
(Brassói Lapok, 1936. augusztus 9.)

Kedves Erdélyi Barátaim!
A „Brassói Lapok” egyik számában hosszabb nyilatkozat jelent meg 
Ignotus Páltól „Szép Szó” című lapjával kapcsolatban. Ignotus Pál igen 
tradíciótiszteló' ember lett újabban, s régi krónikaírók mintájára Ádám 
s Évától kezdi a dolgokat, ahelyett hogy lapjának munkatervéró'l konkrét 
dolgokat mondana. Ellenfeleitől pedig állandóan a konkrét mondani
valók hiányát kéri számon. Hiszen igaza is van: néha jobb támadni, mint 
a saját szűkebb házunk tájához vezető kaput felnyitni. De a szabad s 
tiszta erdélyi szellem nevében talán nemhiába kérem Tőletek, hogy hall
gassátok meg a másik fél szavát is.

Ignotus szerint a „Szép Szó” szerepe azért mérhetetlenül fontos, mert 
a fiatal írók egy része: Zilahy Lajos, Illyés, Szabó Lőrinc, Kodolányi, 
Sárközi és Pap Károly Új Szellemi Front néven fasiszta és hitlerista szel
lemet honosítottak meg. Az említettek hangos irodalmi működést kezd
tek azért, hogy epigonjellegükről a figyelmet eltereljék. A nagy magyar 
sorskérdésekre pedig nem mertek konkrét választ adni. A vádak igen 
súlyosak, s Ignotus Pálnak legelőször is bizonyításhoz kellett volna fog
nia. Kik, hol és mikor, milyen írásukban tagadták meg népüket, a népi 
s szociális gondolatot? Ignotus Pál ehelyett önkényesen és „szabadon” 
torzképet fest az egész írói csoportról, s a kép igen érdekes, de csupán a 
kép festőjének indulatait jellemzi.

Mindenekelőtt: két esztendeje csakugyan történt egy írói csoportosu
lás. E csoportosulásnak több fázisa volt. Először is az történt, hogy 
Zilahy Lajos átvette a „Magyarország” című napilap szerkesztését, ugyan
akkor Szabó Lőrinc lett a lap segédszerkesztője. Állandó munkatársnak 
Kodolányi Jánost, állandó cikkírónak pedig Féja Gézát hívták meg.



Emellett cikkeivel támogatta a lapot: Tamási Áron, Illyés Gyula, Kerék 
Mihály, Sárközi György, Pap Károly és Németh László. Mit csinált ez 
a csoport a „Magyarország” hasábjain? Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
megteremtette a nagy népi kérdésekkel foglalkozó publicisztikát, a népi 
érdekeknek s bajoknak teret és hangot hódított az újsághasábokon. Is
kolát teremtett ezzel, s hatása nemcsak Magyarországon nyilatkozott 
meg, hanem a szlovenszkói új s fiatal magyar baloldal is az ő ujjmutatása 
nyomán indult útnak, s teremtett friss és tömegek érdekeit átfogó pub
licisztikai hangot.

Mellébeszélt ez a publicisztika? Tessék elővenni cikkeink százait, s 
azután ítélni! Miró'l írtunk? A burjánzó szekták lélektani okairól, az 
1920-as földreform tudatos és öntudatlan bűneiről, a nincstelen paraszt
tömegek szociális sorsáról, a szövetkezeti rendszer szükségességéről, a 
nép társadalmi s gazdasági önkormányzatának elsőrangú fontosságáról, 
a nyílt választási rendszer emberi csődjéről, s a legélesebb harcot kezdet
tük mindama törekvések ellen, melyek a szellemi szabadság megcsonkí
tására törekedtek. S miközben mindezt tettük, a kísértő állandóan mel
lettünk járt. Nem volt még írónemzedék, mely céljai teljes vagy részleges 
feladása útján akkora karriert csinálhatott volna, mint a mienk, s mely 
a negyvenedik életév felé haladva olyan „böcsületes szegénylegény” ma
radt volna, mint amilyenek mi vagyunk. Annyi tény, hogy élesen szembe
kerültünk a liberális polgári demokrácia gondolatával, de távolról sem 
reakcionárius okokból, hanem ellenkezőleg: a polgári liberális demokrá
cia gondolatát nem tartjuk eléggé átfogónak és korszerűnek a nagy kelet
európai népi kérdések megoldására. A népi gondolatot s az agrárszocia
lizmust szögeztük ellene, felvetettük az ipari munkássággal szorosan 
együttműködő parasztpárt gondolatát, s a feudalizmus ellen vívott kímé
letlen harcban sem feledkeztünk meg a kapitalizmus problémáiról sem. 
Nem konkrét célkitűzések ezek?

Ignotus Pálnak őszintének kellett volna lennie, s meg kellett volna 
mondania, hogy mi is az igazi ellentét közöttünk. Az ellentét abból ered, 
hogy mi nem vagyunk hajlandók elfogadni a magyar polgári gondolat 
jelenlegi pápáinak kinyilatkoztatásait. Egyrészt azért, mivel ez a polgár
ság 1918-ban megmutatott tehetetlenségével s politikai naivitásával vég-



legesen bebizonyította, hogy méltatlan a politikai vezető szerepre. 1918- 
tól kezdve pedig a polgárság véglegesen a feudálkapitalizmus járszalag- 
jára került. Szimptómák ellen küzd ugyan, de nem mer az egész gazdasági 
és társadalmi rendszer ellen harcba szállani. Emberi jogokat hangoztat, 
de követeléseit nem meri a paraszt- és munkástömegek egészére kiterjesz
teni. Mi véle szemben arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy Kelet- 
Közép-Európában a döntő szó csakis a paraszttömegeké lehet, s hirdet
tük, hogy az ipari munkásságnak is e felismerésből kiindulva kell új állás- 
foglaláshoz jutnia s elsőrangú szövetségesként a parasztsághoz csatlakoz
nia. Mindenekelőtt pedig küzdöttünk a kisparasztság politikai jogaiért 
és szociális jussáért, hogy ezáltal a falu életében s a falu politikai orien
tációjában elsőrangú szerephez jusson. Meggyőződésünk, hogy a nép 
csupán a maga erejével s a hozzá csatlakozó, véle őszintén összeforró 
intellektuális rétegek segítségével bírhatja jogos követeléseit kiharcolni, 
de naivnak vagy pedig nagyon is tudatosnak tartjuk azt a polgári elgon
dolást, hogy a nép helyezze érdekeit egy másik réteg, a polgárság kezébe, 
amely sorskérdéseit majd bölcsen megoldja. S ha már fasizmusról van 
szó, akkor, úgy vélem, ez a polgári elképzelés is fasiszta.

De térjünk a támadott írói csoport útjára. A „Magyarország” mellett 
Németh László megalapította debreceni barátaival a „Válasz”-t. Majd 
néhány hónap múlva tárgyalásokat kezdett a nemzedék többi tagjaival, 
s ennek eredményeként bevonultunk a Válaszba, melynek Németh László 
lett a szerkesztője. Németh szerkesztői működése nem elégítette ki a cso
portot, s a népi gondolat képviselői csakhamar kivonultak a Válaszból. 
Súlyos ellentétet támasztott az is, hogy Németh a magyar sorskérdésről 
szólva állandóan esztétikai formulákkal s tetszetőségekkel „ugrott elő” : 
„új nemesség”, „kertország”, „telepország” stb., melyek egyrészt kitűnő 
írói adottságairól, másrészt pedig valóságérzékének súlyos hiányairól tet
tek tanúságot. A „Válasz” csaknem szétesett, mikor Sárközi György 
vette kezébe szerkesztését májusban egy esztendeje, s a lap azóta bátran, 
egyre elmélyülve s zökkenők nélkül megy a maga fent jelzett egyenes 
ideológiai útján.

Ez a valóság. A „Válasz” gárdája ma: Tamási Áron, Veres Péter, 
Szabó Lőrinc, Kodolányi János, Kerék Mihály, Kovács Imre, Vas Ist-



ván, Féja Géza, Sárközi György, Németh László, Illyés Gyula, Fodor 
József, Pap Károly, Gulyás Pál, Juhász Géza, többek között, a nemzedék 
döntő' többsége tehát az ő hasábjain sorakozik. Ignotus Pál azt szegezi 
ellenünk, hogy reakciósak a Nyugat régi haladó gárdával szemben. Hát 
„Nyugat” e „haladó” volta igen furcsán fest. A „Nyugat” élete 1920-tól 
fogva a megalkuvások sorozata. Ady hagyományát annyira elejtették, 
hogy évszámra a nevét sem írják le. Babits Mihály évről évre jobban kí
nálkozott a reakciós irodalmi szervezeteknek. A magyar sorskérdésekről 
vészjóslóan vagy gyöngeségét rejtegetve (?) hallgat a „Nyugat”. A nagy 
közép-kelet-európai problémákat hiába keressük benne. Hol hát a 
„Nyugat-nemzedék”, a mába ért Nyugat-nemzedék mai napokhoz illő 
progressziója? S kik az ő epigonjai, hiszen a mi nemzedékünk, ha vissza
tért valakihez, akkor e mai Nyugat-nemzedékkel szemben tért vissza az 
igazi Adyhoz. S (a tények kedvéért) éppen én voltam az, aki a politikus 
Ady írásait a magyar reakció hörgései közepette újra nyilvánosságra 
hoztam. Munkám hűségéről és progresszív voltáról éppen Vámbéry 
Rusztem írt tanulmányt a „Századunk” legújabb számában. Mi jogon 
mondja tehát akkor Ignotus Pál, hogy Adyt e nemzedék fasisztává és hit
leristává hamisította?

A „Válasz” gárdáját nem fűzi dogmatikus fegyelem egymáshoz, de a 
leglényegesebb népi célokért mindig hajlandó fegyelmezett egységben 
síkraszállni. Népi szellemű csoportjának pedig ideológiai egysége is két
ségbevonhatatlan, s igen furcsának tartom, hogy a „bicskás humanizmus” 
elsősorban ellenük támad. Ignotius Pál támadása az én személyemet nem 
érintette. Bajtársaimat személy szerint megvédeni feleslegesnek tartom. 
Mégsem hagyhatom szó nélkül, hogy például a megtámadott Sárközi 
György most készítette elő egy 10 kötetes mű tervét, mely Magyarország 
teljes szociális arcát fogja megrajzolni. Az egyes köteteket a legprogresz- 
szívebb fiatal írók írják, csaknem valamennyien a „Válasz” munkatársai. 
A művek beszélni fognak egyenként az írókért s magáért a „Válasz” kol- 
lektívumáért is.

Budapest, 1936. augusztus hó 1.


