták. A pénzügyminiszter egyik 
választási beszédében a polgárság osztatlan megnyugvására jelentette ki, 
hogy a reformkormány az ország ügyeit a jó kereskedő gondosságával 
fogja vezetni -  amiben egyébként, azt hisszük, senki sem kételkedett ko
molyan. A szakszervezeteknek korporációkká való átépítése nem mutat 
szertelen forradalmiságra, és az a miniszteri nyilatkozat, mely melegen 
ajánlotta a dolgozó tömegeknek a spenót erősebb fogyasztását, szintén 
inkább csak patriarchális, megértő jóindulatra vall, mint szélsőséges ra
dikalizmusra. Teljesen indokolatlan tehát, hogy a reformista írók egy ré
sze forradalmi színben akarja feltüntetni azt a kormányzati rendszert, 
melynek támogatására oly erőteljesen és hangosan tömörült. Ez a furcsa 
törekvés csak azzal magyarázható, hogy ezek az írók mozgalmuk ideoló
giahiányát és bölcseleti légürességét harcias frazeológiával vagy legalább
is harcias hanghordozással kénytelenek pótolni. Szerepük tehát végső 
fokon abban merül ki, hogy izgatott hangon hirdetik a mérsékletet.

Beköszöntőjük után egyébként érdeklődéssel várjuk, miként folytatják 
majd, írói minőségükben, az új kormányzat segítését. Politizáló írók ed
dig is voltak, és helyes, hogy voltak. A legnagyobb magyar írók legtöbbje 
politizáló író volt, és munkásságukból szuggesztív erővel sugárzott ki a 
társadalomjavító, emberátformáló célzat. Végeredményben tehát nagy 
gyakorlati célokat szolgáltak, de mindig valamilyen hatalmas, átfogó esz
me közvetítő fluidumán keresztül. Általános elméleti alap híján legfeljebb 
egyes elszigetelt napi teendők propagálásában merülhet ki egységes had
oszlopba fejlődött költőink, regényíróink és esszéistáink helyeslő munkás
sága. A jó kereskedő gondosságával végrehajtott kisebb-nagyobb gazda
sági javításokat és simításokat kísérő kórus fegyelmezett támogató-éneke



kétségkívül érdekes, új műfaj lesz, de mi, őszintén szólva, szívesebben 
hallgattuk volna ezektől az íróktól továbbra is a „farkasok dalát -  hogy 
egy régebbi reformköltő szavával éljünk.
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