
Bizonyos mulasztásokat igyekszem pótolni nem is annyira személy sze
rint a magam részéről, mint mondhatnám inkább a haladó értelmiség ne
vében, amikor Ignotus Pál „Öncsonkított irodalom” címen tartott elő
adásáról megemlékezem. Soha zsúfoltabban megtöltött terem, soha elő
adást szenvedélyesebb suttogással kommentáló viták és soha nyomasz
tóbb vihar utáni szélcsend, mint éppen ebben az esetben. Azt hinné az em
ber, hogy Ignotus Pál nem is irodalomról beszélt, hogy ily mértékben kö
vette előadását némaság, vagy ha irodalomról ugyan szó is esett, csak 
mintegy dekoratív értelemben. Ignotus Pál bölcs előrelátással aktuális 
tényéknél maradt, és inkább irodalmi magatartásról, mint irodalmi pro
duktumokról beszélt. Ezáltal százszor kellemetlenebb helyzetbe hozva 
azokat az irodalmárokat, akiknek lelki ismeretét, ha ugyan ismeretes e fo
galom szótárukban, az emberi kultúrával kapcsolatos magatartásukban 
bármi is terheli. Efféle irodalmárok száma napjainkban éppen nem kevés. 
Hangjuk betölti a teret, és megtévesztő attitűdjük a társadalom, a nép és 
a kultúra igényeivel szemben távolról sem érinti a korszerűség, inkább 
csak az aktualitás határait. Példatáruk szánalomraméltóan igénytelen, 
céljaik gyanakvást keltők. Lehet-e jóhiszeműségről beszélni írók és gon
dolkodók tévedéses magatartásával kapcsolatban, feltételezhető-e, hogy 
legyenek írók és gondolkodók, akik nem látják napjainkban tisztán az 
erőviszonyokat? Lehet-e jóhiszeműségről beszélni éppen ma, amikor az 
utolsó utcaseprő is körülményesen tájékozott az általános kérdésekben, 
menti-e az írók és gondolkodók retrográd szellemét az a feltételezett jó
hiszeműség, amelyet nekik ugyancsak a retrográd sajtó tulajdonít? Ne
vetséges kifogás ez, és valóban, Ignotus Pál nem tévedett, amikor az Új 
Szellemi Front köré csoportosult írógárda magatartását céltudatos és



nagyon is tervszerűen ideológiát alakító mozgalomnak vette, amelynek 
hátterében lelkes jelszavakba és csábító köntösbe burkoltan áll a fasiz
mus, amelynek birtokpolitika-változást sürgető' igéiről ha lehántjuk a 
burkot, megjelenik a nagyparaszt testére szabott birtokvédelem, amely
nek faji szolidaritást kántáló harcos dogmatikája humanizmus elleni tá
madást jelent, és mitikus népimádata reális népelnyomást. Feltételezhe
tő, hogy íróink hangulatát és világképét sok okos meggondolás és sze
szélyes orientációs készség befolyásolja, de hogy e magatartás beilleszt
hető lenne akár csak a humanizmus korunkkal lépést tartó vonalába, az 
alig keresztülvihető. Legfeljebb mint annak antitézise mutatkozik meg, 
és amivel közelebbről közösséget és rokoni kapcsolatokat vállal, az az 
emberi szellem most felszabadult romboló erői, csupa oly erők, amelyek 
bár erkölcsösöknek nem mondhatók, de módfelett biztonságosak. Ha az 
Új Szellemi Front felidézi a középkort, ha konstruál egy népi tudományt, 
vagy kapcsolatot teremt az antik kabalisztikával, csillagjóslással, ha tá
madja is ugyan a rezsimet, de támogatja a rendszert, és ha néha talán tá
madja a rendszert, e támadásával a barbárságot támogatja, azt a barbár
ságot, amelynek ideológiai igazolása más nem lehet, mint éppen az a 
kabalisztika, az a csillagjóslás, az a hűbéri gazdasági berendezkedés, az a 
humanistaellenes, hősiséget, vérségi kapcsolatokat dicsőítő magatartás, 
amit éppen e mozgalom képvisel.

Népiség. Egyike a legfeltűnőbb vonásoknak, melyek az Új Szellemi 
Front és a Harmadik Oldal fiatal és félig fiatal íróit és propagátorait 
jellemzik: a parasztság, általában a magyar falu és a magyar puszta kul
tusza. „Nem mondom -  szögezte le Ignotus Pál mindjárt előadása ele
jén -, hogy ebben a tekintetben az Új Szellemi Front írói egységesek és 
következetesek, legfőbb jellegzetességük éppen a következetlenség lévén, 
hiszen mondják, nem a logikai érv a döntő, hanem a közös élmények 
misztikus sugallata.” „Nem véletlen a »korszerű lírában« az ősi nyolcasok 
s a tüntetőén hanyag rímekben végződő magyar alexandrianusok inflá
ciója . . .  nem véletlen, hogy az állami színházakban ugyanúgy, mint a 
Lipót körútiban, az ellenforadalom győzelme óta felvirradt a népszínmű
nek és a bukolikus-archaikus udvarházköltészetnek. . .  nem véletlen, hogy 
a paraszti idill belepte az operettszínházak és zengerájok műsorát. . .  nem



véletlen a fiatal tudósok hungarológiai ügybuzgalma. . .  nem véletlen, 
mert nagyon is jelképes, hogy az Új Szellemi Front toborzását, legalább a 
nyilvánosság előtt, Zilahy Lajos kezdte meg. Az Új Szellemi Front egyik 
leglelkesebb harcosának, Kodolányi Jánosnak vallomása szerint, ami 
ismét jellemző, valamennyien vidékről származnak, és valamennyien 
idegenül állanak Budapest „polgári” kultúrájával szemben«. A polgári 
szót maga Kodolányi teszi idézetbe, nem is tudja, mennyire helyesen, 
hiszen a valóság az, hogy a polgári világban, polgári városban minden kul
túra polgári (a munkásoké is), és aki a polgári kultúra ellen berzenkedik, 
okkal lehet gyanús, hogy általában a kultúra az, aminek léte bosszantja.”

Városi és falusi etosz. Mi jogon tessékelheti ki valaki Magyarországról 
a magyar fővárost? Van-e egyáltalán, ami a vidéket a várostól határsze- 
rűen megkülönbözteti, és ha van, mi az? „A származás tenné a magyar
ságot?” -  vetette fel a kérdést Ignotus Pál. -  „A faj, vagy a nyelv tisz
tasága?” Ez aligha feltételezhető, hisz „minden élő nyelv valamely kevere
désből született, a nyelv fejlődése nem egyéb, mint szakadatlan nyelv
romlás”. Vidám szavak ezek, csodálkozzunk-e a tónus további játszi va
riációján, amivel az Új Szellemi Front fantáziadús ideológusainak Igno
tus Pál válaszolt. „Vannak, akiknek a gyomorsavtúltengéses magyar vi
dék, másoknak a tüdővészes magyar vidék áll szívéhez közelebb, ezen 
lehet vitatkozni, csak azon nem, hogy mindkét tájék egy és ugyanazon 
nyelvi, kulturális és politikai közösségből sarjadt ki, amelyben él, és amely 
nélkül a léte is elképzelhetetlen volna.” Alig megtámadható ez a megálla
pítás, és józan ésszel csodálkozik az ember, hogy van mozgalom, amely 
ezt kétségbe vonhatná. . .

Népiség a nép ellen. Mégis, mit akarnak tehát? „A parasztság helyze
tén akarnak segíteni talán? -  vetette fel a kérdést a fiatal Ignotus. -  Nincs 
senki, aki ezt a szándékukat kifogásolná, hisz a parasztság a magyar tár
sadalomnak legnagyobb s egyébként is igen értékes rétege. Ennek a réteg
nek túlnyomó része embertelen nyomorúságban, testi, lelki fertőzöttség- 
ben, elhagyatottságban, betegségben vergődik, ezt a réteget felszabadítani, 
kiművelni, emberi sorsba segíteni -  nincs olyan szellemi és anyagi ál
dozat, amelyet ezért egy felvilágosodott és polgárosodott magyar társa
dalom ne volna köteles elviselni.” Hogy miképpen, arra vonatkozólag



pontos útmutatással is szolgált. „A város -  mondotta -  siessen segítsé
gére a parasztnak pénzzel, sajtóval, politikai tüntetéssel és minden lehető' 
eszközzel a főúri hitbizomány és a köznemesi megyeháza minden önkénye 
ellen, amely minden emberi akaratot betem et... Követeljünk földet a 
parasztnak, követeljünk számára szabadabb szervezkedést, művelődést... 
követeljünk számára iskolát, kórházat, aszfaltot, igenis aszfaltot. . . ” 
(Hol vannak a parasztkórházak, a parasztok részére készült és számukra 
fenntartott továbbképző iskolák, a valódi ismeretet terjesztő könyvtá
rak stb.) Vajon ehhez a célhoz közelebb visznek-e minket azok az írók és 
publicisták, akiknek Budapest olyan véglegesen idegen és nem magyar? 
-  kérdi az előadó. „Vajon szolgálatot tesznek-e a felszabadító igyekezet
nek, ha a paraszt mai életformáját, mai mivoltát minősítik egyedül hite
lesen magyarnak? Segítenek-e az elnyomottakon, a szenvedőkön, állati 
sorban, mocsokban és nyavalyákban fetrengőkön, ha a nemzeti művelt
ség olyan egyedül jogosított jelképeivé szentelik Őket. . .  Nem látják a 
parasztdicsőítő felszabadítók, hogy maguk szállítják az érveket a reak
ciónak, amely ezek után nyugodtan mondhatja: ha ilyen egyedülien ma
gyar alakokkal van benépesítve a magyar vidék. . .  akkor mi szükség 
arra, hogy felszabadítsák őket? Vigyázat tehát” -  emeli fel hangját az 
előadó, és a felemelt hang nyomán valóban gyanakvással telt meg a te
rem, gyanakvással az egyik oldalon és engesztelhetetlenséggel a másikon. 
E szavaknál vált nyilvánvalóvá, hogy a népiség jelszavával operáló „for
radalom” lényege nem egyéb, mint reakció, magatartása pedig a cseléde
ket, nörszöket és mosogatólányokat verbuváló cupringeréhez hasonlatos: 

Az új humanizmus. Zord napjainkban nem csekély a „hírbehozott” 
eszmék és fogalmak száma, egész Európában a barbárságon kívül alig 
is van más, ami dicső aranykorát éli. De a gondolkodó figyel, alig kivehe
tő hangokat éleszt, az éjszaka és a tárgyak formái még alig megkülönböz
tethetők. A gondolkodó figyel, a nyomasztó sötét éjszakában elkalló- 
dottnak, elzüllöttnek és végleg elveszettnek hitt melódiákat sodor feléje 
a szél, olyan melódiákat, amelyeket jobb időkben még keresztelőkön, 
népünnepélyeken és egyéb effajta társadalmasított ünnepségeken is ját
szott a zenekar, olyannyira és oly gyakorisággal, hogy elvesztette meg
győző hitelét. Ez a bujkáló melódia a humanizmus melódiája, azé a hu



manizmusé, amely ugyan elmúlt századok nagy mozgalmainak példálásá- 
val, de új alakokat öltve jelent meg közöttünk, és máris betölti az embe
riség legjobbjainak szellemét. „Sok mindennek kellett történnie, hogy e 
már-már kenetes, a realitásoktól eltéríteni szándékozást megfelelő foga
lom, a humanizmus elveszítse fellengős, fontoskodó, puffatag jellegét, 
s friss elméjű és idegű emberek legkedvesebb szavává fiatalodjék” -  mon
dotta Ignotus Pál előadásának a népiség tárgyalását követő szakaszában.

Rengeteget kellett veszíteni -  folytatta hogy ennyit nyerjen. A há
ború előtt nyárspolgárok jelszava volt, ma a nyárspolgárok vörös posz
tója. A fasizmus, a nácizmus, valamint a nemzeti öncélúság jegyében meg
induló reformpolitikák vörös posztója. A humanizmus szó vonzerejének 
megújulását mindenképpen csak örömmel köszönthetjük, még akkor is, 
ha többnyire nem egyéb még, mint szólam. Nem engedhetjük, hogy új 
humanizmus címén, talán kozmopolitább és filológusabb színezéssel me
tafizikai ködgomolyagba burkolják e konkrét fogalmat a bodenstandig 
és völkisch hirdetők. Definiálnunk kell tehát önmagunk iránti görcsös 
szigorral. Van a) érzületi, könyörületes humanizmus; b) műveltségi vagy 
történelmi humanizmus és c) bölcseleti vagy (protagorászi) emberköz
ponti humanizmus. A múlt század nagy romantikus szellemi forradalma 
antiklasszikus volt, és lényegében antiracionalista. antihumanista, de mi
vel az emberi egyén felszabadulásához hozzájárult, mégis humanista nye
reség. A történelmi humanizmust egyesek arra akarják felhasználni, hogy 
igazolják a jobbágy- és rabszolgatartás századainak antihumanista be
rendezkedéseit, mások a könyörületes humanizmus erkölcsi elveire hi
vatkozva kívánnak szelídséget, jóindulatot és megértést az antihumaniz- 
mus rohamosztagosainak a számára. Ahol a szempontok összeütköznek, 
ott a bölcseleti humanizmusé a döntő szó. A humanizmus nem mindég 
engedheti meg magának a könyörületesség fényűzését, vállalni kell tehát 
könyörületességi és objektíveskedési fenntartások nélkül a bicskás huma
nizmus igazát. Bicskázni szabad, sőt időnként kell is, jó lelkiismerettel és 
szenvedéllyel, de soha nem szűnő megvetéssel a bicskázás ténye iránt. 
A humanista nem fogadhatja el azt az álindividualizmust, amely a ma
gántulajdon szabadságát többre becsüli a személy szabadságánál, de még 
kevésbé fogadhatja el azt az álkollektivizmust, amely a tőke megrend-



szabályozása ürügyén a személyeket nyomja el. Hogy mi az előbbre való: 
a szociális igazságtevés vagy személyi szabadság? -  ezt az alternatívát 
mondvacsináltnak tartom. Nem tudok rá példát, hogy valóban szociális 
reformok szükségszerűen korlátozták volna a személyi szabadságot. An
nál inkább tudok példát az ellenkezőjére, hogy ti. a személyi szabadságot 
azért törték le, mert féltek, hogy a szabadságok jóvoltából a társadalmi 
kiegyenlítődés irama meg talál gyorsulni. Nem bízom az olyan jólétben, 
amelynek előfeltétele a népmegalázás és a népelnyomás.”

Jobb és bal. „Humanista nem hihet bírálati tilalmakban! -  szögezte le 
kategorikusan Ignotus, majd így folytatta: -  De nem hihet parancsolási 
kiváltságokban sem. Nem ismerhet el jogtöbbletnek származást és va
gyont. Nem ismerheti el semmiféle tekintély megrendíthetetlenségét, sem
miféle közösség »öncélúságát«, tehát az úgynevezett »nemzeti öncélúsá- 
got« sem. Minden olyan felfogás, amely az egyén számára a faji jelleget 
nem szigorúan magánügynek tekinti, hanem a nemzethez tartozás mér
tékének, . . .  durván humanistaellenes. Az öncélú rendek, törzsek s intéz
mények és tekintélyeik ellen az emancipálódó emberi személyért küzdeni, 
ez, amióta jobb és baloldalt ismerünk -  a baloldal szerepe. A jobboldalé, 
hogy ezt feltartóztassa. Rövidlátás és tájékozatlanság tehát azt mondani, 
hogy nem fontos, jobb- vagy baloldali-e valaki, csak humanista legyen. 
Szakasztott, mintha azt mondanók, hogy mindegy, sötétség van-e vagy 
világos, csak süssön a nap. Senki sem hiszi viszont, hogy a baloldalra 
csakis humanista meggyőződés hajt embereket. A baloldinak ugyanúgy 
megvannak a vigécei és sintérei, embercsordái és hajcsárai, mint a jobb
oldalnak. Van üzletessé laposodott és van katonás baloldal is. Tehát nem 
minden baloldal humanista. De minden humanista baloldali. Magától 
értetődik, hogy jobb- és baloldalon egyaránt vannak óvatosabb és vér- 
mesebb elmék. Gyakran nem is egyes emberek éleslátásán múlik, hogy 
melyikük igazolódik, hanem az időn, amelyben élnek. Az idő egyszer a 
higgadtaknak, másszor a tüzesebbeknek kedvez. Az azonban elvitázha- 
tatlan, hogy reform, már amely méltó e névre, csak bal felől jöhet. Jobb 
felől semmi, vagy az elnyomás.”

Világos szavak ezek, értelmük egységes és félreérthetetlen. A dolgok 
állapotát kétségtelenül mindenki a bőrén érzi, alig létezhetik vakondtúrás



Európában, ahová el ne érnének nyúlványai. Amit lát napjainkban a gon
dolkodó, arra lehetséges, hogy a tömegek csak hónapok, évek, évtizedek 
múlva jönnek rá, amikor betakarítják üszkös és kicsírázott gabonájukat, 
amikor kezdetleges eszközeikkel oltogatják leégett kis kalyibájukat, és 
amikor saját biztonságuk érdekében már összefogdosni kénytelenek a 
mezó'kön üvöltöző' félrevezetőiket. Amidőn e sorokat írom, a padláson, 
amely alatt lakom, hallatlan dörömbölés folyik. Lehet, hogy a diktatóri
kus hajlamú házmester, de lehet, hogy már egy neveletlen lakó. Lenn az 
utcán sincs különb állapot, sőt mi több, amerre csak nézünk, kellemetlen 
szag, rendetlenség és szemét. Európa rétéi fölött zagyva kiabálást sodor 
a szél. A fasizmus prominensei magabiztos hangoskodással dicsőítik az 
időt és az idő felszabadított szellemét. Van, akiket meggyőz ez a hangos
kodás, bátorságnak vélik, bátorságnak és hősiességnek, az efféle dolog 
általában módfelett imponál. Egyelőre alig veszik a bámulók még észre, 
hogy ez a hősiesség és ez a hangoskodás, ez a magabiztos parancsolási 
készség és a meghunyászkodás rendje alig különbözik attól, mint ha va
laki bemegy egy kapitalista állam értéktőzsdéjére, és ott hangos szóval 
élteti a tőkét. Időjóslásra, prognózisokra előadó nem vállalkozott, tehát 
a kommentátor sem vállalkozik. Legfeljebb csak állást foglal, mint ahogy 
már állást foglalt Európa értelmisége is, természetesen az Új Szellemi 
Fronttal és az Új Szellemi Frontokhoz hasonlatos egyéb frontokkal ellen
tétes oldalon. Egyik oldalon az öntudatos és társadalmi felelősség, a sza
badság, a kultúra és minden érett embert megillető jog, másik oldalon 
caliguláris reformok a „népiség” köntösében, halotti némasága a kriti
kának és a behódolás. Tessék választani!


