
(Magyar Csillag, 1943. május 15.)

Irodalmunk történetéből is úgy ismeretes a magyar író, mint nemzetének 
lclkiismercte. Hűséges volt mindig az emberi eszményekhez és a nemes 
faji hagyományokhoz, de a szükséges nemzeti fejlődés érdekében és a nép 
sorsának javításáért ugyanakkor vállalta a harcot is.

Az első világháború óta a mi írói nemzedékünk ugyanezt tette.
Eleddig a sors megtagadta tőlünk azt a legfőbb jutalmat, hogy eszmé

nyeinket politikai és társadalmi erők a nemzet életében valóra váltsák. 
Ehelyett szellemi eredményeinket világnézeti és társadalmi jelszavak alá 
próbálták temetni két évtizeden keresztül; küzdelmeinket pedig azzal 
rontják ma is, hogy egyrészt az irodalmi életben ellentéteket szítanak, 
másrészt pedig írókat és műveket célzatos politikai színnel festenek be.

Szükségesnek tartjuk az elvi vitákat, amelyek tisztáznak és tisztítanak, 
de az építő szellem tekintélyének védelmében elítéljük azt a személyeskedő 
és pártos modort, melyben egyes írók is megnyilatkoznak néha. Hívei 
vagyunk annak is, hogy az írói meggyőződést és a műveket a nemzetépí
tés és a társadalmi fejlődés szemszögéből vizsgálják, de a magyarság egye
temes érdekének védelmében visszautasítunk minden olyan célzatos ítél
kezést, melynek szempontjai inkább hatalomvédők vagy pártosak, mint 
eg\ etemes érdekűek.

Ilyen esetekben, ha legtöbbször lemondunk a személyes védekezés jogá
ról, úgy érezzük, hogy a szellemi öntudat megbecsülése rejlik ebben a le
mondásban ; az esetenként való bajtársi védelem helyett pedig inkább kö
zös eszményeink védelmét választjuk, hogy ezáltal is példázzuk a fokozott 
fegyelmet és a közös felelősséget a nemzeti sorsban.

Korváltó és háborús időkben, amikor a szenvedélyeket sok minden 
csábítja nemtelen csapongásra, nem könnyű a fegyelem benső fogadalmá-



bán élni. S bár, éppen hangadó helyeken, vajmi ritkán értékelik ezt az 
önkéntes fegyelmet, mi mégis erre köteleztük magunkat, mint ahogy 
a magyar falu és a munkástömegek is ilyen fegyelemben élnek. Tévedne 
azonban bárki, aki azt gondolná, hogy a magyar író önkéntes fegyelme 
a magyar sors mai vajúdásában csökkent éberséget jelent, vagy elaltatott 
szenvedélyt a nemzeti fejló'dés és a társadalmi átalakulás dolgában. Egye
dül a szellem méltóságát, a gondolkodás, a beszéd és az írás színvonalát 
szeretnők fegyelmezetten s oly sok veszély között megőrizni. Meg kell 
őriznünk, mert úgy hisszük, hogy a szellem erkölcsi tekintélyére, valamint 
a beszéd és az írás emberi hitelére igen nagy szükség van. S bizonyára még 
nagyobb szükség lesz rá akkor, amikor megújult nemzetet kell majd te
remteni, igazságos magyar és emberi társadalmat, s valóban édes Hazát 
a dolgozó magyaroknak.

Reméljük és hisszük, hogy ez írás belső tartalmával egyetértenek azok 
az írótársaink is, akiket nem volt módunk s alkalmunk szándékunkról 
értesíteni, s akiknek így adtunk hírt.
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