
A cikksorozatot egy Ignotus-tanulmánnyal vezettem be. Mielőtt hőseimet 
bemutatnám, lássuk, gondoltam, a kritikai világítást, melyben annak ide
jén megjelentek. Mit jelentenek ezek az írók önmagukban, s mit jelentenek 
azoknak a kezében, akik a közönség elé kiállították. A Magyar Múzeu
mot, az Aurorát azok csinálták, akik írták; itt voltak, akik csinálták, és 
voltak, akik írták. Volt egy impresszárió s volt egy művészréteg. Melyik 
mit akart? A zsidókérdés ott lappangott a tanulmányban, de én nem is 
akartam kitérni előle. A magyar élet egészségügye megkívánta, hogy erről 
a kérdésről ne csak a rosszhiszemű izgatás és rosszhiszemű védekezés fe
csegjen, hanem a magasabb lelkiismeret is. Sajnos, a magasabb lelkiisme
ret ebben a kérdésben mindkét részről úgy viselkedik, mint a rossz lelki
ismeret. Kiváló keresztény írókat ismertem, akik négyszemközt a maguk
ra maradt szolgák megkönnyebbülésével szidták a zsidókat, s a nyilvános
ság előtt kereken letagadták, hogy egy zsidó zsidósága akár testi, akár szel
lemi megjelenésén észrevehető volna. De nem zsidó kenyéradóik voltak-e, 
akik ezt a kétszínűséget többre becsülték, mert látszólag hasznosabb volt, 
a rendezésre törekvők nyílságánál. Én a zsidóságot nagyon jól ismerem; 
hat éven át olyan iskolába jártam, ahol a tanulók négyötöde zsidó volt, 
s felnőtt koromban teljesebb emberi galériát szedhettem össze zsidókból, 
mint nem zsidókból. Véleményemet millió emlék köti, barátok okos arca, 
árulók reszkető szemhéjai. A zsidó egyént sosem mint zsidót bíráltam, 
mindig csak mint egyént, s a sok egyénből leszűrt tapasztalatot mindig 
fel tudtam függeszteni, ha egy új egyén került elém. Aki azt állítja, hogy 
zsidóság nincs: vagy gazember, vagy ostoba. Aki azt képzeli, hogy a mai 
magyarság elég nagy lábos víz s elég meleg ekkora darab beléesett jég 
gyors feloldására, az nem ismeri a zsidóság belső halmazállapot-törvé-



nyeit. Az egyetemi zavargások gumibotos hőseit megvetettem, de egyma
gám többet vettem vissza a zsidóságból, mint az egész egyetemi ifjúság. 
Szülőföldjéhez mindenkinek joga van, s egy erős közösség nem tagad
hatja ki, akit befogadott. De ha nem tagadhatja ki, helyére szoríthatja. 
A zsidókérdés elsősorban magyarok és magyarok, s csak másodsorban 
magyarok és zsidók ügye. Meg kell tenni, ami a kötelességünk, s akkor a 
zsidóság számára nincs más választás, mint alkalmazkodni ehhez a nagy 
nemzeti kötelességhez. A szászok nem vesztették el az erdélyi fejedelem
séget, sőt hasznára voltak a másik két nemzetnek is; nem lehetnének a 
zsidók a magyar irodalom szászai? Én úgy képzeltem, ha a két fél legjobb
jai becsületesebben állnak szembe ezzel a sorsföltette kérdéssel; együtt
élésünk is rendezettebbé, szebbé válik. Ignotus érdemei nyilvánvalók; de 
a helyén másnak kellett volna állni, s neki más helyen kellett volna állnia. 
„Megértette” hőseit, de más sorban élt, mint ők; nem volt-e könnyelmű
ség rábízni húsz éven át a magyar tehetségekbe szóló sors magyarázatát? 
A latin irodalomnak vannak nem latin írói; amíg a latin géniuszé a veze
tés, az ilyen spektrum-megnyúlás: gazdagodás. Egy helyére szorított és 
képességei és problémái irányában bontakozó magyar zsidó irodalom sze
rencse; egy ránk burjánzó, bennünket is elhamisító zsidó magyar iroda
lom: csapás. Körülbelül ezt akartam éreztetni Ignotus egyéni hibáinak és 
erényeinek az elemzésén át, vigyázva, hogy a konkrét ember el ne vesszen 
abban, ami mögötte áll. Szekfűnek nagyon tetszett a cikk; ki is szedette, 
a kefe itt van az írásaim közt, de maga a tanulmány nem jelent meg soha. 
Eleinte azt hittem, megérezte rajtam a kuruc-szagot, s a cikksorozat foly
tatásától tartott. Később azt hallottam, hogy a Magyar Szemle pénzelője, 
Ignotus jó barátja tiltotta le. Igaz-e, nem tudom. Bizonyos az, hogy Szek
fűnek jó ideig lelkiismeret-furdalása volt velem szemben, s a Baumgarten- 
tanácsadó-testület évi ülésén kárpótlásul ő dobta fel a nevem.

Ha a Magyar Szemléből „antiszemitizmusom” miatt szorultam ki 
(mennyire jellemző ez az eset a mi „keresztény nemzeti” erkölcseinkre), 
a Napkelettől a „filoszemitizmusom” miatt kaptam vissza első, nagyobb 
tanulmányomat. Véletlenül ép a Hatvany-Ady-levelezést osztották ki bí
rálatra; Hatvány akkor külföldön élt, s a kurzus tatárjai őrajta gyakorol
ták a nyíllövést. Ez a levelezés groteszk emléke a háború előtti évek hazug



légkörének, s egymaga is elég bizonyíték rá, hogy a zsidókérdés hazug „el
intézése” milyen fonák viszonyt teremtett olyan emberek közt is, akik egy
más barátai iparkodtak lenni. Két tragikus (sokszor tragikomikus) arcéi 
fordul ebben a levelezésben egymással szembe, s én nem merném azt állí
tani, hogy a két ember barátságában Ady volt a becsapottabb.

A Napkelet a tanulmányt persze nem közölte, de engem sem akart el
veszíteni. Tormay Cecil kért, hogy látogassam meg, s titokzatos célzáso
kat tett Hatvány emigrációbeli szerepére. Ha én úgy tudnék mindent, 
mint ő, nem venném Hatványt a védelmembe. Mik voltak azok a bűnök? 
Hatvány hazajött, de nem derültek ki. Ettó'l a homályos célozgatástól el
tekintve Tormay jobb benyomást tett rám, mint reméltem. Képét a Régi 
ház elmosódott emléke, Szabó Dezső' gúnya és botrányos pőre formálta 
meg a számomra, s a nő, akit megismertem, alig hasonh'tott erre a képre. 
Előkelő természet volt; az áldozatkész nemesség állandó pátoszában. Ez 
a pátosz önmagában nem volt hamis, s inkább csak társadalmi elígérke- 
zései kompromittálták. Belső kultúrája, ízlése biztos, a világban folytonos 
szereplései ellenére is tájékozatlan; jó író -  s egész rossz literátor. Amíg 
folyóiratát figyelemmel kísértem, egyetlen sort sem találtam benne, ami 
őt mint írót magasztalta volna, pedig a munkatársak közt akadt volna rá 
vállalkozó. Belőlem sem préselt ki soha elismerést, nem is kapott még 
magánbeszélgetésben sem egy dicsérő szót sem; pedig ő maga úgy beszélt 
velem, mint tehetségben fölötte állóval. Hogy a Napkelet a tehetségtelen- 
ség találkahelye lett, az inkább tökéletlen eszmei és irodalmi orientációjá
nak volt a következménye, mint jellemének. Évek óta nem dolgozom a 
folyóiratába, de szeretettel gondolok rá. Viselkedése velem szemben a le
hető leghibátlanabb volt, az, hogy Emberi színjáték-om megjelent, kizáró
lag az ő érdeme. Már első találkozásnál megérezte, hogy akivel szemben 
áll, több mint egy munkatárs, s fellépésével el is érte, hogy a Hatvany-cikk 
visszaadása nem kedvctlenítctt el. A Napkelet felől persze nem voltak illú
zióim; a munkatársakat megismertem a folyóirat egy számából, az írások 
fölötti gátlást első találkozásunkból. De akármilyen volt a lap, papiros 
és jóakarat volt bőven. A folyóirat akkor alakult át kéthetessé, s töretlen 
ugar volt az a sok papír, annyit hasítottam ki, amennyit tudtam, s azt ve
tettem bele, amit akartam, csak a föld két-három rossz szellemét tartoz
tam elkerülni. . .  Elkerülni vagy kijátszani!


