
A N A P V I S S Z H A N G J A . 

MÓRICZ ZSIGMOND NEM LÁTJA A ZSIDÓ FÁTÓL 
A KERESZTÉNY ERDŐT. 

MÓ R I C Z Zsigmond, aki tagadhatatlanul a legnagyobb magyar írók egyike, 
de ítéletei nem mindig a legmegbízhatóbbak, nagy, úgynevezett re-
prezentatív cikkben kel védelmére a zsidótörvénnyel kapcsolatban a 

«magyar» zsidóságnak. Ez az ő magánügye és gusztus dolga. A zsidótörvény 
különben sem vád vagy megbélyegzés a zsidósággal szemben. Ilyen tartalom, 
vagy célzat is, teljességgel hiányzik belőle. A törvénynek egyszerűen az a 
célja, hogy valamennyire megnyugatón intézzen el egy nemcsak nálunk, 
hanem európaszerte felmerült problémát és megszüntessen egy óriási többség 
javára, és még csak nem is a kisebbség nagyobb kárával, egy szembeszökő tár-
sadalmi igazságtalanságot s visszaadjon legalább valamit a keresztény ma-
gyarságnak az élet naposabb oldalából, ahol az utóbbi időben már csaknem 
kivétel nélkül a zsidóság vagy annak közvetlen csatlós-hada sütkérezett. 

Ezzel a törvénnyel szemben tehát az egyéni reputációjában egyáltalán 
nem érintett zsidóság nem szorul védelemre. Különben sem akarnók meg-
akadályozni Móricz Zsigmondot akár fogadatlan, akár fogadott ügyvédi 
tisztének gyakorlásában. De azt már nem hagyhatjuk szónélkül, hogy Móricz 
Zsigmond abban keresi ennek a védelemnek a hatását, úgy akarja a másik faj 
nagyságát, sérthetetlenségét bizonyítani, hogy a saját faj táját kisebbíti le 
vele szemben. Ha Móricz Zsigmondnak tetszik, csak dicsérje a zsidóságot, de 
ne azzal, hogy a magyarságot ócsárolja. És annál inkább vissza kell utasíta-
nunk a védelemnek ezt a sajátságos formáját, mert amit Móricz Zsigmond 
cikke a zsidóság védelmére a magyarság kisebbítésével felhoz, még csak nem 
is fedi a valóságot, egyszerűen kitalálás, szubjektív tévedése egy olyan 
rövidlátásnak, amely a saját hibájából, a szükséges segédeszközök hiján nem 
is láthatta meg a valóságot. 

Panegíriszét azzal kezdi, hogy a keresztény ember használhatatlan az 
újságírásra. Amiből természetesen az következik, hogy a zsidó viszont. . . 
Nem tudjuk ugyan miképpen jogosítja fel a zsidóságot az élet java pozíciói-
nak tömeges elfoglalására az újságírói rátermettség. De még azt is tagadjuk, 
sőt cáfolni fogjuk, hogy a zsidóság rátermettebb az újságírásra, mert a ke-
resztény nem rátermett, vagy pedig Móricz Zsigmond szavaival: egyáltalán 
használhatatlan az ujságírásra. 

Hogy mire alapítja Móricz Zsigmond ezt a megállapítást, arról sejtel-
mem sincsen. Afféle szubjektív érzése lehet ez, — nem akarom az erősebb 
«rögeszme» kifejezést használni, — mert a tényekkel teljességgel ellenkezik. 
Ha végignézem az újságírás történetét, legfeljebb azt állapíthatom meg, hogy 
több volt a zsidó újságíró, de ha a jó újságírókat veszem számba, akkor már 
a keresztény magyar újságírók vannak többségben. Remélem Móricz Zsig-
mond újságírásnak tart ja a publicisztikát is. Hát bizony a nagy publicisták, 
nagyon kevés kivétellel, keresztény magyarok voltak. Nevek tanubizonysága 
kell, amit Móricz Zsigmond cikkében hiába keresünk? Ime, ott van Kossuth 
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Lajos, Kemény Zsigmond, Rákosi Jenő, Bartha Miklós, Kaas Ivor, Szabó 
Dezső, Herczeg Ferenc, Turi Béla, Milotay István, Pethő Sándor. A 19-es és 
20-as években Lendvai István erős dialektikájú cikkeinek olyan sikerük volt, 
hogy Zilahy Lajos külön cikket írt róluk, mint korjelenségről. Ki emlékszik 
Marco elsöprő logikájú ironikus írásaira az akkor még hetilap Új Nemzedék-
ben s ki tudja, hogy szerzőjük Márkus László, akinek Magyar Gondok című 
könyvét ma is haszonnal és élvezettel forgathatjuk. Kosztolányi Dezső és 
Márai Sándor is kitűnő magyar publicisztikát csináltak, hogy a második vo-
nalbelieket ne is említsük. Tóth Árpád is virtuóz volt a rövid élcikkek meg-
írásában. Hogy Móricz Zsigmond az Ujság alakuló gyülésén megjelent fényes 
nevek gazdáit nem igen látta szerkesztőségi asztaluknál, ezen nincs mit 
csodálkozni. Annál többet láthatta nevüket a lapban és olvashatta ott cikkei-
ket. Hogy nem jártak be a szerkesztőségbe, ez csak annyit jelentett, hogy szí-
vesebben írták meg cikkeiket az otthon nyugalmában és csöndjében, mint a 
szerkesztőség lármájában. Ha ugyan nem éppen valamelyik kávéház már-
vány asztalán készült el a cikk, ami szintén megrögzött szokása volt nem egy 
régi újságírónak. 

Á kitűnő szerkesztők közt is akadt elég keresztény. Megint csak Rákosi 
Jenőre hivatkozom. De ott van Csajtay Ferenc, Lenkey Gusztáv, Szakács 
Andor, Tóth László, Hegedüs Gyula, Saly Dezső s nem ötletek nélkül pró-
bálkozott meg ezzel a mesterséggel egyideig Surányi Miklós is. De ami a 
újságíróműfajt és elsősorban a hírszerzést és a ma divatos reportaget illeti, 
főleg a fiatalabb nemzedékek sorában brilliáns újságíró tehetségeket talá-
lunk. Zilahy Lajos annakidején újságírónak is kitűnő volt. Világjáró s nagy 
külföldi riportokat küldő keresztény ujságíróknak egész sorát lehet felvonul-
tatni. Teljes felelősséggel állíthatom, hogy ma olyan tehetséges fiatal keresz-
tény magyar újságíró gárda áll a küzdőtéren, amely párját ritkítja. Mozgé-
konyak, elevenek, gyorsak, szemfülesek, kíváncsian figyelik az élet minden 
megnyilvánulását, ötletesek és sokkal inkább tárgyi hűségre törekvők, mint 
zsidó kartársaik. De ha kell, egyéniek is tudnak lenni. Mert ellentétben Mó-
ricz Zsigmonddal, merem állítani, hogy nem elég, ha az újságíró egyszerűen 
szorgalmas, hűséges szerkesztőségi gép, hanem szükség van olykor arra is, 
hogy a maga szemével lásson és a saját egyéniségét képviselje. Móricz Zsig-
mond állításainak legbeszédesebb cáfolata éppen ő maga. Annakidején 
olyan alapos riportokat, beszámolókat olvastam tőle alföldi városokról, 
azoknak népéről, életéről, amelyek a legkitűnőbb újságírói munkák közé tar-
toztak. 

Lehet azonban, hogy Móricz Zsigmond még ma is azzal a szemmel nézi 
az ujságírást, amellyel a zsidó tudásra és műveltségre pályája kezdetén annyira 
rácsodálkozott. Bizony, — bocsánat a kifejezésért — kissé úgy bámulta 
ezeket az Anatole France-szal, Dosztojevszkijjel, Hauptmannal dobálózó 
zsidó széplelkeket, mint az új kaput. Nem maga esett ebbe a hibába. Nagyon 
sok, különösen vidékről felkerült magyar fiatalember abban a hiedelemben 
leiedzett, hogy a Neue Rundschau és a Grande Revue az irodalmi kultúra 
teteje és hogy a szociológia a Huszadik Század hasábjain Kunfi Zsigmond és 
Somló Bódog fejében terem. Meghódította őt az ifjú gallileisták nagyképű-
sége. Ne haragudjék, csak azért, mert ő még különbet nem látott. De hol 
volt ezeknek a zsidó fiatalembereknek a tudása és szellemi szemhatára egy 
Cholnoky Viktor vagy egy Bányay Elemér (Zuboly) polihisztor tudásától ! 
Csodáljuk különben, hogy nem vizsgálta felül ezt a megállapítását, amikor 
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állandóan egy szerkesztőségben ült Mikes Lajossal, aki ujságírónak is ki-
tűnő volt, de sokoldalú műveltsége, nagy nyelvtudása miatt sem kellett 
szégyenkeznie. A cikkében említett Nyitray József (Yartin) is a legpallé-
rozottabb magyar elmék közé tartozott. Szabó Lászlót is elég közelről ismer-
hette, aki lehet egyeseknek, sőt sokaknak, nem rokonszenves jelenség, de 
hogy ne volna óriási tudása, műveltsége és nyelvismerete, azt mégsem igen 
merném állítani. 

Ugyanakkor, amikor Móricz Zsigmond olyan hódolattal borult le a vele 
egy szerkesztőségben ülő zsidó újságírók Hauptmann-kultúrája és szociológiai 
tudása előtt, akkor a Baross-kávéház balszélfogójánál már estéről-estére ta-
lálkozott egy fiatal keresztény magyar író és újságíró csoport, akik már nem 
Francenál és Hauptmannál tartottak, hanem André Gide, Paul Claudel ne-
vét is ismerték. Chestertonról vitatkoztak, a német irodalomból Dehmel, 
Rilke, George voltak a kedvenceik. Rég túl voltak a materialista világszem-
léleten s Prohászkát és Bergsont hasonlították össze. Eugen Heinrich Schmidt 
Nietzschejét olvasták és egyik kitűnő asztaltársuk, Fülep Lajos, Benedetto 
Crocet ismertette meg a magyar közönséggel. Bizony akadt közöttük olyan 
is, aki elég jól ismerte Werner Sombart műveit és volt sejtelme arról is, ki-
csoda Unanumo. A Vers et Prose hasábjain már akkoriban forradalmat csi-
nált egy különös, Marinetti nevű fiatalember. Ezeket bizony mind a művelet-
len és semmire nem használható keresztények ismerték és próbálták megis-
mertetni a magyar közönséggel. Kosztolányi Calderont fordította spanyol 
eredetiből, Mikes Lajos a svéd Strindberget, mások Shakespearet, a szintén 
keresztény Babits Mihály Dantét, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád és csekélységem 
olasz, francia, német és angol költőket. Ami kultúrát, nyelvtudást, elmélyedő, 
szeretetteljes munkát igénylő fordítási munka Ábrányi remekbe készült Ros-
tand fordításától Szabó Lőrinc Athéni Timonjáig megjelent (elég szép táv-
lat !) az javarészben keresztény magyar író kezéből került ki. 

Remélem Móricz Zsigmond nemcsak a hírt és a rendőri riportot tart ja 
újságműfajnak. Bár ezen a téren is kitűnő keresztény újságírók mutatnak fel 
kitűnő teljesítményeket. De alighanem a hírrovatvezető és riporter urak 
zsidó intelligenciájának akar csodálattal adózni, amikor megállapítja, hogy 
ezek a «zsidókollegák kitűnő tollal írtak, kifogástalan, kristálytiszta stí-
lussal tudósítottak». Engedje meg Móricz Zsigmond, hogy itt ismét ne adjunk 
neki igazat, sőt homlokegyenest ellenkező véleményt legyünk bátrak meg-
kockáztatni. Mert való igaz, hogy ezt a kristálytiszta stílust sínyli ma is a 
magyar nyelv, amelyet ezeknek a kollegáknak lompossága, hiányos nyelv-
érzéke vetkőztetett ki zamatos eredetiségéből, rontott meg tisztaságában. 
Úgy, hogy később ép érzékű s a magyar nyelv tisztaságára féltékeny keresztény 
újságírók alig győzték tisztogatni és helyesbíteni. És az ujságokon keresztül a 
közbeszédbe is kiszivárgott ez a lompos, tisztátalan, magyartalan ujságíró 
nyelv és egészen megfertőzte sokszor még a vidék helyes nyelvérzékét is. 
Most jelent meg Gárdonyi Gézának Anti-barbarusa, amely vaskos kötetre 
valót gyüjtött össze ebből az újságírói nyelvrontásból s ma is nyelvészek 
egész serege és Magyarosan címen egy eleven, kitűnő kis folyóirat küzd a 
nyelv tisztaságáért és helyes magyarságáért. 

Móricz nagy elragadtatással adózik a zsidó szerkesztőnek és kiadónak 
azért is, hogy mindig segítségére volt a nép bajainak s a magyar népi élet 
legfájóbb problémáinak feltárásában. Nem gondolja-e Móricz Zsigmond, hogy 
véletlenül éppen a kiadó malmára hajtotta ezzel a vizet, akinek persze más 
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szempontból és más célzattal közös érdeke volt vele ? Próbálta volna csak 
ugyanekkor a pesti bankok, az egészségtelen hitelélet s egyéb közgazdasági 
viszonylatok a paraszt fogyasztás cikkeit drágító kartelek legfájóbb problé-
máit feltárni, meglátta volna, milyen makacs ellenállásra talált volna a nemes-
lelkű kiadónál, akit önzetlenül hevített az emberi szolidaritás humánus érzése. 

Egyben igaza van Móricz Zsigmondnak, hogy a keresztény magyarság — 
ő azt mondja — hozzánemértésből, konzervatív tartózkodásból, én hozzáteszem, 
bizonyos fokig úrhatnámságból elhanyagolta és szabadon hagyta az ipari 
és kereskedelmi pályákat, amelyeket a zsidóság épített ki magának és ezzel 
közvetve szolgálatot te t t az országnak is. Ebben sok a helyes meglátás, bár 
volt i t t a régi világban egy erős magyar és keresztény iparos és kereskedő 
réteg is, amelyet a liberalizmus szelleme ölt meg. De tény az is, hogy a zsidó-
ság azután mint vívhatatlan fellegvárba helyezkedett bele ezekbe a pozi-
ciókba, amelyek éppen a közérdekre való tekintettel erőteljes köztámogatást 
is élveztek és aránytalanul nagy jövedelmeket biztosítottak. S ebbe a felleg-
várba csak azokat a keresztényeket bocsátották be, akik az ő érdekeiknek 
hűséges csatlósaivá váltak. És hogy mennyire tudtak befolyásolni még ke-
resztény, törzsökös magyar egyéniségeket is, azt Móricz Zsigmond cikke leg-
jobban bizonyítja. 

Végül még abban kell teljesen igazat adni Móricz Zsigmondnak, hogy 
a magyar ifjúságnak kötelessége fokozott erővel tanulni és dolgozni s virágzó 
életet teremtenie magának és az országnak. S van egy súlyos kötelessége a 
keresztény társadalomnak. Azokat a helyeket, ahonnan a zsidóság kiszorul, 
vagy amelyeket önszántából hagy el, neki kell elfoglalnia. Magyar írókat, 
magyar darabokat, magyar művészetet és zenét akar. Helyes, de akkor vá-
sárolnia kell könyveket, képeket, színházakba, hangversenyekre is kell 
járnia. 

Néhány hét óta meglehetősen gyéren látogatottak a művészetek haj-
lékai. Mert a zsidók visszavonultak. Hát hol vannak a keresztények, akik a 
helyüket betöltsék? Mert nem csak a jövedelmet biztosító helyeket kell el-
foglalni, hanem azokat is, amelyek áldozatot kívánnak, de keresztény erők és 
tehetségek érvényesülését teszik lehetővé. Alfa. 

M A G Y A R G Y E R M E K V É D E L E M . 
Mennyi féltő gonddal, mennyi szeretettel figyelte Tormay Cecile min-

dig a magyar gyermek, az ifjúság sorsát. Ő tudta azt, hogy csak egy testében, 
de lelkében is erős, ifjúság fogja majdan megvalósítani azt, amiért Ő egész 
lelkével, írásaiban és tetteiben, élete utolsó lehelletéig küzdött. 

A MANSz alapítása óta mindig szoros kapcsolatot tar tot t fenn a Ligával 
és köszönjük azt a jóleső kedves megértést, melyet minden kérésünk iránt 
tanusítottak és amelyet mi igyekszünk egész szívünkből viszonozni. Szege-
den a Ligával vállvetve igyekszünk enyhíteni a gyermeknyomorúságon és 
szenvedésen, az országban pedig a Ligával párhuzamosan végezünk gyermek-
védelmi munkát. 

Engedjék meg, hogy itt csak egész röviden reámutassak erre a munkára. 
27 csoportunk tejakcióval, 
18 csoport gyermekebédellátással, 
54 csoport tansegélyakcióval, 
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18 csoport tanszereket oszt ki, 
109 vándorkosarunk van forgalomban, nem beszélve ozsonnával kap-

csolatos mesedélutánjainkról, a gyermeknyaraltatásról és a Pesten működő 
gyermekszeretet-akcióról. 

Kicsiny falvak megható névtelen asszonyserege épúgy, mint váro-
saink kitűnő asszonytáborának nagyszerű áldozatkészségéből tudjuk meg-
valósítani ezt a munkát. 

Ma a régi boldog idők gyermekvédelméhez még egy nagy feladat járul. 
Meg kell védeni az egészséges gyermek lelkét a beteg emberi psyche befolyásá-
tól. Évek óta alkalmam van figyelni, mint menti meg a nagyszerűen előre-
haladott orvosi tudomány a beteg gyermekek egy részét az életnek, de egyelőre 
csak az életnek és nem a társadalomnak. Ezeknek a gyermekeknek egy részé-
ről gondoskodik az állam, a másik része fizikailag gyógyultan megy ki az 
életbe. De beteg testből nem fejlődhetett ki egy egészséges lélek. Ez a beteg 
lélek mindig készen áll tévtanok befogadására és kitermelésére. Ez a beteg 
lélek először vált láthatóvá, mikor alattomosan és észrevétlenül reácsapott 
az emberiségre a bolsevizmus formájában. Mert ami ma Oroszországban és 
Spanyolországban történik, ami nálunk 20 évvel ezelőtt történt, az nem 
egyéb, mint a beteg emberi psychének az őrjöngése. A betegeknek joguk van 
az orvosok védelmére, de joga van a védelemre az egészséges emberi tár-
sadalomnak is a beteg lélek eltévelyedéseivel szemben. Az egészséges emberi 
társadalomnak igenis joga van arra, hogy ettől a veszedelemtől megvédje ön-
magát és a beteg lélek őrjöngésében ne keressen világmegváltó eszméket. 

És amikor ma annyit teszünk és beszélünk arról, hogyan mentsük meg 
a magyar jövendőt, jóvá kell tenni elmult materiális korok bűnét, mely csak 
matériát és intellektust ismert el, de tagadta a lélek fogalmát. És, íme, az 
emberi lélek egy szörnyű, fenyegető formában megmutatta önmagát. 

A betegeket reábízzuk az orvosok védelmére, de a hazánk védelmére 
törődnünk kell az egészséges gyermek lelkivilágával, legelsősorban egész-
séges emberek egészséges gyermekeit kell a szegénységükből és nyomorukból 
kiemelni, őket erősíteni, segíteni és támogatni, hogy egy olyan edzett nemzedé-
ket tudjunk nevelni, amely egészséges, ép lelkével képes a beteg emberi 
lélek tévtanait felismerni és leküzdeni. Mert csak egy testében és lelkében 
erős, egészséges nemzedék fogja megvalósítani mindannyiunk nagy, magyar 
álmát. Tormay Gézáné., 

Levél szlovenszkói b a r á t o m h o z . 

Kedves Barátom. 

Ezekben a napokban, amikor Budapest s ezzel Magyarország a 
világ érdeklődésének középpontjába került, Te — bevallhatod — szorongó 
szívvel utaztál át a határon. A zászló, ami a határállomáson suhog a 
májusi szélben, kopott és színtelen. A parádékról leszokott ez az ország, 
meglátod majd napok multán, ami persze nem zárja ki azt, hogy az 
Eucharisztiát illő fénnyel és pompával ne ünnepeljük. Meglátod, milyen 
más országba léptél, hogy Te is részt kérj az Oltáriszentség kódolásában. 

Mióta felnőttél, nem voltál át Magyarországon. Vérségi kapcsolataid 
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maradék nélkül megvoltak benned a nemzettel. Te ezt természetesnek 
találtad. Mi is és a világ is természetesnek tartja. Ugyanakkor igyekeztél 
beilleszkedni annak az országnak az életébe, amely a haza fogalmát 
próbálta életed köré kiépíteni. Titokban azonban bizonyára vágyódtál 
Pestre, amelyről oly sok szépet és jót tudnak a külföldiek és idegenek el-
mondani. Vágytál a Duna csodálatos panorámáját megnézni, ami főképpen 
akkor csodálatos, ha az idegenek tiszteletére —s ez esetben a Te tiszteletedre 
is — kigyulladnak a Halászbástya, a Citadella, a Battyány-téri templom, 
a Vár és az Országház reflektorai. Ilyenkor olyan Budapest, aminőnek 
a prospektusok fényképei mutatják : tündéri és felejthetetlen. Amit a 
prospektus ez esetben ígér, az több, mint valóság, meseszerű és az álom 
határán mozog. Vágytál végigsétálni a Kossuth Lajos-utcán, ahol a világ 
legszebb asszonyai komisszióznak a hűvös májusi délelőttön. Vágytál 
a múzeumokba, a könyvtárakba, a sportpályákra, a szigetre, budai kis 
kocsmába. Még nem láttad a Hortobágyot, Lillafüredet, Mezőkövesdet, 
a Kékest, a Balatont. Még nem láttál bennünket, akikről pedig annyi 
ellentétes hír kering a glóbuson. 

Szeretnélek Téged kissé előkészíteni arra, hogy milyen világot ta-
lálsz nálunk. A politika nem volt sohasem a kenyerünk, emlékszel, 
amikor legutóbb is Nálad voltam, sokat beszélgettünk az irodalomról. 
Mégis, hogy mindent érts, el kell mondanom, hogy a politikai levegő 
izzása a forrpontig emelkedett. Amin nem is csodálkozhatsz, amikor a 
Dunamedence sorsa e pillanatban a világ érdeklődésének középpontjába 
került. Külön problémánk az, hogy ebben a kevert magyarságban, amely 
a Duna—Tisza közét lakja, miképpen lehet faji politikát elindítani s 
véghezvinni? Látod, nincs elég bajunk, csinálunk magunknak még egyet. 

Kínos nekem politikáról beszélni, mikor az engem csak annyiban 
érdekel, ahogyan átlag művelt embert érdekli Európa s nemzete sorsa. 
Hadd beszéljek hát az irodalomról, ami mindkettőnket mindennél job-
ban foglalkoztat. 

Amikor a Ti szellemi mozgalmatok elindult, három magyar író 
szelleme járt az élen. Ady Endre, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond. 
Róluk beszéltetek áradozva, mint a magyar szellemiség élharcosairól, mint 
a magyar lélek valódi megtestesítőiről. Ők voltak az apostolok, mert a for-
radalom viharát zúgatták meg írásaikban az álmos magyar ugar felett. 
Ők hirdették az utat, amely a «reakció» elleni harcban a feltámadás felé 
fut. Ők fedezték fel a parasztot s vezették be az irodalom tiszta szobájába. 
Egyéniségetek az új hazában megváltozott, egy kicsit amerikaizálódott. 
Önkéntelenül ti is ott topogtatok az új világot hirdető három író nyomában, 
mert úgy éreztétek, hogy felszabadult egyéniségeteknek megfelelő szabad, 
humanista és liberális világot hirdet. Belekóstoltatok a demokráciába s 
anélkül, hogy annak valódi lényegét néztétek volna, vágyódtatok a nemzet-
tömb politikai és kulturális harcait figyelve, annak megvalósulása után. 

Csodálatosképpen azt fogjátok találni, hogy e három nagy író hatása 
a magyar szellemi életre csökkenő hatást mutat. Ady — éppen most állapi-
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totta meg a Neue Freie Presse húsvéti számában Kállay Miklós — 
hatása a magyar lírára ellanyhult. Igy, ezekkel a szavakkal írta s lásd, 
senki sem horkant fel a irodalmi berkekben, mert mindenki érzi, hogy Kál-
laynak tökéletesen igaza van. Pillanatnyilag se hidd, hogy Ady Endre 
jelentőségét valaki is kisebbíteni merészelné. Ady meglátta a magyar 
tragédia árnyékát már akkor, amikor még a magyar élet a háborús kaland 
izgalmától volt hangos. Ady csodálatosan zengő nyelve, képeinek varázsa, 
mondanivalóinak újszerűsége ma is előkelő helyet biztosít a halott költő 
számára. De a mai költő, meglepődsz majd, milyen más hangon énekel! 
Hogy szereti a földjét, a szabadságot, milyen őszinte s minő csodálatos 
érzéke van a lélek apró rezzenéseinek visszatükrözéséhez. Nem is hinnéd 
el, hogy mennyi jó költő van ma Magyarországon, hogy maga a Dunántúl 
több mint félszáz költőt vonultat fel a magyar literaturában! A magyar 
líra hangja egy kissé elérzékenyült, a líra még nem vette át a politikai 
élet földlökéseit, mert tekintetét a csillagok titokteli világa felé veti, mert a 
határt kitolja a horizonton túl s nagyon tud hinni önmagában és a nem-
zetben. A mindennapi élet kap visszhangot ezekben a versekben, az az 
élet, amelyet mi, Te és a többiek élünk és élnek, maradéktalanul, a maga 
igénytelenségében s áhítatában. Itt való képet fest a költő a parasztról, 
képet, amelyben nincs indulat, csak valóság, nincs lázadás, de annál 
több parancsoló üzenet. 

Szabó Dezső valahol elvesztette a kapcsolatot az ifjúsággal, amely 
a huszas évek elején rajongva hevert a lábainál. Harca ma már inkább 
teoretikus, mint olyan, amely tömegeket mozgat és forradalmosít. Sietve 
ideírok Neked egy nevet, akinek nincs olyan hatalmas és félelmetes előadó 
készsége, mint Szabó Dezsőnek, de aki könyvével mint történetíró forradal-
mat csinált, Szekfü Gyula nevét. Csodálkozol? A külsőség, amely Szabó 
Dezső kissé túlságosan egyéni és örökké keserűen nekigyürköző egyénisé-
gét annyira jellemezte s mondanivalóit mint a jó hangszóró felerősítette, 
nem hat már tovább s ha össze is gyülekeznek hívei, hogy meghallgassák, 
ez már inkább brilliáns előadói készségének s nem a tehetségének szól. 
A könyvnapon sokan körülállják s ő intelligens s komoly, de rendkívüli 
módon sértegető rögtönzött előadásával a hallgatók apró mosolyait érdemli 
ki. Az elsodort falu nagyszerű írója adós még ma is az elsodort falu foly-
tatásával. Időnként megjelenő röpiratait kevesen idézik abban a harcban, 
amelyet ma a magyarság szorongatott helyzetében folytat. 

Móricz Zsigmond kemény írói egyénisége változatlanul a próza-
íróink első vonalába tartozik. Az a néhány parasztfigura, akivel hal-
hatatlanságát kiérdemelte, kifejezte politikai felfogásának lényegét. Móricz 
közvetlenül vált vezérré. Iránta érzett szereteted lehet töretlen, hiszen a 
Légy jó mindhalálig édes ízét bizonyára még most is érzed idegeidben 
s a Sárarany Turi Danija új Toldi Miklósként kél emlékezetedben. 

Nem mondom, hogy a mai szellemi életben triumvirátus lenne, 
amelyik a maga irodalmi irányát rákényszerítené a többségre. Nem. 
A mai magyar irodalom az egyéniségek irodalma. Ez nem jelenti azt, 
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hogy hosszas vagy rövidebb kutatások után fel lehetne fedezni benne bizo-
nyos csoportokat, olyan írókat, akik körülbelül egy irodalmi ízléssel és 
emberi érdeklődéssel jelentkeznek s így akaratlanul is, bizonyos hasonlósá-
got mutatnak egymáshoz. Egy bizonyos, az őszinteség veszedelmes korát 
éljük irodalmunkban. Talán Kassák kezdte, amikor az Egy ember élete 
c. kötetében kitárta saját élete rejtett titkait s azokat rendre elmondta. 
Nyomon követte őt Márai, akinek őszintesége s az élet dolgaihoz való nagy-
nagy közelsége már már veszedelmes mértéket öltött s megingatta az író 
egyensúlyát is. A színházban egyik irodalmi értékű színdarab szerzője 
veszedelmesen a maga életét példázta alakjaiban s alakjai egyikében le-
hetetlen őt magát fel nem ismernünk! Ez az őszinteség fellobban a regény-
ben, novellában, színdarabban, versben, mindez anélkül, hogy bántó 
volna, irodalmiatlan hatást keresne általa a szerző. A vallomások korát 
éljük s ezt az őszinteség-áradatot egyelőre nem lehet megállítani. 

A másik irány, kedves barátom, a spirituális irodalom újjászületése. 
A világ, bárhogyan is hiszik egyesek, mea culpázva visszatér ahhoz az 
erkölcsi világhoz, amelyből a háború lángpallosával kikergette őt. Az emberi-
ség nem élhet hit és remény nélkül, mint ahogyan nem nélkülözheti apró 
gondokkal teletüzdelt életéből a szeretetet sem. A keresztény lélek, amely 
megtanulta templomában az alázat erényét, öntudatot nyert és új, egész-
ségesebb és bátrabb szemléletet. Mindez az egyetemes irodalom érdeke és 
érdeme. 

A harmadik irány, amiről tájékoztatnom kell Téged, a falukutatás 
nagy irama. A szociográfia olyan tudomány lett Magyarországon, amelyre 
való képesítését még az is bejelentette, akinek a faluhoz soha semmi köze 
sem volt. 

A három nagy író személye helyett három irányelv vezeti ma a 
magyar irodalom gondolkozását: az őszinteség, a megújuló hit és falu-
kutató munka. Hidd el, sokkal jobban van ez így. Egy jobb és szebb világ 
körvonalai formálódnak ki előttünk. S mikor Te a három vezért keresed, 
töretlenebb elveket találsz majd az első vonalban. Elveket, amikért meg-
halni képes az író, vagy élni! 

Jöjj hát, nézd a csodás esti panorámát. Ma talán a Lánchíd villany-
füzérét is kivilágítják a tiszteletetekre. Idegen vagy most még, de szá-
munkra a magyar betű és a magyar szó tart meg benneteket mindörökké. 
Mint ahogyan a nyelv és az élő irodalom tartotta fenn azt a nemzetet, 
amely szűkebb hazátokat, Szlovákiát lakja s most még egy ellenséges 
ideológia hazug fényében káprázó szemekkel néz a Ti becsületes magyar 
arcotokba. Jöjj, érezd magad itthon. Az irodalom él és a maga módja sze-
rint igyekszik teljesíteni hivatását. 

Az ítéletet majd az utókor mondja ki működése felett. 
Marék Antal. 


