
Ekkor jött a harmadik birodalom, hogy a keleti irracionalizmusnak nyu
gati s a turanizmusnak árja segítséget hozzon. Ki veheti a nemzeti és szo
ciális jelszavakért lelkesülő fiatalságnak rossz néven, ha a magyar fajtának 
megfelelő, nemzeti és egyben szociális lehetőségek megvalósításáról áb
rándozott? Köztudomású, hogy az úgynevezett reformnemzedéknek nem 
mindig jóhiszemű politikai kísérletével párhuzamosan futott az úgyneve
zett Új Szellemi Front mozgalom, melynek frontkatonái és vezérei közt 
akadtak, mint minden nagyobb emberkörben, ravasz stréberek és jó szán
dékú lelkesek -  javíthatatlan műveletlenek, kik még kérkedtek is barbár 
műveletlenségükkel, s műveltek, azazhogy inkább csak műveltségre tö
rekvők, akik talán nem is a maguk hibája folytán kerültek olyan körül
mények közé, melyek őket nagyszámú ismereteik mellett mégis örök fél
műveltségre ítélték. A szellemi front tudósai és írói még ez áldatlan kö
rülmények közt is gondolatébresztő és tettre serkentő, bár fájdalom, vég
eredményében több kárt, mint hasznot hajtó munkát vittek véghez. 
Mindazonáltal, amíg politikai és szociális kísérletezéseik némi reménnyel 
kecsegtettek, s irracionális mozgalmaik célja nem vált még szánalmasan 
nyilvánvalóvá, elhallgattattam magamban ellenvetésemet, mert úgy érez
tem, hogy liberalizmusom, humanizmusom, történelmi és társadalomtu
dományi ismereteim, megállapításaim, belátásaim, logikus tételeim és ra
cionális tapasztalataim nem érnek egy hajítófát az élettel szemben, mely, 
mint a történelemben nem először esik meg, véresen illogikus és kegyet
lenül irracionális utakon halad a maga ismeretlen céljai felé. Fő a reform! 
azazhogy a javak igaztalan elosztásában megbetegedett magyar társada
lom átrétegeződése és gyógyulása, s ha ezt az irracionalitás mélyeiből fa
kadt, vakul és vadul működő erők a törzsökös magyarságból idegenképp



kitaszított fajoknak és osztályoknak vagy éppenséggel pártoknak és írók
nak igaztalan és hálátlan feláldozása által viszik véghez, akkor az áldo
zatoknak a jó ügy érdekében tűmiök, szenvedniök. . .  és hallgatniok 
k e ll...

Ezért sütöttem le szememet és hallgattam, mialatt körülöttem zúgott 
a kiáltás, hogy a városi embernek nincs többé követelnivalója az ország
ban, s hogy a munkás és polgár adják át helyüket a parasztnak. Amint
hogy szépen-engedelmesen -  a magam jobb tudása ellenére -  még azt is 
hajlandó voltam tudomásul venni, hogy nincs többé jobb- és nincs többé 
baloldal, nincsenek osztályok, hanem csupán egyetlen erős és egységes 
nemzeti és faji akarat van, mely keresztülhajszolja a nemzet és a faj ér
dekében való reformokat.

*

Társadalomtudományi ismeretemből szedett jobb tudomásomat mégis 
kár volt reményeimnek feláldozni. Mert a magyar földre hiába építed 
föl a legszebb reformpalotát, ha annak göröngyeit az osztályok harcának 
föld alatti rángása remegteti -  a Bartha Miklós Társaságot feloszlatták.

*

Mindazonáltal, mint a hajdani mozgalmak kivénült embere, összeszorí
tottam fogaimat, s ha akartam, ha nem, tudomásul vettem, hogy az élettel 
szemben, nagy próbatételek idején, a kelleténél dogmatikusabban alkal
mazott radikalizmus vagy a magamfajtának merev elméleteiben követke
zetes szociális tanítása már csak kerékkötője lehet a haladásnak.Befogtam 
a számat, de a szemem nyitva v o lt.. .  Nem tehettem, hogy ne lásson... 
s hogy ne olvassam a szellemi front újságjait, folyóiratait. . .  s hogy azok
nak folytonos ellentmondásai föl ne tűnjenek nekem.

így például igazat kell adnom Zilahy Lajosnak, midőn a szellemi front 
esti lapjában Gömbös Gyulának szemére vetette, hogy a kormányból, 
parlamentből s általában az országos politikából -  hitegető ígéretei elle
nére -  kizárta az írókat, művészeket, szociográfusokat. De viszont nem 
adhattam Zilahynak igazat, mikor Mussolinire és Hitlerre mutatott, mint 
akik értették módját, hogy magukhoz kapcsolják az értelmiség vezetőit.



Mussolini még csak hagyján, bár mi úgy tudjuk, hogy az utolsó évtized 
olasz epikájának legnagyobb mestere, Silone, s hogy az olasz történetírás 
büszkesége, Ferrero, inkább választották a száműzetést, mintsem láto
másaiknak és eszméiknek szabad hirdetéséről lemondjanak. Croce pedig 
Nápolyban, a belföldi emigráns magányában filozofál. De Hitler? Csak 
Zilahy nem hallotta volna a német kultúra gátszakadásának világot be
töltő, hangos zúgását? Ő lenne az egyetlen, aki nem hallott a száműzetésbe 
kergetett német szellemről?

Amint a napok és az újságok gyorsan követték egymást, az olvasó is 
gyorsan felejtett és szívesen bocsátott meg, még egy-egy vaskosabb botlást 
is, ha a szellemi front újságírói gondoskodtak róla, hogy -  amit igazság
talanság volna letagadni -  a legtöbb esetben ma jóvátegyék, amit tegnap 
vétetlek. -  „Istenem, csak elírás volt, szerencsétlen tolihiba” -  mondtam 
magamban ilyenkor, s néhány napi csüggedés után újult hittel vetettem 
magam neki az ifjú rebellisek írásainak. Mire a paraszti osztályöntudatot 
keltegető vagy a paraszti nyomorúságot őszintén kitáró -  teszem -  hétfői 
vezércikk vagy riport fölkeltette izgatott várakozásomat, hogy a keddi 
este -  hajh! -  elhervassza ismét a hétfői reményeket. Mert a keddi vezér
cikk mint nagyszerű magyar stilisztát köszöntötte a szellemi front legfőbb 
istápolóját, ki egyszersmind az ellenforradalomnak lelkes dicsőítője és 
krónikása volt. S ha a változatosság kedvéért szerdán ismét a parasztiro
dalmat dicsőítette a vezércikk, már a csütörtöki vezércikkíró hétrétre gör
nyedő alázattal hajlongott Bánffy Miklós előtt, ki mint erdélyi származású 
román nagybirtokos, ráér, hogy sok ezer oldalon semmitmondó regény- 
ciklusokkal ajándékozza meg a magyar irodalmat. A péntek estéje megint 
a reményé volt, mert Zilahy Tisza Istvánnak az Akadémia kiadásában 
megjelent leveleit bírálva utasította vissza a halott nagyúrnak lovászai
hoz, béreseihez intézett sértően joviális, szinte tüntetőén leereszkedő 
hangját, s általában Tisza úri szemléletének kritikájával igyekezett kimu
tatni, hogy bár önfeláldozó életével és vértanúi halálával az országot vélte 
szolgálhatni, voltaképpen annak csak egyetlen osztályát szolgálta -  azon
ban még le se csillapult a cikket követő izgalom, s a szombati tárca máris 
a Tiszára esküvő historikusnak, Szekfű Gyulának szórta a tömjént.

No sebaj!, mondta az új hétre nekikészülve a kifogyhatatlan türelmű



olvasó, ki az idegeit nehezen megviselő hét után a vasárnap reggelt a nehéz 
probléma fölött való töprengésben töltötte, hogy a szellemi front újság
vezérei, kik szociális követeléseikben néha megszégyenítik még a szo
cialistákat is, mért cselekszik ezt a szocializmus szónak gondos megkerü
lésével, pacifizmust, technokráciát, szociográfiát, magyarságtudományt, 
falukutatást s tudom is én mi egyebet emlegetve? Tekintettel arra, hogy 
e kérdésre sem Zilahynak temperamentumos, de lompos és felületes zsur- 
nalizmusa, sem Féja Gézának a paraszti élet sanyarúságáról részvevő 
szeretettel és szókimondó, bátor alapossággal beszámoló riportjai nem 
adtak választ, a reményeihez szívósan ragaszkodó olvasó, mielőtt az új 
hét esti lapjai új csalódásoknak kitennék, a vasárnapi estét a szellemi 
front teoretikusának, Németh Lászlónak szentelte.



Hatvány Lajos: Az Űj Szellemi Fronttól 
-  a Márciusi Frontig

(Magyar Hírlap, 1938. január 23.)

Fájdalom, hogy Németh Lászlónak maga írta-szerkesztette-kiadta folyó
iratával sem jártam másképp, mint Zilahy napilapjával. Ha a „Tanú” 
egyik száma fölkeltette érdeklődésemet Arany Jánosról írott, minden ku
szasága mellett is szuggesztív tanulmánnyal -  már ott volt a másik szám, 
mely elcsüggesztett, midőn Németh a reformnemzedék ormain feljogosít
va érezte magát, hogy fitymálva lenéző tekintetet vessen a reformok völ
gyében kontárkodó Kossuthra és 48-ra. Itt egy sikerült tanulmány Bethlen 
Miklósról, mely az olvasóban kedvet kelt, hogy ezzel az elfeledett, régi 
önéletrajzíróval megismerkedjék -  ott meg egy ízetlen megjegyzés Adyról, 
aki „idegenek” társaságában állítólag egy „fölösleges forradalomba” so
dorta az országot. Ez az, amit mondhat bárki, csak épp nem Németh 
László, ki még ma is ennek a forradalomnak eszmei hagyatékán rágódik. 
Mert ugyan mi egyebet tesz, ha földbirtokreformot követel? S mi egyebet, 
ha Erdélyben Jászi igazságaira talál?

Káté

No mindegy, akárhogy is volt, Némethet éppoly kevéssé szabad szellemi 
elődeire emlékeztetni, mint a háztetőn sétáló alvajárót a hold varázsát 
megbontó kiáltással magára eszméltetni.. .  Fő, hogy felismerte az igaz
ságot és meghallgatásra talált. Valóban a támadások, melyek Németh 
Lászlót érték, mintha arra mutattak volna, hogy célzásai a centrumba ta
láltak, mert még támadói is elismerték „hazafiságát”, melyet annak idején 
ugyancsak ezekért, a hivatalos magyar nemzetiségi politika ellen irányult 
megállapításokért s a nemzetiségi türelmet fennen hirdető doktrinákért



nem csupán Jászitól, Adytól, hanem még a függetlenségi negyvennyolcas 
pártnak hajdani elnökétől, Mocsáry Lajostól is megtagadott a magyar 
közvélemény.

Mégis el kell ismerni, hogy Németh László az egyetlen a szellemi front 
tagjai közül, aki nem elégedett meg vele, hogy a magyar szociális gondo
lat úttörőinek nevét elhallgatva átvegye a régi polgári radikalizmus jel
szavait, vagy pedig a nemzetközi szocializmus tanait lássa el nemzeti 
cafranggal. Ő volt az egyetlen, aki a háború utáni Európának megfelelő, 
de magyar talajon nőtt, eredeti elmélettel akart szolgálni.

Adta öreg Európája, ki eddig mindig csak adtál a magyarnak -  Németh 
László meg akarja neked mutatni, hogy ezentúl kapni fogsz a szellemi 
frontgyakorlatozásban megifjult magyartól. A „Tanú” szerkesztője nem 
kevesebbre vállalkozott, mint hogy félrevetve Lassalle-t, Engelst, Marxot, 
olyan szociális elméletet állítson fel, melybe ő -  így mondja szerényen -  
a maga teljes egyéniségével részt vesz. Nagyszerű vállalkozás, mely elől 
még száznyolcvanmillió léleknek és testnek félelmetes kényura, Lenin is 
visszariadt volt. Mert amikor az öreg, emeritált Kautsky professzor egy 
bécsi bérház ötödik emeletéről, a helyesen értelmezett szocializmus nevé
ben, támadó röpiratot intézett a bolsevizmus ellen, Lenin még a Kreml
ben is félbeszakította véresen országló gondjait, hogy mint egy megpi- 
rongatott iskolás gyerek, az európai szocializmus megalapítójának köny
veiből szedett idézetekkel s főleg azoknak kommentárjaival igyekezzék 
bebizonyítani a maga ázsiai igazát. Ellenben Németh László úgy érzi, 
hogy a maga roppant méretével nem fér bele a szocializmusba, úgyhogy 
félbe sem szakítva folyóiratában a közönség szeme előtt folytatott filozó
fiai, históriai és irodalmi, ős- és műtörténeti, magyar, latin, görög, angol, 
francia, német, svéd, spanyol tárgyú tanulmányait, minthogy a szocializ
mus nem alkalmazkodik hozzá, csak amúgy kutyafuttában, magához al
kalmazza a szocializmust, melynek elméletét a Rákóczi-mars ütemére írja 
át, hogy mint a Pasarét Marxja fércelgessen össze néhány hevenyészett 
oldalon: kertgazdaságot, paraszti hitbizományt, telepítést. . .

Amilyen jóhiszemű és végtelen türelmű voltam, mégis, még mindig azt 
mondtam magamban, hogy ha Németh László inkább zavaros, mint ere
deti gondolkodó, el kell őt fogadni olyannak, amilyen, s a társait is olya



noknak, amilyenek, mert rajtuk kívül senki sem rázhatja föl a magyar 
középosztály lelkiismeretét anélkül, hogy annak az összeomlást s a bukott 
forradalmakat követő második évtizedében pszichológiailag érthető bi
zalmatlanságát föl ne keltené és jogos érzékenységét meg ne sértené. Ezért 
kellett jó képet vágni a rossz játékhoz, és zokszó nélkül fogadni el még 
a politikai és szociális kuruzslásnak ama gyermeteg receptjeit is, melyeket 
Németh László Káté néven osztogatott szét ifjú hívei közt.

VÁROSI ÉS VIDÉKI KÖLTŐK

Illyés Gyula, aki Paul Morand-t végigkísérte a Duna hídján, a falusi em
ber elégtételével jegyzi föl, hogy a francia írónak egyetlen elismerő szava 
sem volt a két folyópart városának előtte föltárult csodáira. Mindenki 
más az ő helyén Paul Morand-ra vonatkozólag azt a következtetést vonná 
le, hogy csak a kiadó vagy szerkesztő számára tartogatja -  kétségtelenül 
kitűnően díjazott -  emocionális képességeit. Illyés ellenben valóságos kéj
jel regisztrálja, hogy Budapest, amellyel a pestiek oly nagyra vannak, nem 
hatott Paul Morand-ra. Ugyancsak Illyés Gyula írta le egy fővárosi poé
táról, hogy a pesti születés ellenére mégis tűrhetően jó verseket ír -  de az
tán büszkén mutat rá a vidék szülötteire: Adyra, Babitsra. . .  Mintha 
bizony Ady és Babits nem alakultak volna át éppolyan városi költőkké, 
mint ahogy Arany János is az „Őszikék”-kel minden pesti írók őse lett. 
S mintha bizony Petőfi nem írta volna meg, hogy mily boldog, ha hosz- 
szabb faluzás után Pestre térhet haza. Ellenben a kitűnő Szabó Lőrinc, 
ki velem a budai bástyán sétált, mikor a táj szépségeire figyelmeztettem, 
bosszúsan vont vállat, hogy ő a városban, melyhez nincs köze, nem is akar 
gyönyörködni. . .  Amennyire Szabó Lőrincnek verseit ismerem, s itt-ott 
egy versét-sorát szeretem is, kevés köze van a népdalhoz, s nemcsak ki
fejezési módja, hanem fogalomköre is egyaránt urbánusak.



Érthetetlen, hogy a szellemi front élcsapata, mely Gömbös 95 pontjára 
esküdött föl, nem vette észre, pedig ugyancsak tősgyökeresek, amit a ma
gunkfajta „idegen” rögtön észrevett, hogy a kilencvenöt pont nem való 
másra, mint hogy a népet a kilencvenöt pontban meg nem nevezett 96-ik 
pont, már ti. a diktatúra felé vezesse. S ha mégis csak e jegyzetekbe fog
laltam kételyeimet, az éppen nem eddigi tudomásomban, belső ösztönös 
érzés szerint jobb tudásomban való megrendülésemnek volt tulajdonít
ható, hanem mert az ifjú íróknak a reformnemzedékből való kiábrándu- 
lási processzusát nem volt ajánlatos akárkinek is kívülről megzavarnia. 
Németh Lászlónak sok hibája, vétke mellett érdeme marad, hogy „Lesz-e 
reform?” című, annak idején feltűnést keltő cikkében Gömbös elé vetette 
a sorskérdést, s midőn arra nem kapott választ, egyetlen nagylelkű gesz
tussal vetette oda a családjának kenyeret s neki magának bizonyos pro
pagandistahatalmat adó állást, melyet a reformkormány egyik tagjától 
a rádiónál kapott. Bármily kevéssé is vagyok a híve a fanatizmusnak, mely 
a gondolkodót -  éppen mint Némethnek sajnálatos példája mutatja -  
csak téveszmék felé vezetheti, a cselekvés fanatizmusának magával ragadó 
és példát adó erejét nem lehet letagadni. Az ember azt várta volna, hogy 
az ifjú írók, kik vezérükül ismerték el Némethet, vele együtt ugyancsak 
felmondják Gömböséknek a bizalmat. Csodálatos azonban, hogy az irra
cionalitás apostolai ebben az esetben mily racionális szívóssággal tartot
tak ki továbbra is a hatalom letéteményesei mellett. Egy pillanatra úgy 
látszott, hogy Németh Lászlónak a reformkormányt megtagadó dacával 
szemben a Gömbös mellett kitartó íróknak lesz igazuk, s már akadt is 
néhány idő előtt örvendő -  kárörvendő is akadt - , aki nem győzte hir
detni, hogy a szellemi frontnak, hála a faj misztikumának, sikerült, ami 
az „idegeneknek” mondott radikálisoknak és szocialistáknak sohasem 
sikerült volna: a földreformnak, a nemzetiségi türelemnek, a dunavölgyi 
államok szövetségének s egyéb kényes kérdéseknek hivatalos körökben is 
elfogadhatóvá, mint mondani szokás, posszibilissé tétele.

Bár így lett volna. Sajnos nem így volt. Ez az, amit a nagyközönség, 
anélkül hogy sokat analizálgatott volna, jó szimattal meg is neszeit. Mert



még a reformnemzedék programjának a miniszterelnök halálával történt 
fölszámolása be sem következett, mikor Zilahy már hiába írogatta ka
szinói és Kisfaludy-társasági hivatalos áldással ellátott, óvatosan duhaj 
forradalmi cikkeit, Illyés Gyula, mint a paraszti élet írója, és Féja Géza, 
mint annak publicistája, hiába igyekeztek a beavatottak körén túl terjedő 
részvétet és érdeklődést a falu és annak parasztja iránt kelteni, Matolcsy 
is hiába vitte az agrárstatisztika adatait a szellemi front szellemében a par
lament elé, Németh Imre pedig, ugyancsak mint képviselő, az útszéli de
magógia dobogóira -  az olvasók gyérülő tábora lehetetlenné tette a szel
lemi front esti lapjának további megjelenését. Zilahy Lajos visszatért 
a finom társasághoz és a finomtalan, giccses irodalomhoz, Németh László 
pedig, miután előbb a görög észt próbálta német tanítómesterek segítsé
gével a magyar profetizmus misztikumával eltölteni, a magyar Alföld 
homokjával behintett hellenizmusnak szigetén, Stephan George aesthe- 
tico-fascista fonnyadt pálmaligetébe vonult vissza, hogy utóbb a regény- 
és darabírásba száműzze magát.

Káoszból káoszba

Idáig jutott a szellemi front, s mivelhogy a kísérletek ideje eredmény és ha
szon nélkül, illetve szinte-szinte a fasiszta vagy nemzetiszociális uralom 
veszedelme felé vezető, jelentékenyen káros megrázkódtatásokkal elmúlt, 
nincs többé okunk annak elhallgatására, hogy a káoszból született moz
galom a káoszba veszett, ha ugyan még a bukott mozgalom vezéreivel és 
katonáival, kinek-kinek tehetsége szerint, egyénenként vagy pedig új né
ven csoportokba verődve, bizonyára lesz is még találkozásunk.

A NEMZET FOGALMA. . .

Vajon mi oka volt, hogy annyi jó szándék, tehetség, műveltség, munka és 
lelkesedés kárba veszett?

Mindenekelőtt a szellemi front gárdistáinak szociológiai tájékozatlan-



sága, illetve fogalmi meghatározásának tökéletlensége és kétértelműsége. 
Kezdjük mindjárt a nemzet fogalmával, melynek tiszta definíciója elől 
a szociográfusok azért húzódoznak, hogy annak szándékos kétértelmű
ségben tartott fogalmában közös fedél alá vonhassák meg magukat azok
kal a történelmi osztályokkal, melyeknek hadat üzennek, ellenben meg
fosszák ennek a fedélnek oltalmától az értelmiségi polgárságot és a mun
kásságot, melynek pedig a parasztság felszabadításában segítségére szo
rulnak. Pedig mi sem volna könnyebb, mint a nemzet fogalma körül tá
madt félreértést eloszlatni. A múlt század elején, mikor arról volt szó, 
hogy a felülkerekedő burzsoázia szétszakítsa a nemzetekre és nyelvekre 
való tekintet nélkül feudális és dinasztikus kapcsolatokkal összetartott 
államalakulatokat, a nemzet fogalma egyet jelentett a haza és szabadság 
fogalmával. E század negyedik évtizedében ellenben a munkásság által 
megfenyegetett polgárság nemzete bizonyos országokban mintha megint 
az államban, éspedig a defenzívába szorult polgárságnak egypártjával 
azonosított totálállamban keresne menedéket. Nálunk harmadik rend hí
ján az öntudatra ébredt munkásság és az ébredező parasztság egymáshoz 
tapasztják a megfélemlített rendiséget és a kapitalizmust, melyeknek szö
vetsége „nemzet” néven bitorolja minden egyes honlakó nemzetének, 
mindannyiunk rajongó szeretetébe foglalt hazájának magyar nevét.

Amiért felmondták a barátságot

Zilahy, Matolcsy és Németh Imre, de fájdalom, még Féja és Illyés is 
a gyökeres fajta elsőségének követelésében a vezető osztályokkal paktáló 
paraszti rebelliójukról végül maguk is elhiszik, hogy általa nemzetiebbé, 
konstruktívabbá, illetve a politikai nemzeten belül elfogadhatóbbátették 
a reformgondolatot, mint a hajdani radikálisok, szocialisták, vagy akár 
a jobbról-balról kiátkozott, de emellett a reformnemzedék programjában 
szinte pontról pontra követett októbristák. Ennek a maguk és mások 
megtévesztésére kitalált balhitnek vagy bizonyos esetekben gyermeki bi
zakodásnak, melynek csupán a tiszta és értelmes definíciók elől való, nem 
minden rosszhiszeműség nélküli lázadozás, s még teljes jóhiszeműségben



is a teljes szociológiai járatlanság lehetett az oka, előbb-utóbb, attól tar
tok, hogy a reformnemzedék legjobbjai okvetlenül meg fogják adni fáj
dalmas árát. Mert a falukutató és a szociográfus hiába él a politikai nem
zet jelszavaival, hiába állítja magát a nemzeti egység pártjában bizonyos 
képviselők oltalma alá, s hiába próbálja ki a maga hétpróbás hazafiságát 
azoknak a megtagadásában és üldözésében, akik ez idők járása szerint 
legnépszerűtlenebbek -  a szociális érzésű reformer, hiába köti meg faj
védelmi alapon való békéjét a hatalmasokkal, s ajánlja fel a fajtisztogató 
és jogfosztó hadjáratban való segítségét a reformokkal hitegető rendiség
nek -  a feudális hatalmak legföllebb ha e segítséget fogadják el, de a szo
ciális reformot elutasítja.

*

A fajtiszta reformnemzedék értelmiségi tagjai alighanem úgy képzelték, 
hogy a reformkormány nekik faji tisztaságuk s némi faji üldözés fejében 
reformokat fog nyújtani. Ezzel szemben az történt, hogy a gyakorlatban 
keresztülvitt fajbiológia mellé csupán elméleti segítségüket fogadták el 
-  s amikor a szellemi mozgalom vezetői e segítség fejében reformokat is 
követeltek, a reformkormány felmondta a barátságot.


