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Debrecenből hozta a posta az új írói nemzedék folyóiratát, melynek prog
ramjában olvasom, hogy a magyar nyelvterület szellemi mozgalmait 
akarja egyesíteni. S mégis, a folyóirat egyik szerkesztője nemrégiben cikket 
írt, melyben az árja-paragrafust ki akarja terjeszteni a magyar irodalomra 
is: „Szülőföldjéhez -  írja Németh László -  mindenkinek joga van, s egy 
erős közösség nem tagadhatja ki, akit befogadott. De ha nem tagadhatja 
ki, helyére szoríthatja. A zsidókérdés elsősorban magyarok és magyarok, 
csak másodsorban magyarok és zsidók ügye.”

Vajon a magyar, szemben állva a fajbiológiai vegyelemzés szerint tisz
tavérűnek elismert honfitársával, tudna-e választ a kérdésre, hogy hol van 
a ki nem tagadott, de azért csak meg-, illetve ki-szorítással befogadott 
polgárok helye a magyar glóbuszon? Bizonyára ott, ahol a fogadatlan 
prókátoroké, a kapu előtt -  a gettónak újra felvont láncai mögött. De 
még itt is csak fenntartással, m ert:

. .a latin irodalomnak vannak nem latin írói; amíg a latin géniuszé 
a vezetés, az ilyen spektrum-megnyúlás: gazdagodás. Az egy helyre szorí
tott és képességei és problémái irányában bontakozó magyar zsidó iroda
lom : szerencse -  egy ránk burjánzó, bennünket is elhamisító zsidó magyar 
irodalom: csapás.”

Az elhamisító irodalom valóban az. S a kiegyezés utáni irodalomnak 
s főleg a zsurnalizmusnak e téren főbenjáró bűnei vannak. De vajon csak 
a zsidónak? Vajon a millenáris mákonyhintésben a táblabírákból lett 
redaktorok és zsurnaliszták kevésbé ludasak-e, mint a hazafias frázisok 
ószeresei? S mint valamikor a római ínyenc az osztrigáról íze után mondta 
meg, hogy az Adriai- vagy a Földközi-tengerből való-e, Németh László, 
ha az írók neveit sohasem hallotta volna, pusztán írásaik zamatja után



faj és felekezet szerint el tudná-e bizton különböztetni az árja s nem árja 
zsurnalizmusnak jó- és rosszhiszemű frázisait? Aligha. Mert a millenáris 
bódulat jelszavai úgy hasonlítanak egymáshoz, mint egyik piros-fehér- 
zöldre festett tojás a másikhoz.

S ami a szépírókat illeti, vajon Bródy Sándor az úri osztály ízléséhez 
való alkalmazkodásban vétkesebb-e, mint Herczeg Ferenc? S a tudósok 
közt Marczali Henrik és Angyal Dávid, a két szemita, mint akár a két 
árja: Beöthy Zsolt vagy Beksics Gusztáv? Bizonyára: nem.

Mégis, Bródy Sándor mentségére szól, hogy nem volt olyan fegyelme
zett, mint Herczeg Ferenc, s idó'nként megtette, amit Herczeg Ferenc soha 
nem tett meg, az erkölcsi és anyagi javakat osztogató körökben való el
ismertségét odadobva, egy-egy önfeledt pillanatban a vesztébe rohanó 
ország felé kiáltotta kijózanítva intó', baljóslatú s ennélfogva népszerűtlen 
előre-megérzéseit. Aminthogy a latifundiumok országának társadalma 
számára a Régi Magyarország árja íróján, Grünwald Bélán kívül senki 
sem adott több gondolkodnivalót, mint a Magyar jobbágyság történeté
nek nem árja historikusa, Acsády Ignácz.

Ami pedig a Nyugat és Huszadik Század körének keresztényeit, ke
resztyénéit és zsidait illeti, akár költők, akár elbeszélők, akár kritikusok 
voltak, mindnyájan egyforma bátorsággal teljesítették kötelességüket, ha 
a közvéleménnyel szembeszállva a magyar beteg társadalomnak nem hí
zelgő, igaz képét kellett festeniök.

Ezek szerint némi logikával talán mégis arra következtethetünk, hogy 
sémita fajtájú, de magyarul írogató ember írása, csupán az író fajtája 
folytán, még nem jelenti okvetlenül a magyar életnek hamis tükörben fel
fogott képét. S ha meg nem jelenti, akkor miért kellene a zsidó-magyar 
irodalmat csak a zsidó és nem a magyar problémák irányában kibonta
koztatni? Miért ne írhatná le Bródy Sándor a Dadában a magyar paraszt
cselédet? S ha a Bölényben az erdélyi mágnásnak Wesselényi-szerű gran
diózus alakját? S miért kellett volna Acsádynak a magyar jobbágyság 
története helyett az elnyomott osztályok történetét -  teszem -  a magyar 
gettók népének történetében megírnia? A jót attól kell elfogadni, aki 
nyújtja. Csak nem akarja velünk elhitetni Németh László, hogy zsidó száj
ban a jó rosszra s még az igaz is hamisra válik? S hogy a háborúba sodort



magyar nép végzetének leírása kevésbé művészi és kevésbé hiteles, ha 
Szép Ernő írja le az „Isten is János”-ban, mintha Móricz Zsigmond adja 
a „Szegény emberek”-ben? Miért szegődött Németh László olyan folyó
irathoz szerkesztőnek, mely, legalább elméletben, egyesítő programot ígér, 
ha ő maga elméletben és gyakorlatban egyaránt a szétválasztást és kire
kesztést hirdeti? Ugyan miért nem engedi azt a bizonyos spektrumot meg
nyúlni? S ha igaz, amit Németh állít, hogy ő az egyetemi zavargások gu
mibotos hőseit megveti, s hogy a zsidót sohase mint zsidót, hanem min
dig mint egyént bírálja meg, miért kíván mégis vérpróbát a talentumtól, 
mielőtt megnyitná előtte a magyar irodalmat? Mert:

„Meg kell tenni, ami a kötelességünk, s akkor a zsidóság számára nincs 
más választás, mint alkalmazkodni ehhez a nagy nemzeti kötelességhez.”

Herczeg Ferenc annak idején pontokba foglalta, hogy melyek azok 
a kötelességek, melyekhez a magyar írónak alkalmazkodnia kell. Termé
szetes, hogy Herczeg nem adhatott mást, mint ami lényege. Pontozataival 
oda lyukadt ki, ahova politikájával, cselekedeteivel és művével. A kiegye
zés utáni időszak második felének hivatalból ünnepelt írója minden fajta 
és minden felekezet tollforgatójától, ha ugyan magyarnak akar elismer
tetni, azokhoz a társadalmi rétegekhez való alkalmazkodást követeli meg, 
melyek valaha fönntartották a kiegyezés művét, s melyek szerinte ezentúl 
is a haza fönntartására vannak hivatva. Amennyire Németh László eddigi 
működését maga szerkesztette, írta, kiadta folyóiratából, a Tanú-ból is
merem, ő bizonyára mást ért magyar kötelesség alatt. Hogy mit? Úgy sej
tem, épp az ellenkezőjét. Mert nemzeti radikális kátéjában olvasom a fö
löttébb szimpatikus programpontot: „Át kell építeni társadalmunk hatal
mi struktúráját, hogy a gerinc megint a test középvonalába kerüljön, 
s olyan vezérlő réteget kell uralomra juttatnunk, melynek tudomása van 
a testről és helyzetéről.” Szóval Németh László szerint az a magyarul író 
teljesít magyar kötelességet, aki a vezető réteget kicserélni igyekszik. Ami 
pedig e program keresztülvitelében a faji gondolat szerepét illeti, fölveti 
a kérdést, hogy föl kell-e rá esküdnünk? s a következőkben adja türelmes 
és humánus válaszát:

„Ha a faj embertani fogalom: nem. Ha erkölcsi: igen. A népet több
nyire tökéletlenül fedő élettani változat: nem lehet eszmény; a nép jobb
sorsához illő magatartás: igen. . . ”



Mármost, ha a Herczeg-féle kívánalmak szerint ítélem meg a zsidó írók 
szerepét, akkor a jó magyarság mértékét legföljebb egypár gerinctelen úri 
lakáj üti meg, s a zsidó írók többsége rászolgált az anathémára. Ellenben 
ha a Németh-féle mértéket alkalmazom Bródy Sándorra vagy különösen 
a Nyugat körének zsidó íróira, akkor ez az „élettani változat”, mely a ma
gyar népet bizonyára fölöttébb tökéletlenül fedi, mégis mindenesetre meg
felelt a faji gondolat „erkölcsi” értelmezésének. Mért van tehát, hogy a ra
dikális káté írójának ellentmond a cikkíró, midőn saját türelmes elmélete 
ellen igen türelmetlenül így fakad ki: „Aki azt állítja, hogy zsidóság: 
nincs, vagy gazember, vagy ostoba. Aki azt képzeli, hogy a mai magyarság 
elég nagy lábas víz s elég meleg ekkora darab beléesett jég feloldására, az 
nem ismeri a zsidóság belső halmazállapot törvényeit. . . ”

Hogyan ül belé a Platónon, Kanton s a legragyogóbb elmék művein 
edzett gondolkodóba az a „Zion bölcseiből” szedett ostobaság? Mi az a 
belső halmazállapot? És melyek törvényei? Egy törvényt tudok. Vala
hányszor zsidóember érzi, hogy üldözik, akkor csak a hitványabbja keresi 
az üldözők kegyét; az önérzetesebbje a világ többi üldözöttjéhez szegő
dik, hogy a régi, igaztalan társadalmi rend helyébe, az elnyomatás minden 
fajtája ellen lázadozókkal együtt, igazságban megújult társadalmat teremt
sen. Ami Németh nyelvére fordítva annyit jelent, hogy a zsidó, aki így 
cselekszik, a nép jobb sorsához illő magatartást tanúsít. Érthető, hogy ezt 
a magatartást az uralkodó réteg -  nálunk az úgynevezett társadalmi osz
tályok -  rossz néven veszik. Fájdalmas, de érthető még az is, ha a prog
resszív tábor enged a pillanat követelményének, s óvatos taktikából a ve- 
zéri helyről bakasorba igyekszik szorítani a zsidót. Aki az ügyet szereti, 
s van politikai érzéke, elfojtja sérelmét, mukkanás nélkül szolgál tovább 
egy olyan világ kialakulásának reményében, melyben az ily lealjasító tak
tikai fogásokra nem lesz szükség többé. De hogyan értsem a Németh 
László-féle emelkedőt, ki elméleti magasságba emeli a szomorúan puszta 
taktikai kényszerűséget? S hogyan tanúsítson a zsidó ezentúl is a nép jobb 
sorsához illő magatartást, ha a maradiak és a haladók egyaránt kiátkoz
zák? Amazok részéről az üldözést, bármily megalázó formában történjék, 
a zsidó összeegyeztetheti emberi méltóságának érzetével, s még némi dacos 
és fölényes önérzetet is meríthet belőle. De meggondolta-e Németh László,



hogy a legfegyelmezettebb ember lelke is minő rongyokra szakad szét, ha 
jó szándékait még a jók is kétségbe vonják, s önzetlenül felajánlt szolgála
tait oktalan bizalmatlankodással fogadják, illetve oktalan gyűlölettel lö
kik vissza? Ha ugyan igaz, hogy a zsidóság asszimilációja a magyarság 
veszedelmét jelenti, nos hát, ennek a természetes folyamatnak megakasz- 
tása, a megbántott, kirekesztett s ezzel anarchiába kényszerített szemiták 
százszoros veszedelemmel fenyegetnek.

Honnét és hogyan értsem a Németh László-féle új humanizmusnak em
bertelen ellentmondásait? A barbárságnak és műveltségnek e különös ke
verékét? A társadalmi problémáknak áldozattal járó megoldása elől, 
megoldhatatlan faji problémákba menekülő vaskalapos antiszemitizmus
sal szemben, a kor összes társadalmi problémáinak megoldását sürgető 
s mégis a legközépkoribb faji harcot kihívó fából vaskarikát, a progresz- 
szív antiszemitizmust? Lehet-e, hogy Németh hiába olvasta Bendát, Orte
gát, Chestertont s korunk egyéb gondolkodóit, még mindig első mesteré
nek, a kótyagos Szabó Dezsőnek hatása alatt áll? Vagy talán higgyem 
inkább, hogy ezen a pallérozott elmén időnként a faji vad ösztön vesz 
erőt? Vagy, hogy még nem sikerült levetnie az összeomlást követő évek
nek beléje nevelt gondolkodásmódját? Vajon nem eszmélt-e rá maga Né
meth is erre a nyugtalanító lelkiismereti kérdésre, ha a félhivatalos lap ve
zércikkében olvassa a maga dicséretét? S a vezető rétegek kicserélésén 
munkálkodót nem ejti-e gondolkodóba a vezető rétegek fönnmaradásáért 
csökönyösen küzdő újságírónak dicsérete? Csak Németh ne sejtené, hogy 
ezzel a csábító fuvolaszóval hova édesgetik? Csak ez a jó koponya ne 
tudná megkülönböztetni az államfenntartó elemeket, a nemzet-haza-nép 
fenntartó elemektől? Jegyezze meg Németh László, ha még nem tudná, 
hogy a hivatalos elismerés nem a szabadon kifejtett talentumnak, hahem 
épp ellenkezőleg, mindig a hivatalból fémjelzett gondolkodáshoz való al
kalmazkodásnak szól. Mert a hivatalt félhivatalos betűvel kiszolgálók 
számára ugyan ki lehetne elismerésre alkalmasabb, mint az író, ki hiába 
tiltakozik ellene, alapjában mégiscsak a legdurvább fajvédelem számára 
kínálja fel éles elméjű dialektikáját. Ezért mint magamfajtához illik, ótes- 
tamentumi hasonlattal kell élnem, hogy a Németh László-féle sokrétegű 
lelkekben az útszéli antiszemitizmus és kifinomult humanizmus korszerű



egyvelegére rávilágítsak -  Izsákkal, ki mondá: Jákob hangja, de Ézsau 
szőrös keze. Vagy talán Platón arcát csak álarcnak higgyem. S a huma
nizmus, kultúra, szociális érzés csupán jelszavak egy mindenáron érvé
nyesülni akaró fiatalember számára? Ez az, amit rosszulesnék feltételezni 
a nagy megtévelyedéseiben is önzetlennek vélt Németh Lászlóról. Ezért 
menekülök inkább abba a legvalószínűbb hipotézisbe, hogy Németh, aki 
egy nemzedék vezetésére vállalkozott, még korántsem érett meg e feladat
ra, mert jóformán maga se tudja, mit akar. Ő is, éppúgy, mint egyívású 
társai, olyan zavaros ellentmondások korának szülöttei, hogy hiába ver
gődnek elszánt akarással a világos eszme és tiszta kifejezés felé. Meg kell 
adniok a kornak, ami e szerencsétlen koré. Ezért van, hogy a gondolatok 
a föld alól kibúvó meg ismét elbúvó patak csillámához hasonlatosak. Hol 
eltűnik világos értelmük, hol letűnik megint. Kergetik az eszmét, már-már 
elfognák, mikor illa berek, egyszerre csak elillan előlük.. .  s az olvasó 
elől, ki valahányszor a gondolatsor betetőzéséhez ér, csak eszmehiányt 
leplező szózagyvalékra lel.

*

Nehezemre esik, hogy irodalmi vitában a legújabb fajbiológia szótárával 
éljek, s hogy azokat, kiket eddig csak mint tehetségeket vagy tehetségte
leneket különböztettem meg, ezentúl mint zsidókat és árjákat kell meg
különböztetnem. Magára vessen Németh László, ki erre kényszerít.

Amilyen gyanútlan egyén vagyok, eddig azt hittem, hogy például a nem 
árja Ignotusnak jelentős szerep jutott az Ady-korszak magyar irodalom- 
történetében. Ez az különben, amit Németh László sem tagad: „Ignotus 
érdemei nyilvánvalóak” -  ismeri el készséggel, miközben elismerését, egy 
lélegzet alatt, máris visszavonja, mert nyilvánvaló érdemei ellenére Igno
tusnak „helyén másnak kellett volna állni, s neki más helyen kellett volna 
állania”.

Ugyan mért, ha az volt hivatása, hogy, mint Németh László írja, húsz 
évig rábízták „a magyar tehetségekbe szóló sors magyarázatát”. Ez. a rosz- 
szul fogalmazott mondatba foglalt bizalmi nyilatkozat bizonyára Ignotus 
alkalmas voltának, tehát a Németh László által megkövetelt nagy nemzeti 
kötelességéhez való alkalmazkodásának következménye volt. Aminthogy



annak következménye, hogy Ignotust nem dicséri meg a hivatalos lap. . .  
s hogy még íróasztala sincs budapesti redakcióbán. . .  hogy nem a Nyu
gat szerkesztője többé.. .  s hogy az irodalom ifjú különítményese büntet
lenül vetheti ki a magyar irodalomból, azzal a megokolással, hogy Ignotus 
csak „megértette hőseit -  de más sorsban élt, mint ők”.

Mármost megint egy kérdésbe ütközünk. Ugyan mért élt Ignotus más
képpen, mint -  teszem -  Ady Endre? Hiszen mesterségbeli közösségben, 
mint szabad írók éltek mind a ketten, s mind a ketten újságírással keresték 
a kenyerüket. De tegyük föl, hogy a közösen gyakorolt művészet és mes
terség nem teremt sorsközösséget, tény az, hogy Ignotus „hősei” olyan 
verset és prózát írtak, melyet a velük állítólag sorsközösségben élők nem 
értettek meg. Nemcsak hogy nem értették meg, hanem gyűlölték őket 
értük és üldözték miattuk. Ellenben Ignotus - s  még néhányan a más sors
ban élők közül -  nemcsak megértették, hanem a megértésüket rákénysze- 
rítették az úgynevezett „hősökkel” sorsközösségben élőkre.

Úgy látszik tehát, mintha ezek a „hősök” közelebb álltak volna azok
hoz, akik nem éltek velük sorsközösségben, mint azokhoz, akikkel abban 
éltek. Vajon mi lehet e különös és csodálatos tünemény magyarázata? 
Csakis az,hogy nem csupán a származás,hanem még a vérségnél is inkább 
a szellem teremt eltéphetetlen sorsközösséget. Vajon lehet-e, szabad-e azo
kat mesterségesen széttépni? Ki parancsolhatja a magyar életbe beolvadt 
zsidónak, hogy, tisztelet-becsület Jehuda ben Halevy költészetének, mégis 
ne Balassi Bálint olvasása közben érezze a minden kritikusban élő közlési 
vágynak hevületét? Ki tilthatja meg neki, hogy ne Rosenfeld zsargonver
seiben érezze meg a zsidóságot, hanem Ady Endre verseiben, országos 
felzúdulás közben, a magyarságot? S hogy nem Izrael Zangwill gettó
novelláiban, hanem Móricz Zsigmond magyar paraszti novelláiban lelje 
föl az életnek s még a maga életének leghívebben felrezzenő képét is^ 
S ha e sorok írójának szabad a maga emlékeiben keresgélnie, bizonyára 
titkos szellemi kapcsolatok vittek első írói dadogásaimmal Kis József vagy 
Silberstein Ötvös Adolf helyett -  Gyulai Pálnak, kinek azóta bennem ható 
tanítása elevenebb, mint akár a vérség szerint való nagyapámé.

Egy törvényszéki tárgyaláson mondtam el, amit a törvény betűi szerint 
télő bíráknak elmondani bizonyára naivitás volt, de amit -  úgy hiszem -



nem visszhangtalanul mondhatok el a magyarul íróknak és olvasók
nak.

Harminc éve, talán több is annál, hogy egy nagyon öreg magyar író, 
Tóth Ló'rinc kezet fogott velem, s ezt mondta: „Engedje meg, hogy a leg
fiatalabb magyar író kezét fogjam azzal a kézzel, mely valamikor Kazin
czy kezét szorongató.. S mikor utóbb fiatal kezemet érte a szerencse, 
hogy belckulcsolódhatott Ady Endre kezébe, akkor ezzel a kézfogással, 
tekintet nélkül fajra-felekezetre, a századelő' irodalmi megújulásának bi
zonyára legjelentéktelenebb figuránsán keresztül a magyar szellemi múlt
nak folytonos árama futott a magyar eljövendő századnak szellemei felé.

De ez a patctikus hang talán nem is illik e vitába. Amikor velejében 
nem is akarok mást kifejezni, mint csupán azt az egyszerű igazságot, hogy 
a zsidónak éppoly kevéssé lehet megparancsolni, mint a kereszténynek, 
hogy hol, kivel teremtsen szellemi kapcsolatokat -  mit és hogyan olvas
son?, hogy mi tessék, mi ne tessék neki? Ki tehet róla, ha Heinének fürge
zsidó verse-prózája csak kápráztat és mulattat -  de nincs az a Hitler, aki 
megtilthatná, hogy ne Goethe poézise és nehézvérű, germán prózája váljék 
bennem életté. Hiába tudom eszemmel, hogy keletről szakadtam -  a Föld
közi-tenger népei, latinok, görögök neveltek s vittek a franciák és olaszok, 
dél és nyugat írói felé. S végül, akár tetszik Némethnek, akár nem, itt szü
lettem Magyarországon. Egyedül a magyar szónak látom minden árnya
latát, hallom minden zöngelmét s fogom fel egész értelmét. Az író hatása 
attól függ, hogy mennyi vonatkozása van az olvasóhoz, s mennyi asszo
ciációt kelt benne. Ez teszi egyúttal érthetővé, hogy még a harmadrangú 
magyar író is erősebb hatással van rám, mint az elsőrangú külföldi. Már
pedig ha egy-egy író érzéseket és gondolatokat kelt, ki kényszeríthet reá, 
hogy azokat vérségem és fajtám miatt magamba fojtsam?. . .  Sok szónak 
sok az alja, zsidó, nem zsidó, azt írja, amit akar, és úgy írja meg, ahogy 
jónak látja. . .  Ignotusnak például, minthogy tehetsége volt hozzá, joga 
is volt rá, hogy a magyar közönségnek ne csupán a magyar költőket, ha
nem magát is mint kitűnő magyar költőt mutassa be.

Ne vétessék szerénytelenségnek, ha legbiztosabban ellenőrizhető emberi 
adatokul ismét a magam tapasztalataival hozakodom elő. Ezelőtt néhány 
évvel megtettem azt, amit most Németh László praescribál a zsidó írónak.



Bizonyára tökéletlen képességemet egy helyre szorítottam, s azokat egy 
zsidó család ciklikus történetében a magyar problémák irányában szándé
koztam kibontakoztatni. Sajnos csak az első két kötetet fejezhettem be -  
éspedig nemcsak azért, mert a kurzuslapok és cionisták egyesült heurékája 
elvette kedvemet a folytatástól, hanem mert a magam elé szabott keret 
szűknek bizonyult a világról, életről, emberi viszonylatokról való fölgyűlt 
tudásom befogadására. Meguntam alakjaimat. Hosszú vívódás után fel 
kellett hagynom a regénnyel, s más regénybe fognom, melynek alakjai 
és motívumai változatosabbaknak és ezért ingerlőbbeknek látszottak, il
letve, mivelhogy a regényen még dolgozom, látszanak a számomra.

Németh László tehát hiába állítja föl tilalomfáit, a zsidónak megtiltani 
nem lehet, hogy ne azt írja, amit tud írni s amiről azt hiszi, hogy kötelessé
ge, sőt mi több, magyar hivatása megírni.

Ezzel a nyilvánvaló igazsággal szemben ugyan mit ér, ha Németh 
László a maga tételeinek -  illetve burkolt vágyálmainak -  igazolására tör
ténelmi példázatokat keres. Természetes, hogy ebben a precedenst kereső 
buzgólkodásban egy kis történelemhamisításért nem megy Szekfűékhez 
a szellemtörténeti szomszédba. Elvégzi ő ezt maga is.

„A szászok nem vesztették el az erdélyi fejedelemséget -  írja egy he
lyütt - , sőt hasznukra voltak a másik két nemzetnek is; nem lehetnének 
a zsidók a magyar irodalom szászai?”

Ignotus, aki Németh cikkére már a maga nevében s a maga módján 
megadta válaszát, jól érti meg Némethnek célzatát. Ez a fiatal kritikus, 
ha rajta állna, oly nemzettől idegen enklávéba zárná a zsidókat, aminőben 
évszázadok óta a szászok éltek, szóval visszazárná őket a gettóba. Éspe
dig azért, mert Németh szerint a szászok csakis a maguk zártságában le
hettek a magyarság hasznára. Ugyan, ugye? Mikor? Talán mikor az ön
álló Erdély ellen a császárral paktáltak?

Ki tudhatná jobban, mint Németh László, ki csak a minap írt tanul
mányt Bethlen Miklósról, hogy az erdélyi fejedelemség utolsó kancellárja 
miképp vélekedett a szászokról? „Itt a szásznak nevetségei vagyunk -  fa
kadt ki fűszeres zamatú szólásával Bethlen - , megmondja, hogy az ő al- 
felibe bújtunk, az erősség, fegyver, minden az ő kéziben vagyon, valamint 
és valamikor akar, a némettel a mi fejünkön összealkhatik, ki veszi el ró-



lünk, ha mi rajtunk esik”, aminthogy így is lett, a szász ezt meg is csele
kedte, mert Lipót császárnak Erdély önállóságát garantáló hitleveléből 
„a hasznos artikulusokat a szászok, a császártól kapott decretumot obti- 
neálván, egészen kitömhették”.

Németh László felelőtlen állításaival szemben a történelem Bethlen 
Miklós igazát bizonyítja, mert nem a szászok voltak-e, kik még a reform- 
korszakban is kifütyülték Liszt Ferencet, amikor Nagyszebenben a Rá- 
kóczi-indulót merte játszani? Vagy talán negyvennyolcban nem a szászok 
segítették-e a magyar szabadság háza fölött fölgyújtani a tetőt? S a ki
egyezés után nem a szász-pángermán izgatók kerestek a magyar állam 
ellen Németországban segítséget?. . .

Lám, Németh László, ilyenek és nem mások a magukat évszázadokon 
át elkülönülten megőrző fajták -  a gyűlöletnek megannyi fel nem olvadt 
jégtáblái a magyar „meleg lábasban”. Vajon mi oka van rá, hogy ezekhez 
hasonlóaknak kívánja a beolvadt zsidóságot is, melynek szellemi elitje 
a maga idejében s a maga helyén. . .

De mit folytassam? Nem szándékom érzelmi argumentumokat keverni 
e vitába, mely csupán egy történelmi igazság elferdítését akarta helyreiga
zítani hiteles adatokkal.

Ugyanezt szeretném cselekedni Némethnek egy irodalomtörténeti fer
dítésével vagy tudatlanságával is: „A Magyar Múzeumot, az Aurorát 
-  kockáztatja meg az új nemzedék kritikai lelkiismerete a lelkiismeretlen 
állítást -  azok csinálták, akik írták; itt (már ti. a Nyugatnál) voltak, akik 
csinálták, s voltak, akik írtá k .. . ” Amit Németh a régi magyar folyóira
tokról mond, az is csak Némethnek a jövőben alapítandó magyar folyó
iratokra vonatkozó vágya, melyet a múltba vetít -  de semmi esetre sem 
történelmi igazság. Mert ha igazságnak fogadom el, hogy a Nyugatnak, 
mint Németh állítja, volt egy művészrétege s voltak impresszáriói -  no- 
hát, a Magyar Múzeumnak volt egy Kazinczy nevű, az Erdélyi Múzeum
nak egy Döbrentei nevű s az Aurorának éppenséggel egy Schcdel nevű 
sváb impresszáriója, ki a „Tudományos Gyűjtemény”-ben kétszer is, 
1828-ban és 29-ben úgy hadakozik az Aurora-kör nyelvújító művészréte
gének érdekében, mint annak idején a Nyugat impresszáriói ama bizonyos 
„hősökért”. A Nyugat zsidó kritikusainak és szerkesztőinek a Nyugat



árja íróiért síkraszálló védelme nem csupán az írókat, hanem a közönsé
get is szolgálta, mert a félreértett írók megértését tette országszerte lehe
tővé. Ezt a helyes megértést utóbb -  különös módon épp az árja -  Szabó 
Dezsőék hamisították meg.

De ugyan mit játszom érvekkel? Mikor tudom jól, hogy az elfogultság 
konok, nincs belátása. A hála sem történelmi erő. S a materialista törté
netírás hívét nem lepi meg, legföljebb lehangolja, ha nem csupán a buta
ság, hanem a szellem és műveltség is a legdurvább fizikai hatalomra tá
maszkodnak, hogy a lovagiasságot félretéve éreztessék a győző fölényét 
a gúzsba kötött vagy száműzött, levert féllel szemben. Ezért hát csak egy 
kérdéssel fordulok Németh Lászlóhoz. Értsük meg egymást, ha már egyéb
ben nem is, legalább az impresszárió kifejezésnek értelmében. Határozzuk 
meg, hogy ez a szó mit jelent.

Bizonyára olyan művészi vállalkozót, aki a művészek képességeinek 
kihasználásával a maga hasznát keresi. Mármost ki tette ezt a Nyugatnak 
úgynevezett impresszáriói közül? Ami pedig a vezetést illeti, ugyan ki 
más, mint az önzetlenségnek ez áldozatos impresszáriói jelölték ki Ady 
számára a vezéri szerepet? S ha Ady életében és holtában akadnak, akik 
őt onnét elmozdítani akarják, az illetőket bizonyára inkább a magyar faj
tisztaságukban is tisztátatlanul irigy művészgárda közt kell keresni, mint 
a Nyugatnak a fajtisztaság próbáját ki nem álló reaktorai és kritikusai 
közt.

Ignotusnak, Osvátnak. . .  s ha szabad magamat említenem, mivelhogy 
a Tanú redaktora megállapította, hogy szerepem a Nyugat körül a pénzes
zsáké volt, -  bizonyára Ignotusnak: Bécsben, Osvátnak: a sírban; s jó
magámnak post tót discrimina rerum ... et hominum, mindannyiunk leg
nagyobb és boldog elégtétele, hogy eszméink s azoknak Adyban s egyné
mely kitűnő poétában és elbeszélőben való megtestesülései, amint a kö
vetkezmények mutatják, akár a magunk személyének rovására, érvénye
sülhettek.

Mégis az önzetlenségnek vannak határai. Mert amikor azok, akik te
hetségükön kívül impresszárióknak becsmérelt kritikusaiknak köszönhe
tik a bizonyára megérdemelt sikert -  s mikor a fiatalok, kik a Nyugat 
szellemi gárdájának nyomába lépve épp a hajdani kritika felszabadító



hatásának köszönhetik, hogy ma már nem szorulnak fal- és úttörőkre, 
mert nyitva lelik még a hivatal felé is a megértés útját -, akkor a legönzet
lenebb impresszárió is kilép a háttérből és felhorkan:

Hiába akarják Németh Lászlóék a Nyugat művésztáborát különválasz
tani a Nyngat „impresszárióitól” -  mert feltéve, de meg nem engedve, 
hogy idegenek voltunk is ezen a drága magyar földön, harcunkat a ma
gyar kritikus tollával harcoltuk meg, a magyar irodalomtörténet bennün
ket igazolt, s ezért nem fog rajtunk sem a ferditők rágalma, sem a szelle
met karámokba terelő irodalmi különítményeseknek brutális erőszaka.


