
Zilahy Lajos: írók, fegyverbe!

(Magyarország, 1934. március 4.)

Ezekben az órákban a magyar élet is fegyverbe szólítja maradék erőit. 
De nem a nagy néptestek harcias megrázkódásának félelmetes hangja ez, 
nem a sereggyűjtő és tömegek lelkét égbe repítő faji harsona -  egy test- 
vértelen kis nép, egy megcsonkított nemzet torkán hörög a szó: mentsétek 
meg a magyarságot! A sokféle halálveszedelem között a történelmi sze
rencsétlenség színhelyére és a magyar faj dunántúli aszályára némán, de 
borzalmasan szegődik a német tekintet.

A segélykiáltás süket fülekre talál a szellemileg magára hagyott és ke
rékagyig a bajok sártengerében vergődő parasztmillióknál, a lerongyoló
dott középosztály szétforgácsolt öntudatában, a történelmi és vagyoni ta
laját vesztett, nagyrészt a Habsburg-udvar kialudt fényéért jajgató, gyak
ran idegenvérű főúri rendnél, és süket fülekre talál nemcsak a zsidókérdés 
nyitott és éppen ezért enyhébb, de a katolikus és protestáns magyar egy
ház kínosan rejtegetett, ám annál mélyebb lelki szakadásában.

De legsüketebb fülekre a politikai életben talál, amelynek a magyar 
történelemben szinte példátlanul mélyre süllyedt a színvonala. Talán ke
serű túlzásnak hatna ez a kép, ha nem emlékeznénk, hogy száz év előtt a 
reformkor hajnalfényében eszményi sereg gyülekezett: Wesselényi, Szé
chenyi, Kossuth és a többiek.

És ott vannak az írók, a rizsporos és papagájzöld dolmányú testőrök 
lelki utódai, Kölcseynek a német utánzástól való menekülése, Berzsenyi 
érchangja a magyar liget mélyén, Csokonai üde gráciája, Vörösmarty ün
nepi zengése, valamennyien együtt a nemzet szívdobogásában -  aztán el
fogynak, Arany tamburája is elnémul, és Gyulai Pállal ez a magyar írói 
rend sírba száll. Utánuk évtizedek fülledt csendje, amíg egyszerre csak az 
üres telken játszadozó gyermekek kezében mint a nagy harcokból meg



maradt és szemétre vetett kézigránát robban fel Ady lelke, hogy még job
ban darabokra tépje a magyar irodalmat.

A kiegyezés korától a mai napig a magyar irodalom egyik oldalán Jó
kait, Mikszáthot, Herczeget látjuk szivarfüstben, amint a béke évtizedei
ben a parlament folyosójának kormánypárti bársonypamlaga alatt felej
tik írói fegyvereiket, a másik oldalon pedig: a forradalmak lángjába roha
nó és elvesző’ magyar író.

Azóta a magyar irodalom teljesen elszakadt a politikától. Gondoskod
tak is róla, hogy elszakadjon. Elfordította tekintetét a látványtól, mikor a 
tehetségtelenség is mint a taktéros asztalt rohanta meg a revízió gondola
tát, amelyet ő némán, szívébe zárva vitt magával. Az igazi irodalom elin
dult a maga útján, külföldön kicsit megfürdött a világhírben, a holly
woodi káprázatban, amitől még jobban elfelejtkezett magyarságáról, ide
bent pedig elmerült a legnagyobb nélkülözésben.

Ez a korszak is lezártnak tekinthető. 1934 tavaszán egy új reformkor 
hívja fegyverbe a magyar irodalom szétszórt szellemseregét. De a magyar 
élet mai alakulásában már nem találkozhatik a politikával. Nem szolgál
hat semmiféle pártot, semmiféle kormányt vagy kívülálló politikai nagy
ságot. Önmagába kell szállania, hiszen fegyverzete még mindig a régi: 
Kazinczy tiszta emberiessége, Eötvös József európai műveltsége, Petőfi 
lángja a világszabadságért vagy Ady magyar látomása: mindez a nemzet 
erőinek egyik és nem utolsó tartaléka. Az alvó erők felé a magyar sors 
fekete napjaiban szívszaggatóan kell hangzania a kiáltásnak: fegyverbe, 
mert elpusztulunk!

Isten adjon erőt e fegyvereknek.


