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S Z O M B A T H E L Y I F E R E N C ÉS M Á R A I S Á N D O R E L Ő A D Á S A 
A Z 1942. N O V E M B E R I L I L L A F Ü R E D I Í R Ó T A L Á L K O Z Ó N 

Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek, a vezérkar főnökének és Márai Sándor írónak 
a lillafüredi í rótalálkozón elhangzott, a Hadtörténeti Levéltár personáliái közt fellelt, ed
dig ismeretlen, kur iózumot képező előadásait adjuk közre . 1 Je lentkezésünk alkalmat ad 
arra is, hogy szóljunk a ma már feledésbe merült találkozóról , melynek résztvevői az 
íróknak a háborúban elvárt vagy elvárható magatar tásáról , műve iknek a honvéde lem 
szolgálatába állítása szükségességéről és lehetőségéről vitatkoztak. A kormányza t nagy 
je lentőséget tulajdonított az eseménynek, ahol a miniszterelnök is megjelent és szólt a 
részvevőkhöz. Előadását a Függetlenségben megjelent szöveg alapján változtatás nélkül 
közöljük. 2 

A találkozó ötletadója és egyben kivitelezője, Antal Is tván nemzetvéde lmi-propa
ganda miniszter volt. A lillafüredi Palota Szállóban 1942. november 22-24. között meg
rendezésre került há romnapos találkozóra ötvenöt magyar írót, a magyar irodalom kü
lönböző poli t ikai beáll í tottságú és vi lágszemléletű reprezentánsait , hívta meg. Szándéka 
szerint közelí teni akarta őket a honvédség vezetőihez, akiktől azt várta, mondják el, mit 
várnak az íróktól a vészterhes időben. A tervezett program ennek megfelelően három 
kérdés körül csoportosult: az író és a nemzetnevelés feladata, az író és a honvéde lem v i 
szonya, mindazon kérdéseknek a megoldása, melyek a magyar író mai helyzetét , munká
ját , szociális és hivatásbeli viszonyait jellemzik. 

Az érdeklődés nagy volt, amint azt a korabeli magyar irodalmi elit nagyszámú és ak
tív részvétele bizonyítja. Névsoruk nem áll rendelkezésünkre , csak a tudósí tásokban hoz
zászólóként említett 30 íróról tudunk számot adni: Asztalos István, Bibó Lajos, Bókay 
János, Csathó Kálmán, Erdélyi József, Féja Géza, Gulyás Pál , Harsányi Lajos, Harsányi 
Zsolt, Herczeg János , Jeney József, Juhász Géza, Karácsony Sándor, Kodolányi János, 
Kós Károly, Makay Sándor, Márai Sándor, Mécs László, N é m e t h László, Sinka István, 
Somogyvár i Gyula, Szabó Lőrinc, Szijj Gábor, Tabéry Géza, Tamási Áron, Tóth László, 
Thury Lajos, Veres Péter, Voinovich Géza, Wass Albert . 3 

A találkozó fontosságának súlyt adott a kormány részéről mutatkozó érdeklődés: Kállay 
Miklós miniszterelnök társaságában jelen volt Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter, 
Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter, Lukács Béla tárca nélküli miniszter, 
Ullein Reviczky Antal rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter, Zsindely Ferenc m i 
niszterelnökségi államtitkár, valamint Thuránszky László miniszterelnökségi miniszteri 
osztályfőnök és Zilahy Sebes Jenő, a külügyminisztérium kulturális osztá lyának vezetője. 

Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Personalia, 251. d. 
2 Függetlenség, 1942. november 24. 2. o. 
3 Az írók névsorát, valamint a találkozó programját és eseményeit a napi sajtó, elsősorban a kormányhoz 

közel álló Függetlenség, rövid tudósításai alapján állítottuk össze. Az igen szerény mennyiségű sajtóanyagon 
túl, levéltári források nem álltak rendelkezésünkre. A Nemzetvédelmi-Propaganda Minisztériumnak nem ma
radt iratanyaga. A Honvédelmi Minisztérium és a vezérkar nem volt rendező szerv, így ezzel kapcsolatos irato
kat sem termelt. 



A találkozó néhány résztvevője a Palota Szálló éttermében 

A honvédség részéről a miniszteren kívül Szombathelyi Ferenc vezérezredes , a hon
véd vezérkar főnöke és Kádár Gyula vk. ezredes, a ó.vkf. nemzetvéde lmi és propaganda 
osztályának vezetője jelent meg. A sajtót Kolozsváry Borcsa Mihály , az Országos Ma
gyar Saj tókamara e lnöke, a Függetlenség főszerkesztője és Gáspár Jenő, a Sajtókamara 
főtitkára képviselte. 

A megnyi tó t Antal Is tván tartotta, aki az írástudóktól elvárt fokozott felelősségről és 
szolgálatról beszélt a nemzet nehéz és küzdelmes körülményei között . 

Ezt követően Karácsony Sándor Az író és a nemzetnevelés témájú bevezető előadása 
élénk vitát váltott k i . 

Kál lay Miklós miniszterelnök 21-én este érkezett meg miniszterei társaságában. Ek
kor érkezett Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke is. A közös ünnepi vacsora során az 
írók nevében Harsányi Zsolt üdvözöl te a miniszterelnököt, aki meleg szavakkal vála
szolt. Megállapí tot ta , hogy Harsányi Zsolt mint mindig, „most is színesen és mélyenjá-
róan mondta el mindazt, amit erre az alkalomra szánt ." 

A miniszterelnök a vacsorát követően adta elő nagy várakozás megelőz te , szuggesz
tívnek szánt beszédét a jelenkori magyar irodalom jelentőségéről és feladatáról. Beveze
tő szavait követően a cenzúrára tért rá, amit a jelen által megkívánt megkötö t t ség átká
nak nevezett. „Meg vagyok győződve - mondotta - , hogy ez a legnagyobb panasz a gon
dolkodni szabadon akarók körében - s az íróember mi lehet más , mint mindenképpen és 



minden áron szabadon gondolkodni akaró - , hogy olyan tragikus megkötöt t ségben élünk 
s élnek elsősorban a művészek és az írók a mostani világban. De ha visszanézünk egy 
kicsit a múltba, akkor - ha országunk határain belül maradunk - azt látjuk, hogy a mi 
magyar irodalmunk mindig az ilyen megkötöt tségek korszakában volt a legcsodálatra 
mél tóbban nagy és erős. Olyankor, amikor küzdeni kellett a magyarságér t , amikor ma
gyarnak lenni áldozatot és szenvedést jelentett és csak nagyon-nagyon kevés érvényesü
lést. Ilyen időkben volt talán mindig a legnagyobb és legkülönb a magyar irodalom és a 
legrajongóbban szeretett és a legtisztultabb a magyar író egyénisége és típusa. 

Most megint ilyen korban éltek t i , magyar írók. Meg van kötve a cenzúrával és más 
sajtószabályokkal kezetek-lábatok, de a gúzst nem mi tettük rátok, hanem a megkötöt t 
ségeknek, a határozott célki tűzéseknek és i rányoknak az a rendszere, amelyben az egész 
mai világ él. 

Ebben írónak lenni, ebben a csupa negat ívumokból álló vi lágban tehetséggel , hittel, 
magyar szívvel és lelkesedéssel pozi t ívumot teremteni: ez a legnagyobb és legnagysze
rűbb dicsőség, amely írónak, általában elsősorban a magyar írónak adatott. 

Harsányi Zsolt azt mondta, hogy a régi magyarnak valamikor mécses mellett kellett 
gondolkodnia és olvasnia. Ugyanígy fűzöm hozzá én, ma is így kell gondolkodnia, írnia 
és célokat tűznie a nemzet elé, mert az írók igazi hivatása akkor érkezik el, amikor a po
litikusnak jobb hallgatnia. 

Ebben a sok háborús kényszerűségben, komplikál tságban, amelyben élünk, nektek azt 
a szerepet kell já tszanotok, amelyet a gőz játszik, ha össze van szorítva. A gőz ilyenkor 
erőt és lökést ad, energiát fejt k i , míg ha szabadon van, talán könnyen elillan és semmivé 
válik. 

Ha valaha volt a magyar irodalomnak jelentősége, akkor most kell, hogy jelentősége le
gyen. Ezt t i vagytok hivatva megteremteni. S ha rájöttök az itt folytatott viták során, hogy a 
magyarság az, ami összeköt benneteket, akkor dolgozzátok ki ennek a magyarságnak fo
galmát magatokban és adjátok tovább az egész nemzetnek, hogy ezen az alapon a nemzeti 
magyarságnak - amelyre soha nagyobb szükség nem volt, mint éppen ma - t i legyetek a 
megfogalmazói. Azért tudtok írni, hogy írjátok meg, mit jelent magyarnak lenni. 

Ezeket a szempontokat tartva szem előtt, kérlek benneteket, szenteljétek magatokat 
annak a feladatnak, amelyet mi , akiknek ez hivatásunk, most kevésbé tudunk szolgálni, 
mint t i , s amely feladatok szolgálata kell , hogy nektek is ideálotok legyen." 

A nagy tapssal fogadott beszéd után Makkai Sándor köszöntöt te a rendező Antal Ist
vánt, a megjelent minisztereket és Szombathelyi Ferencet, a vezérkar főnökét. 

Makkai üdvözletét követően a maga és a honvédség nevében Nagybaczoni Nagy 
Vilmos honvédelmi miniszter emelkedett szólásra. Hálás köszönetet mondott Antal Ist
vánnak, aki - mint mondotta - lehetővé tette, hogy „mi is megjelenhet tünk a magyar írók 
társadalmának ebben az illusztris gyülekezetében. A miniszter úr ezzel bizonyára jelezni 
akarta, hogy a szellem katonái mellett szükség van reánk igazi ka tonákra is, s be kell val
lanom, hogy én katona minőségemben is otthon érzem itt magamat, mert mint katonaíró, 
magam is forgatom, vagy talán inkább forgattam valamennyire a tollat. 

Mive l Makkai Sándor igen tisztelt bará tom felajánlotta az írók szolgálatát s azt 
mondotta, hogy várja a parancsokat; engedjék meg, ha nem is parancs formájában, de bi 
zonyos kívánságokat mégis az írók elé tárjak, hiszen a szavak, bármi lyen szépen han-



gozzanak is, ma nem elegendők. Ma tudni kell , milyen cselekedetekre van szükség, 
hogy, el lenőrizhessük, megtör ténik-e minden, amit mint ígéretet szép szavakba öltöztet
ve itt is hallottunk. Mert m i igenis számítunk a magyar írók munkásságára . Kérjük az ő 
támogatásukat a nemzet mostani nagy küzdelmében, a reánk szakadt háborúban, amely
ben teljes odaadással részt kell vennünk. Ma mindenkinek át kell éreznie azt a belső lelki 
parancsot, hogy hazájával szemben kötelességét híven teljesítse és ennek a lelki átérzés-
nek szószólói , hirdetői és hangsúlyozói mindenütt és minden téren az írók kell , hogy le
gyenek. Szentül meg vagyok győződve, hogy a magyar írók összessége a katonákkal 
egyetértésben ezt a kötelességet teljesíteni fogja." 4 

A találkozó második napján, november 22-én délelőtt került sor Szombathelyi Ferenc 
és Mára i Sándor nagy érdeklődés megelőzte vitaindító előadására. Mindket tő t minden 
változtatás és megjegyzés nélkül közöljük. A két e lőadó a nemzet kényszerű háborús 
helytállása közepet te vizsgálta az írók szerepét. Keresték a háborúból való kiválás ked
vező, valós vagy vélt útjának lehetőségeit . Szombathelyi ennek előfeltételeként - mint 
ismeretes - hivatalos és magán-megnyi lvánulása i során a nemzet egészére vonatkozó 
együttes helytál lás szükségességét hirdette, melyhez az írók támogatását kérte. . Márai 
Sándor ehhez kapcsolódó, széles kitekintésű, ki tűnő e lőadásának gondolatai és az 1942 
nyarán a Röpirat a nemzetnevelés ügyében c ímmel írott, nagy vitát kiváltott í rásában k i 
fejtettek közötti összefüggések feltárása irodalomtörténészi feladat.5 

Szombathelyi Ferenc előadása 

A MAGYAR IRODALOM ÉS A HARCOS SZELLEM 

A magyar írók és a magyar katonák mai összejövetelét melegen és nagy örömmel üdvözlöm. 
Én ennek a találkozásnak igen nagy jelentőséget tulajdonítok és benne majdnem történelmi ese
ményt látok. Magyar írók és katonák már régen találkoztak. Azt hiszem, hogy utolsó találkozásuk 
a nemzeti síkon 1848-49-ben volt. 

A szabadságharc után a magyar katona és a magyar irodalom is bujdosott, vagy álruhában járt, 
vagy börtönben élt. Szimbólumok mögé rejtőzött. Az 1867-es kiegyezés utáni k.u.k. korszak, mely 
a világháborúval lezárult, nem kedvezett a magyar író és katona találkozásának. 

A világháború utáni trianoni korszak sem mozdította elő ezt a találkozást, dacára annak, hogy 
önállóak lettünk. Ellenkezőleg, erősen akadályozta ezt, mert Trianon nemcsak az anyagi, hanem 
inkább a szellemi lefegyverzésünkre, demilitarizálásunkra törekedett. Ellenségeink főként a harcos 
szellemet, a militarizmust akarták a magyarból kiűzni. Ez meglepően jól sikerült, majdnem jobban, 
mint az anyagi lefegyverzésünk. 

Szinte úgy látszott, hogy a nemzet örül, hogy megszabadul a militarizmustól, amelyet mindig, 
még a kiegyezés után is idegen nyűgnek érzett. A saját nemzeti militarizmushoz a kapcsolatokat 
régen elveszítette. Mohács után hosszú századokon át mindig idegen érdekekért harcolt, idegen cé
lok megvalósításáért vérzett. Még a világháborúban sem tudta, hogy tulajdonképpen miért is har
colt. A trianoni lefegyverzés után a hosszú és véres háború és belső harcok által kimerült nemzet 
belső hajlamai és békevágya által sarkallva teljesen átengedhette magát egy olyan világnak, amely 

4 Függetlenség, 1942. november 24. 2. o. 
5 Ekkor még mindössze néhány nap telt el a britek afrikai, illetve a szovjet hadsereg sztálingrádi ellentá

madásának megindulása óta. Németország már kimerülőben volt ugyan, azonban a német hadsereg ezután be
következő összeomlása még nem vetítette előre a háború elvesztését. A magyar politika célja ekkor a háború
ból való kiválás, a fronton lévő erők - magyar 2. hadsereg, megszállók - kivonása, meglévő erőink megőrzése 
a sajátos magyar önvédelmi politika vitele érdekében. 



szíve szerint való volt, amely világból a neki már régen idegen militarizmus ki volt zárva és he
lyette a békevágy mellet a szellemi kultúra, a humanizmus és az intcllektuelizmus játszották a fő
szerepet, így született meg azután a szellemi magyar militarizmus, a kultúr-fölény gondolata. Igazi 
békés fegyver. A nemzet ezzel a békés fegyverrel akarta céljait megvalósítani. Ugy érezte, hogy 
ellenségeit, kik a kultúrában mögötte állanak, ezen a téren legyőzheti. 

Sokan egyáltalában úgy vélték, hogy az emberiség történetében egy új korszak következik, 
melyben a brutális harc és háború helyett békés eszközökkel intézik el majd nemzetek és népek 
sorsát. Ezért a harcos szellem csak kompromittálhatja a magyart a müveit külföld előtt, ahol jó 
pontokat kell szerezni, jól kell viselkedni. Ennek a szellemi irányzatnak a legtipikusabb szülötte a 
békés revízió gondolata volt, amelyből lassankint a revízió elsikkadt és csak a béke marat meg, a 
béke minden áron, ami a szellemi lefegyverzést teljessé tette. 

A kultúr-fölény mellett egy másik, bár vele ellentétes irányú hullám öntötte el a nemzetet, ez az 
anyagiasság volt. A trianoni békekötés után csakhamar olyan féktelen kufárkodás kapott lábra, hogy 
ez azt a kis harcos szellemet, ami a világháború után még megmaradt és a hősi életformát teljesen 
maga alá temette. De ez a kalmárkodó szellem igen sok kultúr és erkölcsi javat is elpusztított. Min
denki az anyagiak után szaladgált, kevés vagy semmi munkával akartak sokat keresni. A könnyen 
szerzett pénz könnyen ment el. Mindennek meg volt az ára, a piacon olcsó áruk jelentek meg szel
lemi vonatkozásban is. A komoly művészetek elsatnyultak és tengődtek. Megjelent a kultúr inflá
ció első és legkirívóbb dokumentuma: a filléres regény. 

Miután elérték azt a kultúrfokot, hogy mindenki megtanult írni és olvasni, a kultúrnívó nem 
emelkedett. A tömeg nem azért olvasott, hogy tudását gyarapítsa, vagy művészi élvezetben legyen 
része, hanem csupán azért, hogy szenzáció éhségét, brutális ösztöneit kielégítse és hogy idegeit 
rémmesékkel csiklandozza. Nem! Ez a korszak nem volt a katonák korszaka, de az irodalom kor
szaka sem. Sőt még a tisztességes kereskedelemé sem, mert értékeket akart elemi áldozathozatal 
nélkül. Kard és toll, amelyek a történelem folyamán oly szoros összmüködésben szolgálták a hősi 
magyar sorsot, széttörve a földön hevertek, mert a magyar géniusz a tespedés korát élte. 

A magyar irodalom nem élhet és nem virágozhat a magyar kard nélkül, s viszont a magyar kard 
sem élhet a magyar irodalom nélkül. A magyar nemzet sajátlagos jellegzetessége, hogy a kard és a 
lant szorosan összetartoznak. Igricek, regősök, virágénekesek, végvári lantosok, hadvezér-költők, 
testőr és katona költők, költő-katonák, lírikusok, epikusok hosszú sora bizonyítja ezt. Eletük a 
kardnak és a lantnak nagy találkozása és a magyar katonai és költői géniusznak összeforrása. 

Mindig nagy baj az a magyar nemzet életében, ha a kard és lant eltávolodnak egymástól, vagy 
pláne, ha ezek egymással szembe fordulnak. Háborús időkben ez katasztrófához vezethet, mint ezt 
a világháborúban, különösen annak vége felé tapasztalhattuk. Igaz, hogy akkor az irodalom nagy 
és éppen a leghangosabb része csak használta a magyar nyelvet, de szellemében teljesen idegen 
volt. A harcos szellemet pedig egyáltalában nélkülözte, sőt a pacifízmus szolgálatába szegődött, 
mint a békeszeretet. 

Annak felismerésében, hogy a magyar kard és a lant szorosan egymásra vannak utalva és a 
nemzet harcaiban egymást kiegészítő fegyverek, mihelyt jelenlegi beosztásomat elfoglaltam, rög
tön lépéseket tettem az irodalom felé. Az olyan nehéz időkben, amelyeket a magyar nemzet most 
él, a katonának szövetségest kell keresnie. Es találhat-e a magyar katona mesterségén, fegyveres 
hatalmon kívül jobb szövetségest, mint azokat, akik egy nemzet lelkierejének nemcsak kifejezői, 
hanem alakítói is: a magyar írókat? Lépéseim következményeképpen a magyar irodalom pár kivá
lóságával ez év tavaszán a Gellért Szállodában egy barátságos összejövetelt tartottunk, amelynek 
folyamán nézeteinket kölcsönösen kicseréltük. 

A nemzet életképessége szempontjából általában véve rendkívül fontos az, hogy a nemzeti lé
lek erős és egészséges legyen. Háborút pedig erős lélek nélkül egyáltalában nem lehet viselni. 
Ezért a nemzet lelkét amennyire csak módunkban van, erősíteni és ellenálló képességét fokozni 
kell. Ezt a feladatot a magyar íróknak is vállalni kell. Ezt persze nem úgy képzelem, hogy az írók 
háborús uszítók legyenek, vagy hogy a magyar lelkeket gyűlöletre tanítsák. Ez utóbbi különben is 
meddő fáradtság lenne, mert a magyar általában nem tud gyűlölni, legfeljebb csak a magyart. 

Távol áll tőlem a magyar írókkal szemben ilyen követelményeket támasztani, mert jól tudom, 
hogy az irodalom művészet és az írók művészek. A művészet pedig nem szereti a korlátokat és nem 
szeret, de nem is tud parancsszóra alkotni. A művészet nem ismer más korlátokat, csak azt, amit 



önmagában hord. Azt is jól tudom, hogy a művészet legmagasabb fokon az egész emberiségé. 
Ezért sokszor nehéz korlátokat jelent a művész számára egy nemzet ügyét szolgálni, különösen 
olyan szegény kis nemzet ügyét, mint a magyar. De ne gondolja senki sem, hogy az emberiség 
magasabb fogalom, mint a nemzet. Nem magasabb, csak tágabb, sőt annyira tág, hogy kontúrjai 
teljesen elmosódnak. Ezért az emberiség ügyét, mint olyant, nem is lehet szolgálni másként, csak 
egy-egy nemzeten át. Csak az a művészet szolgálhatja az emberiséget, mely egy nemzet, egy nép 
szellemiségét fejezi ki . Csak az a művészet tarthat számot arra, hogy művészete az összemberiség 
értéke legyen, amely az emberiség egy részének, egy-egy nemzet vagy nép sajátságos tulajdonsá
gainak, világszemléletének, vérmérsékletének, meglátásának kifejezője, amelyeket valamely tájjel
leg, éghajlat alakítanak ki. Ezért a valódi művészet csak az lehet, mely valamely nemzet géniuszá
nak kifejezője és csak mint ilyen tarthat igényt arra, hogy az emberiség szempontjából is érték le
hessen. Áll ez minden művészetre, de talán egyikre sem annyira, mint éppen az irodalomra. Ezért a 
valódi irodalom nem lehet nemzetközi, csak közkincse lehet az összes nemzeteknek. A valódi iro
dalom még európai sem lehet. Egyik kiváló írónkat idézem, aki írja, hogy: „nem igaz, hogy író ki
fejezheti magát idegen nyelven." Ezt megtoldom azzal, hogy az pedig teljesen lehetetlen, hogy 
idegen szellemiséget fejezzen ki. Még európai szellemet sem, mert ilyen sincs. Európaiak is csak 
úgy lehetünk tudatosan, ha minél határozottabban nemzetiek vagyunk a szó nemes értelmében. 
Éppen ebben a sokféleségben fekszik még ma is az európai gondolat szépsége, dacára a történtek
nek, amiért szégyenleni kellene Európának magát, ha tudná. De nem tudja, mert Európa ilyen érte
lemben nem létezik. Csak a német, francia, angol stb. szégyellhetne magát, ami pedig teljesen le
hetetlen, mert bármelyikük azt, amit a másiknál szégyenletesnek tart, saját magánál a legnagyobb 
erénynek tartja, amire a legbüszkébb. Rendesen mi magyarok szoktunk szégyenkezni Európáért, 
mert mi szeretjük magunkat a legeurópaiabbnak tartani és kultúr nemzetek élén haladni. 

A nemzet szellemi életének másik megnyilatkozásával, a tudománnyal is hasonlóképpen állunk. 
Sokan, különösen azok közül, akik a tudományt a katedráról hirdetik, azt hiszik, hogy a tudománynak 
hivatása eleve az emberiség boldogítása, amellyel szemben a nemzet ügye, mint alsóbb rendű érdek, 
háttérbe szorulhat. Nem akarok vitába szállni ezzel a felfogással. Csak azt kérdem, lehet az emberiség 
boldog akkor, ha saját nemzete nem az? Persze, ha a tudományos gőgtől elvakulva a saját nemzetet 
az emberiség soraiból éppen azért, mert elmaradott és boldogtalan, mint méltatlant kizárjuk, akkor 
csak az emberiség szolgálata maradhat. Ez a tudomány azonban rossz úton jár és nemzetközi lesz a 
szó legrosszabb értelmében, s mint ilyen, az emberiség szempontjából teljesen értéktelen. 

Itt vagyunk azokkal a politikai rendszerekkel is, amelyek az emberiséget akarják minden áron 
boldogítani és közben megfeledkeznek a saját nemzetükről. Az emberiséget akarják megmenteni, 
de elfelejtik a saját nemzet megváltását. Ez a felfogás hasonlatos ahhoz, amidőn az egyszerű pol
gár a nemzetét akarja megmenteni és ahelyett, hogy ezt a családjánál kezdené, azt elhanyagolja és 
inkább korcsmába jár és gyűléseken vesz részt. A nemzetet csak a család és viszont az emberiséget 
csak a saját nemzet útján lehet megváltoztatni. Sok boldog család teszi a boldog nemzetet és sok 
boldog nemzet teszi a boldog emberiséget. Ezt mindazon szellemi funkciónak, amelyek a nemzet 
életén túl az emberiség általános létébe átlüktetnek, jó lenne megjegyezni és tudomásul venni. Iro
dalom, művészet, tudomány és politika csak ezen az alapon állhatnak és csak így szolgálhatják 
tényleg azt, ami a hivatásuk. 

A magyar ember különösen hajlamos arra, hogy az emberiséget, helyesebben nemzetközi esz
méket szolgáljon. О az emberiség élén szeret haladni. Ezért elkötelezve érzi magát, hogy gyorsan 
felüljön a politikai és kultúr jelszavaknak. Az „európai" jelzőre különösen nagy súlyt helyez. Ha
mar szolgálatába szegődik a világszabadságnak, akár polgári, akár a proletár fronton, vagy az új 
Magyarország helyett új Európa gondolatának. Ilyenkor azután, amikor jelszavakkal tele szívta 
magát, dagadó önérzetében azt hiszi, hogy nemzete felett áll. Arra megvetéssel, sőt undorral néz le 
és képes lenne azt fantazmagóriának feláldozni. 

Pedig a dolog úgy van, hogy nem bújhatunk ki a saját bőrünkből, sem az egyszerű ember, sem 
a művész, sem a politikus. Nemzeti embernek születünk és nem nemzetközinek. Egy tájjeleg, egy-
egy táj fajta produktumai vagyunk. Ennek többé vagy kevésbé sikerült inkarnációja. A művésznek 
az Isten adta maga a kifejező erőt, amellyel nemzete géniuszát a legjobban meg tudja szólaltatni. 
De ezzel szemben felelősséggel tartozik a nemzetének. Lelkiismeretesnek kell lennie. Különben is 
valódi művészet nem létezhet lelkiismeret és mértéktartás nélkül. 



v i ! « SZOMBATHELYI F E K E N C 

Az előkelőség kötelez. Ezért köteles a művészet is, mely ha tényleg a helyzet magaslatán van, a 
legnagyobb előkelőség. Szörnyű bűn az, ha a művész féktelen gőgjében nem ismer korlátot és csak 
megvetéssel tud szólni nemzetéről. Erényeit sem akarja látni, hanem csak csúfos halálát, vagy ron
da pusztulását jósolgatja a nagyszerű halál helyett, amellyel egy kis népnek mindig szembe kell 
nézni, hogy örökké élhessen. Elvadult gőg által fűtött művészi tobzódásában hajlamos lesz, hogy 
minden korláton túltegye magát. Fékezhetetlensége folytán a destrukció felé sodródik és csakha
mar kisajátítják a nemzet megrontására. Tudatosan vagy öntudatlanul az ellenség táborához csatla
kozik. Ilyenkor az író politikus lesz és pedig a legrosszabb fajtából, az irodalmat pedig politikává 
zülleszti. Nézetem szerint pedig leghelyesebb, ha az irodalom napi politikával nem foglalkozik. 

A művészi szabadság nem jogcím arra, hogy ezzel visszaéljünk. Az ilyen féktelen művészet a 
nemzet szempontjából hasonlatos a Danaidák kincséhez. Minél nagyobb ez a kincs, annál vesze
delmesebb. Különösen veszélyes ez olyan kis nemzeteknél, ahol a kiegyensúlyozatlan társadalmi 
viszonyok folytán az állam statikai helyzete nem elég szilárd. Ilyenkor egy-egy nagy destruktív 
művész nemzetében olyan hatást fejt ki , mint egy szegény családban egy nagy oszthatatlan, drága 
örökség, mely rendesen széthúzásra, kölcsönös gyűlöletre és végül romlásra vezet. Isten óvjon 
meg bennünket az ilyen ajándékoktól akkor, amidőn a nemzet nehezen harcol. 

Ugyanilyen káros befolyással van a nemzetre az, ha valamely művész a maga szuverenitásában 
a nemzet hibáiból erényt csinál. így pl. mint fellebbezhetetlen ítéletet kimondja, hogy a nemzet 
legjobb tulajdonsága a „termékeny lomhaság". Ezért kár, sőt hiba másra törekedni, a nemzetet fel
ébreszteni és termékeny aktivitásra sarkallni A nemzetet ne is ösztökéljük cselekvésre, hanem ma
radjon a maga lomhaságában. Ez a lomhaság azonban a legjobb formájában is mondhatnám 
feminim tulaj donság. Egy negatívum. Cselekvő erő nincs benne és ezért csak lomhaság lehet belőle, 



legjobb esetben nemes rothadás, Pató Páloskodás. Ez különösen olyan népeknél veszélyes, ame
lyek nincsenek erős kézzel nevelve és különben is hajlamuk van a lustaságra. 

A „dolce far niente" és a termékeny lomhaság korszaka a népek életében lejárt vagy legalább is 
szünetel. Most mindnyájan hatalmas erőkifejtéssel dolgoznak előrehaladásukon. A lomhákat félre
tolják. Nézzünk csak szomszédainkra. Kézzel-lábbal dolgoznak ezek a kis népek, nemzetiségek is, 
hogy alárendeltségükből kidolgozzák magukat. Rettenetesen felébredtek és rendkívüli aktivitást 
fejtenek ki. Bün ilyenkor a magyarnak továbbra is a termékeny lomhaságot hirdetni. Neki a keleti 
nomádizmust, a bivalytermészetet ajánlani, amely lomhán hempereg a nyári napsütés által felme
legedett posványban és termékenysége csak abból áll, hogy a felbüfögő kérődzését elintézze és 
lomha testét ezáltal növelje. A kérődző nemzetek ma rosszul járnak. Nézetem szerint éppen a ter
mékeny lomhaság balhiedelménél kellene a nemzet nevelését megkezdeni. Ezt az illúziót kellene a 
magyarból kiűzni és termékeny cselekvésre sarkallni. Ez a munka érdemes lenne a legkiválóbb 
írók tollára. Szinte végtelen itt a tér, amely tettekre hív. 

Az ilyen kijelentések olvasásakor sokszor az az impresszióm, hogy ezek az aranyköpések nem is 
komolyak. Inkább azért jönnek létre, hogy frappáns gondolat-szembeállítás által blöfföljenek. Nehéz 
elképzelni, hogy igaz művészet felelősségtudata olyan csekély fokon áll nemzetével szemben. 

Ma minden nemzetnek rendkívül aktívnak kell lenni. Különösen nekünk, mert különben vezető 
helyzetünket a Duna-medencében nem tudjuk megtartani És nem kevesebbről! Erről van szó! 
A Duna-medencében vezető szerepre, mióta őseink bejöttek, a magyar hivatott. Ezt a jogot azon
ban termékeny lomhasággal nem tudjuk biztosítani. Ezen jogigényünket időnként újra meg kell 
váltanunk, illetve be kell, hogy igazoljuk. Küzdeni, véres és brutális harcot kell vívni érte. Most 
ismét ilyen időket élünk, nehéz harcban állunk. Éppen ezért félek minden olyan szellemi megmoz
dulástól, amely a magyart - amidőn ezen pozícióért nehezen küzd - a brutális harctól el akarja térí
teni és igyekszik őt ebből az emberiséghez nem illő alantos világból a nemes lomhaság, a huma
nizmus, az intelektuálizmus és a kultúr-fölény magas síkjára átmenteni. 

Nem ismerem félre ezeknek a szellemi tényezőknek a nemzeti, sőt az emberi fejlődés és lét 
szempontjából is az alapvető jelentőségét. Nem vagyok olyan vad militarista, hogy csak a brutális 
harcot tartanám annak az életformának, amely méltó az emberhez és amelyért érdemes élni. De jól 
tudom azt, hogy az emberi kultúra és kulturális javak csak függvényei a brutális harcnak. Az em
beriség vitális ügyeit fegyverrel kell elintézni. Ha a háború el van intézve, akkor jöhet a kultúra. 
Minden kultúrának apja a háború. M i emberek a földön élünk és nem a földön túl valami elméleti, 
vagy szellemi síkon, ahol csak szellemi fölénnyel intézhetnék el konfliktusainkat. A földi anya 
rendkívül keseregve és brutális fájdalommal, életveszedelem között, vérben hozza magzatát a föld
re. Itt pedig mindig készen kell lennünk e veszedelmekre, melyekben nekünk is véreznünk kell és 
életünket kockáztatnunk, mint anyánknak, midőn szült bennünket. M i emberek csak így élhetünk 
tovább. Gyarlóságban és bűnben születtünk, de éppen azért lehetünk hősök. 

Csak azok a kultúrák maradhatnak meg, amelyekben van harcos szellem. Csak az erőteljes har
cos kultúra szolgálhatja valóban a nemzet érdekeit. A pacifista és defetista kultúra a legrondább és 
a legpimaszabb és egyben a legveszélyesebb is, mert megőrli a nemzet erőit. Látjuk, hogy Fran
ciaországot miként vitte a túlfejlesztett szellemi kultúra a romlásba. Harcos és küzdő szellem sehol 
sem volt. A fizikai testi kultúrát, a sportolást általában teljesen feleslegesnek tartották. Még az evés 
is inkább szellemi kultúrának számított, olyan magas művészi fokon állott. Az egészséges hedo
nizmus sem számíthatott fizikai kultúrának. Verlaine és Rimbaud erkölcsi fertőjében született ma
gas költészete, ahonnét nálunk is olyan sokan merítettek, nem maradhatott erre a magas kultúrán 
nevelt nemzetre káros hatás nélkül. Ez a magas költészet még a hatalmas, győzelmes francia nem
zet számára is a Danaidák kincse lett. A nemzet harcos szellemét és erkölcsi erejét megőrölte. 

Mit ér az olyan kultúra, ha még olyan magas fokon tenyésztett is, ha nemzet romlását idézi elő? 
M i értelme volt a ragyogó francia irodalomnak, ha az végül is oda vezetett, hogy ma egy öreg em
ber nem győzi a nemzetet a józan útra visszatéríteni és a nagy kultúrából kigyógyítani. Nem győz 
primitív értékeket hangoztatni. Hogy mindennek az alapja a tiszta családi élet, a gyermek, az ifjú
ság kemény, sportszerű nevelése, a hősiesség, az önfeláldozás. Csupa primitív ősi érték raffinált és 
magasan differenciált irodalmi és művészi értékekkel szemben. Ezek után az egész magasan te
nyésztett francia kultúra egy szörnyű kerülőútnak, egy nagy kisiklásnak látszik, amelynek jelentő
sége, nevelő hatása talán nem is önmagában, hanem inkább azon felismerésben van, hogy mi em-



berek nem vagyunk istenek, sőt félistenek sem, de még csak pártütő angyalok sem, hanem csak ha
landók vagyunk, lekötve a földhöz és az örök értékű, egyszerű igazsághoz. Hiába ostromoljuk az 
eget. Az istenek nagyothallanak. Kérlelhetetlenül visszautasítanak minket az emberi lét törvényei 
közé. Nem tudunk kibújni bőrünkből, itt kell élnünk a földön, ahol a lét harc és küzdelem időnként 
- inkább gyakran, mint ritkábban. Brutális, véres harc. Ezen véres harc által kell a nemzetnek min
dig megváltania saját jólétét és az emberiséget. Erre kell mindig felkészülni és felkészülve marad
ni. Egy kultúra, amely ettől a harcos gondolattól elvonatkoztatva akar élni és azt magából ki akarja 
lökni, légüres térben mozog és pusztulásra van kárhoztatva és vele a nemzet is, mely ezen kultúrá
hoz kapcsolódik. 

Nem követelem és nem is követelhetem az irodalomtól a háborús idők dacára sem, hogy csak 
hazafias költemények lássanak napvilágot. Nem követelhetjük, hogy minden író a harc költője le
gyen, mint a legutóbbi háborúban Gyóni Géza, vagy mint 1848/49-ben Petőfi Sándor volt. Mind
kettő igazi katona költő volt. Az igaz, hogy Petőfit a világ-polgárok is magukénak vallják, mint a 
világszabadság és az emberiség költőjét. Tagadhatatlan, hogy az is volt. A lényeg azonban az ő 
életében az, hogy elesett, mint honvéd a magyar szabadságért, miután a magyar harcos szellemet 
és ezáltal a magyart talpra állította. A fontos nem az, hogy mit mondunk, hanem az, hogy életünk 
nagy pillanataiban mit cselekszünk. Petőfi hősi halálával mindent expiált, még a legrosszabbat is 
expiálta volna, ha ugyan ilyesmit művelt volna. Nem lenne semmi baj, ha világpolgáraink az ő 
példáját követnék. De ezek nem akartak a magyar ügyért harcolni, vagy pláne meghalni, mert ők 
egy magasabb ügyet, a világszabadságot és az emberiséget szolgálják. Az emberiségnek pedig sze
rencsére nincs hadserege, amelybe be lehetne lépni. Kár, hogy Ady Endre törékeny fizikuma foly
tán nem követhette Petőfi példáját, nem lehetett katona és így adatott meg néki, hogy mint honvéd 
hősi halált haljon nemzetéért, melyet pedig oly szilaj indulattal és forró megvetéssel szeretett, ha
nem csupán a megbánás filiszteri aktusa maradt meg számára a halálos ágyon. Ha hősi halált halt 
volna, akkor mi katonák és talán sokan magyarok egészen más szemmel néznénk rá. 

Ismétlem, nem követeljük az íróktól azt, hogy lantjukat mindnyájan harci dalokra hangolják. 
De legalább is azt követeljük, hogy ne lássanak olyan művek napvilágot, amelyek alkalmasak arra, 
hogy a nemzet harcos szellemét gyengítsék, a hivatás mdatát és az önmagában vetett hitét megin
gassák. 

Az olyan költészet és irodalom, mely a nemzet ellenálló képességét háború idején bármely cí
men és bármely gyönyörű kultúreszmék, irányok, vagy mély emberi gondolat szolgálatában csök
kenti, a legnemesebb szándék mellett is bűnt követ el nemzetével szemben. Hiába hangoztatná a 
békét, a megértést a nemzetek között, hiába lenne a mélységes emberi érzéstől áthatva, harcos lesz 
és pedig az ellenség táborának a harcosa. Az ilyen szép szellemű irodalom nagy erőgyarapodás az 
ellenség számára, mert a saját harcos szellemet gyengíti azáltal, hogy azokat erősíti, akik hisznek 
az örök békében, a nemzetközi jogban és igazságban, a kultúrában, emberiségben és a wilsoni 14. 
pontok ígéretében, akik nem látják azt, hogy ezek a nagy emberi javakba csomagolt ígéretek csak 
harci eszközök az ellenség kezében, aki nem álmodozó humanista, hanem valódi kultúrnép, mert 
valódi harcos kultúrával rendelkezik és nem olyan félkultúrás és félmüveit, aki minden maszlagot 
bevesz, hanem még a legszentebb emberi javakat is felhasználja az ellenség destruálására és a saját 
győzelem kivívására. 

Háborúban a legnemesebb pacifizmus is defetizmus lesz, amely az ellenség malmára hajtja a v i 
zet. Ezt az irodalomnak és az íróknak jól meg kell jegyezniük, nehogy féktelen indulatoknak adják 
át magukat és a nemzetet romlásba vezessék, anélkül, hogy az emberiséget megmenthetnék. Nincs 
veszélyesebb, mint a fegyvert-lerakó kultúrláz és intellektuálizmus, mely véres harcok közepette 
kultúr-fö lénnyel, jogtisztelettel, béke-szeretettel akarja a nemzet ügyét diadalra vinni. 

1918-ban egy egész irodalmi irányzat szolgálta ennek az intellektualizmusnak az ügyét és így a 
nemzet sírásójává vált. Most amidőn a nemzet nehezen küzd, a kultúrfölény azon fajtája, mely 
csak az intellektuális mérkőzést ismeri el a nemzetek közötti érintkezés harci fegyverének és a bru
tális mérkőzést megveti, hallgasson el. Szép szellemét és ennek magas röptét tegye el arra az időre, 
midőn a Duna-medencében a helyünket fegyveresen kivívtuk, mert most ismét arról van szó. Meg 
vagyok győződve, hogy ebben a kozmikus összeütközésben a sors még egyszer alkalmat ad ne
künk magyaroknak arra, hogy bebizonyítsuk azt, hogy mégis csak mi vagyunk itt az elsőszülöttek. 
De ezért most ismét harcolni kell. 1918-ban egy pacifista, defetista irányzat ebben megakadályo-



zott. Pedig merem állítani, hogy dacára annak, hogy a világháborút elvesztettük, a magyar háborút, 
a saját külön háborúnkat a környező nemzetek ellen megnyerhettük volna, ha nem tesszük le a 
fegyvert. 

Úgy érzem, hogy itt van az alkalom, talán az utolsó, hogy jóvátegyük azt, amit 1918-ban elmu
lasztottunk. Most ismét kibontakozhat annak lehetősége, hogy a nagy világháború mellett, vagy 
után a saját külön háborúnkat is megvívhatjuk. Meg vagyok győződve arról, hogy nemcsak a nagy 
nemzeteknek, hanem a kis nemzeteknek is van Istene. El a magyarok Istene, aki mindig is élt és 
segíteni fog, ha nem hagyjuk magunkat Ezért ne akadályozza a nemzetet a brutális erőkifejtésben 
senki, legyen ez a brutalitás magasabb intellektualizmus, a humanizmus szempontjából még olyan 
csúnya dolog. Engedjük át ezeket a magas emberi érzelmeket a nagy nemzeteknek és népeknek, az 
angoloknak és amerikaiaknak, akik ezt a magasabb kultúrát és humanizmust folyton hangoztatják, 
de amellett jóízűen és erőteljesen harcolnak. Legyenek ők pacifisták. Ne excedáljunk megint, mint 
1918-ban, amidőn a polgári radikálisaink, a nagy intellektüelek a béke olajágával akarták bevezet
ni az emberiséget a béke templomába, vagy később proletárjaink meg akarták menteni a világ ösz-
szes proletárját. M i magyarok nagyon hajlamosak vagyunk az ilyen nagyzási hóbortra és kilengé
sekre, mert kiegyensúlyozatlanok vagyunk. Azt hisszük, hogy a kultúra csak intellektuális erők
ben, műveltségben, ismeretgyüjtésben, betűvetésben rejlik és nem a hősi kötelességteljesítésben és 
helytállásban és önfeláldozásban is. Hiába fogja minden magyar kívülről fújni, hogy teszem Ma
dagaszkár hány négyzetkilóméter kiterjedésű és hány lakója van, vagy ehhez hasonló általános 
műveltségű lexikális adatokat, hiába olvassuk eredetiben Horatiust és Tacitust stb., régi klassziku
sokat, hiába lesznek teletűzdelve beszédeink klasszikus idézetekkel, melyek renden nagy művelt
séget, de kevesebb egyéni mélységet ámlnak el, ha ehhez a lexikon-tudáshoz és általános művelt
séghez egy mély és becsületes erkölcsi felfogás és lelkiismeretesség nem járul, úgy kultúrnívónk 
mindig gyenge lábon fog állni. A társadalmak inkább a becsületes helytálláson, jellemerőn, köte-
lességteljesítcscn és hősi kiálláson nyugszanak, mint a tudáson, az okosságon, tehát inkább az er
kölcsi erőkön, mint az intellektuális szellemen. A szociális reformok is csak az erkölcsi erők szolid 
bázisán és törvényei szerint hajthatók végre. Áldozat nélkül nincs érték. Aki akar valamit, azért ál
dozni kell, dolgozni kell és helyt kell érte állni. Nem lehet boldogítani senkit, ha az erkölcsi erői 
hiányoznak ehhez. A nemzet boldogsága is az erkölcsi erőkön fordul meg és nem az intellektua-
lizmuson, az általános műveltségen. 

Különben is megnyugtathatok mindenkit, aki az általános műveltséget félti, hogy a polihiszto
rok ideje ma már a szó nemes értelmében lejárt. A tudomány ily hatalmas fejlődése, szerteágazása 
és differenciáltsága mellett ez lehetetlen. Legfeljebb polidilletánsokról lehet szó. A nevelésnek te
hát elsősorban az erkölcsi értékek síkján kell mozogni és csak azután az intellektualizmus, a tudás 
síkján, különösen a magyar nemzetnevelésnek, mert a magyar embernek általában nagy az esze és 
kisebb az erkölcsi helytálláshoz való hajlama. 

Nincs veszélyesebb az egyoldalú intellektualizmusnál. Ez csak kételyt, jobban tudást és kritizá
lása hajlamot nevel. Hitetlenség és bizalmi krízis járnak a nyomába. Rendesen erőtlen defetizmus-
ba süllyed, nincs ereje alkotni, csak rombol. De tulajdonképpen rombolni sem tud, hanem csak la
zít, rést tör, amelyen át betör a kloáka és jön a felfordulás. Rendesen ez a réstörés történelmi sze
repe is, amelyet ha eljátszott, kimondja saját halálos ítéletét és feloszlását is, mert a világért sem 
harcolna még saját életéért sem, olyan békés és magasztos szellemű. Láttuk működésüket 1918-
ban. Ezeknek a fegyvert elhajigáló intellektueleknek mondta Franche d'Esperay francia tábornok, 
amidőn nála Belgrádban bemutatkoztak, hogy „Önök ennyire süllyedtek". Amire a mieink nagyon 
megdöbbentek, mert hiszen ők a pacifízmust és az antimilitarizmust éppen franciáktól tanulták. 
Azt hitték, hogy mint jó tanulók elismerésben is dicséretben fognak részesülni. Elfelejtették persze 
azt, hogy akkor a franciáknál ezek a jelszavak egy erőteljes harcos kultúrának, amelyre Clemenceau 
vigyázott, csupán harceszközei voltak. Jelszavak az ellenség lépre csalására, amelyekben ők még ak
kor nem hittek. Később azután őket is felőrölték az intellektuális erők, amelyek nálunk is csak kritizá-
lásban és lazításban voltak nagyok, de cselekvésben és alkotásban kicsinyeknek bizonyultak. 

Trianonban jött a másik pofon. Országunkat az emberi jog és igazságosság nevében, amelyben 
a szép szellemek szintén olyan erősen hittek, darabolták fel. Ha a fegyveres erőben hittünk volna 
oly szenvedélyesen és mindenre elszántan, azt bizonyára megakadályozmk volna. Persze ehhez to
vább kellett volna harcolni. 



A nemzetközi jog és igazság még Erdélyt sem védte meg. Pedig ezen hitben tétették le a fegy
vert a székely hadosztállyal, no meg a további vérontás megakadályozása végett. Pedig talán még 
pár száz hős élete árán meg lehetett volna menteni Erdélyt, sőt egész Magyarországot is. M i lett 
volna ez a 600 ezer hősi halotthoz viszonyítva, akik elestek a becsület mezején Magyarország 
nagyságáért. Fegyvertelenül akartak leülni tárgyaláshoz Aradon az állig felfegyverzett ellenséggel, 
aki persze szóba sem állt velünk. így látjuk, semmit sem ért, hogy a románokkal szemben határo
zott knltúrfölényben voltunk. A kultúrfölény hatalmi súly attól függ, hogy ezt mennyire tudjuk 
fegyverekkel alátámasztani. 

Nem kell féltenünk a magyart attól, hogy elvadult militarista és imperialista lesz, ha a harcos 
szellemét fokozzuk. A magyar géniusz legnagyobb fogyatéka az, hogy sem militarista, sem impe
rialista. A magyar jó verekedő. Egyformán jól verekszik akár a kurucoknál, akár a labancoknál 
harcol, akár Nagy Frigyes szolgálatában áll, akár Mária Terézia táborában katonáskodik. De nem 
harcos természet, virtusból verekszik. Ellenségének hamar megbocsájt. Verekedő elemében főként 
akkor volt, ha magyar volt az ellenfele. Az évszázados közjogi harc ezt a verekedő, belháborús 
hajlamot alakította ki benne. A kuruc háborúkban is azt látjuk, hogy a kuruc magyarnak a valódi 
ellensége nem a császári katona, hanem a magyar labanc volt. Ennek a hátából szíjat hasítani, vagy 
őt nyársra húzni különösen élvezet volt. A több évszázados török uralom végvári harcai is vereke
déssé, virtuskodássá fajultak, amelyeket ritkán szakítottak meg nagyobb csaták, melyekben a ma
gyar rendesen csak segélyhadként szerepelt. 

A Kárpátok szük határai közé szorítva, a magyar az imperialista háborúktól elszokott. Uralko
dóit, akik külháborúkat vezettek, nem szívesen követte. Mátyás királynak, egyik legnagyobb ural
kodónknak konfliktusa a nemzettel onnét származik, hogy imperialista háborúkat folytatott és 
hogy ehhez militarista hadsereget - a híres fekete sereget - szervezett magának. Mátyást a szűkség 
vitte erre, mert a magyar nemes csak három hónapra és csak az ország határain belül volt köteles 
háborúba szállni. Ezzel a nemesekből álló, hogy úgy mondjam „közjogi hadsereggel" hosszú kül
földi vagy kemény háborút viselni nem lehetett, csak belháború viselésére volt alkalmas. Ezért fél
tékenyen is nézte mindig Mátyás mindenkor ütőképes militarista seregét, amelynek feloszlatását a 
nemesség, de különösen a főnemesség állandóan sürgette, a magyar közjogi hadsereg és a milita
rista hadsereg egymással szembe kerültek. Ez a lelki hasadás, mely évszázadokon át az idegen 
uralkodók alatt mindinkább elmélyült, jellemzi a legjobban a magyar harcos géniusz belső állapo
tát, mely még napjainkra is - persze már inkább a tudat alatt - kihat. Bár a közjogi hadsereg a „a 
nemesi insurgentio" képében 1809-ben, tehát majdnem másfél évszázad előtt a Győr-szabadhegyi 
csatában szerepelt utoljára a harctéren és azóta mint hadsereg megszűnt, de szelleme tovább élt. 

A magyarnak még ma is két kardja van. Az egyik a közjogi kard, melyet most is oly szívesen 
hord, ha díszeleg. Ez az úri kard, a rövid háborúk szimbólium, amellyel főként a belső alkotmá
nyos harcokat intézték el. A másik a militarista kard, a katona kard. Ez a kard a nehéz háborúk jel
képe, amelyekben nincs három hónapi felváltás és messze ki kell menni az ország határain túl. Ezt 
a dísztelen katona-kardot, melyhez idegen militarizmus és imperializmus emlékei fűződnek, még 
ma is nehezen hordja. Még ma is „nehéz a viselet", épp úgy, mit valamikor, amikor a szegény le
gényt kötéllel fogták a katonasághoz. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar ma sem militarista, sőt inkább antimilitarista, békés, 
humanista, jogalkotó, deklamáló, politikus típus. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy a har
cos vonás és az imperialista gondolat művészetéből teljesen hiányzik. Háborús irodalma úgyszól
ván nincs. Szépirodalmában háborús dolgok, a szó katonai értelmében vagy olyan értelemben, 
hogy a háborús események a mű tengelyét képeznék, nincs. Nekünk, hogy többet ne említsek nincs 
„Débacle" regényünk, vagy „Háború és béke" regényünk, amelyek az emberi mélységek feltárá
sán kívül a katonai szakértelemhez is szólnak és neki is mondanak valamit. De nemcsak a szorosan 
vett szépirodalmunkból hiányzik a harcos és háborús szellem, hanem a történelmi és memoran
dum-irodalomból is, még akkor is, ha ezek nagy hadvezérekről szólnak. A politikai irodalomról 
nem is beszélek. A magyar politika a háborún kívül is mintegy felette élt. Pedig jól tudjuk, hogy a 
háború a politika folytatása, csak más eszközökkel. 

A magyar politikus és államférfi sem harcos, hanem humanista, intellektuális jogász és konzer
váló típus. Működése központjához közjogi és politikai kérdések állanak. Azután az emberiséget, 
kultúrát szolgálják és békeszeretők. Sikereiket nagyszerű szónoki képességeiknek köszönhetik. 



Egy-egy jó szónoklat máris tettnek számít. Ezt a többi politikus, a sajtó és az egész nemzet is 
ilyennek könyveli el. Reális alkotásra már azután nem kerül sor. Ezért a közgazdasági problémákat 
nem szereti. Szociális alkotások nem sarkallják. A haderő és a nemzetvédelem kérdéseivel nem 
foglalkozik szívesen. Ezekben rendesen szükséges rosszat lát. Nem ismeri fel benne azt a hatalmi 
tényezőt, amely a nemzeti lét alapja és aspirációi kiegészítésének egyedüli reális záloga. A nemzet 
hatalmi kérdéseit békés eszközökkel, tárgyalások, a nemzetközi jog és igazság képzete által fűtve 
akarja megoldani. 

A magyar államférfi-poétikus ilyen lelki alkatát egy nemrég megjelent nagyszerű mű, amely a 
magyar politikusok galériáit tárja elénk, találóan jellemzi. De jellemző ez a mű nemcsak a magyar 
politikus és államférfi géniuszára, hanem jellemző a magyar irodalom és írók szemléletére is. Ez a 
szemlélet is tisztán a humanista, intellektuális és filozófiai értékelés alapján áll. Nagyszerűen ki
domborítja ki a kitűnő író kiváló művében a magas a magas intellektuálizmust, humanizmus, a ka
tedrális lelkületet, a deklamáló képességet, európaiságot, műveltséget, ami politikusainkat jellem
zi. A harcias szellemet, cselekvő erőt még azoknál az államférfiaknál sem méltatja, akiknél ezek -
mint például Tisza Istvánnál - határozottan megvannak. 

Ez a meglátás mutatja leginkább a magyar író lelkületét és szellemi irányzatát és, miután az író 
a közérzés kifejezője, ez a szellemi irányzat jellemző az egész magyar nemzetre is. Sem az író, 
sem a nemzet a harcos vonásokat nem méltatja. Ezt a vonást nem is veszi észre, mert benne is hi
ányzik. Vagy ha észreveszi, nem tudja, hogy mit kezdjen vele, mert a magyar géniusznak ez nem 
értékmérője, sem értékkifejezője. A magyar államférfit olyan habitusban szereti látni, amely az ő 
szellemét tükrözi vissza. Tragikus, zord lelkületű hősöket, akik ezen szemléletében megzavarják, 
nem tudja elviselni, még kevésbé követni, sőt velük szembefordul. Ez Tisza István tragédiája is, 
aki véresen bukik le a politika porondján, mert a nemzetét a zord kötelességteljesítés útján akarta 
vezetni, még erőszakkal is. Látta és érezte a nagy idők közeledtét és a veszélyt, amely ezt a békés, 
mélységes humanizmusában, az emberiségben, kultúrában bízó belső közjogi harcokban egymást 
marcangoló, szinte gyermeki naivitásban és rakoncátlanságban élő nemzetet fenyegeti. Erezte, 
hogy közeledik a történelmi óra, amidőn nemzetének síkra kell szállni múltjáért és jövőjéért. 

A nemzet nem értette meg ezt a valódi nagy államférfit, akiben hatalmas katonai géniusz lükte
tett, olyan, mint kortársaiban egyben sem. De a magyar nem értette meg a többi vezérét sem, akik 
erős, harcos szelleműek voltak. Igen érdekes jelenség az, hogy dacára az eseményeknek, Tiszát, 
harcos egyéniségét ma sem fogják fel. Benne továbbra is a humanistát, a konzerváló erőt, a nagy 
intellektust látják. Kétségtelen, hogy ezek az erények is megvoltak benne, legalább is épp annyira, 
mint a többi magyar politikusban, de ehhez járult a katonai harcos géniusz, a militarista szellem, 
amit a magyar politikusok és államférfiak rendesen nélkülöznek. Nélkülöznek azért, mert ezt nem 
szíveli a magyar ember, nem értékeli a közfelfogás, nem szereti a nemzet, nem fogja fel a magyar 
író és nem veszi be a magyar irodalom. 

Jól tudom, hogy igen nehéz kis nemzetnek militaristának lenni és hatalmi eszközökkel dolgoz
ni. Ezt mi katonák érezzük leginkább. Eszemben sincs, hogy azt tanítsam, hogy a magyar henceg
jen és minden kérdésnél kardjára üssön. Ez még a nagy nemzeteknek sem tanácsos. Kis nemzetnek 
nem szabad hősködni, de hősnek kell lenni, mert különben elpusztul. Vállalni kell a hősi sorsot. És 
ezt csak erős katona lélekkel vállalhatja. Ezt erősíteni kell. M i katonák felébresztettük a Zrínyi
kultuszt. Felébresztettük ezt a nagyszerű szellemet, aki a kardnak és lantnak hőse. Ezzel a Zrínyi
kultusszal akarjuk a nemzet katonai harcos géniuszát élesztgetni. 

Magyarország most hősi korszak előtt áll, sőt már benne is van. Hősi lelkekre van szükség, 
akik vállalják a hősi korszak nagy feladatait véres, brutális harcokban a fronton és a nehéz emésztő 
küzdelmes életet a front mögött. Hősi lelket kell formálni a magyar lelkekböl. Ehhez a Zrínyi
kultusz nem elég. A magyar írókat hívjuk segítségül. Ismétlem: nem követeljük, hogy mától fogva 
a brutális, véres harc rajongói és szószólói legyenek. M i katonák az íróktól egészen mást, valami 
magasztosát, valóban mélyen emberit, a hősi kultuszt követeljük. 

A hősi lelkek formálásában az író hajlama, művészi egyénisége, illetve irányzata szerint mű
ködjön közre. Ha valaki másként nem tud segíteni, úgy vállalja e téren a hallgatást. Széthúzás és 
„csak azért is" ne zavarja a lelkeket. Ez a magyar lélek egészséges. Egészségesebb, mint gondol
nánk. Csak vigyázni kell reá. A dac magyar, vagy az ún. európai magyar, vagy világpolgár magyar 
most hallgasson el bennünk. Különben sem dicső dolog ma európainak lenni, mert látjuk hogy az 



ún. európaiság, amire olyan büszkék voltunk, hová vezetett minket, s az egész emberiséget. Még 
Európát sem tudta megvédeni, hát még minket magyarokat. A magyar irodalom e hősi kultusz által 
maga is hősi magaslatra lendül. Méltó lesz ősi erényeihez és nagy múltjához. Segítőtársul szegődik 
a nehezen küzdő magyar kardhoz és így betölti ezen válságos korszakban nemzeti és emberi hiva
tását. 

Márai Sándor előadása 

Kedves barátaim, mikor a magyar író a nemzeti élet e rendkívül válságos időszakában lelkiis
meretvizsgálatot tart, elsősorban önmagával száll perbe: „A nemzet, mint minden európai nemzet, 
nagy veszélyben él. M i igazi feladatom ebben az időben? M i volt részem mindabban, ami történt, 
hogyan szolgálhatom legjobban a magam szellemi eszközeivel, képességeivel és módszereivel az 
emberek, így elsősorban hazám ügyét, ha azt akarom, - aminthogy akarom, - hogy a magyarság 
nemzeti lényében sértetlenül essen át a nagy megrázkódtatáson, s az európai műveltség egésze 
megmaradjon?" Szavakba öntve, vagy kimondatlanul, ez a kérdés ég minden magyar író lelkében. 
Az írók a veszély óráiban tudják, hogy a nemzet tőlük is választ vár, nemcsak az államférfiaktól és 
politikusoktól. Választ vár, s ha lehet, segítséget. Minden író tapasztalhatja a maga munkakörében, 
hogy e válságos időben különös igénnyel közelednek feléje embertársai. Mintha az író felelni tud
na a kérdésre, mely a szorongattatás órájában eltölti az ember lelkét. A végzetesen egyszerű kér
dés, melyet a közösség az író mellének szegez, így hangzik: „Mi a sorsunk? Mit parancsol a pilla
nat, s milyen feladatokra kell felkészülnünk a jövőben?" Ezek a kérdések nem elvont, elméleti és 
szónoki kérdések többé. Jelenünk és jövő sorsunk múlik azon, milyen őszinteséggel, s milyen gya
korlati következménnyel tudunk felelni. 

Kíséreljük meg felelni a kérdésekre. Ki az író? Egy ember, aki egy belső erő parancsára le
küzdhetetlen kényszert érez, pontos szavakba önteni és művészi formában kifejezni az igazságot. 
Felfogásom szerint az írás legfőbb értelme, s ezzel megmondottam azt is, hogy az író legfőbb fel
adata a nevelés. Ez a pedagógiai szerep elsősorban arra kötelezi, hogy önmagával szemben érvé
nyesítse a nevelés szempontjait és parancsait: meg kell ismernie jellemét és szellemi képességeit, 
meg kell ismernie e képességek igazi határát és természetét, fel kell ismernie azt a feladatkört, 
melyben őszintén és teljes erőkifejtéssel tud alkotni, tehát meg kell ismernie műfaját, s aztán, az 
önművelés, a valóság megismerése segítségével az emberi, a tárgyi és amennyire ez embernek 
megadatott, az emberfölötti világ tüneményeinek igazi tennészetét. Ez ismeretek birtokában aztán, 
műfaja keretein belül, alkot valamit, ami legtöbbször nem remekmű, - csak a kontárok akarnak 
szándékos és tudatos remekműveket alkotni, - hanem mindig pontosan csak az és annyi, ami az író 
jelleméből, szellemi képességeiből és a műfaja törvényeiből következik. Az így megalkotott írás
mű különválik alkotójától, élni kezd a világban, megérinti az emberek lelkét és hatni kezd a kortár
sakra, szerencsés esetekben az emberiség egyetemére és az utókorra is. Az irodalmi alkotás nevelő 
feladatának legszerencsésebb válfaja az, mikor a műalkotás az emberek lelkében a megtisztulás, az 
eszmélés, a katarzis folyamatát indítja el. Ezt a folyamatot a remekműben kifejezett gondolatok 
igazsága, a kifejezés művészi módja, az emberlátás rendkívüli ereje, az emberi sors igaz feltárása 
indítja el az olvasóban. Az író jellemének, hajlamának, ízlésének megfelelően elindíthatja a katar
zis folyamatát a gyönyörködtetés, akár a nemesebb szórakoztatás, a lírai páthosz és feszültség, 
vagy a drámai sűrítés eszközeivel. Célja minden esetben ugyanaz: tökéletes művészi formában 
alakot adni az élményszerű igazságnak, mely lelkét betölti, melyet megismert. Az alkotás, mely 
különvált az írótól, tükrözni kezd az emberek lelkében, s az író néha szorongással és mély csodál
kozással, igen, megdöbbenéssel észleli, milyen különös tükörképet ver vissza műve a világban? 
Korunkban, melynek sietős életüteme bizonyítja e műveltség nagyválságát, - nagy kultúrák min
dig nagy időegységekben éreznek és gondolkoznak, mintegy ráérnek, s a sietség, a stopperórával 
másodpercre mért rekord-idegesség a válság egyik legbiztosabb jele, - korunkban az emberek 
nagytöbbsége kevéssé hajlamos arra, hogy pártatlan figyelemmel adja át magát az írói alkotás ha
tásának. Az emberek az irodalomtól mintha sürgős választ várnának a kérdésre, mely lelküket a 



veszély idejében foglakoztatja, s ezt a választ nem hajlandók türelemmel és elmélyüléssel keresni 
meg az irodalmi alkotásban. Az író kénytelen megtudni, hogy a szellem világa tele van különös 
torzító tükrökkel, - mint a panoptikum előcsarnokában azok a tréfás homorú és domború, melyek 
a keszeg, sovány embert pókhasúnak, a kövéret savanyúvendelnek mutatják, - úgy az emberi ítélet 
is torzán és sokféleképpen tükrözi vissza minden szavunkat, cselekedetünket, magatartásunkat és 
müvünket is, mellyel a világ elé állunk. A világnézeti meghasonlás idejében, amilyent most is 
élünk, természetes ez a tünemény. Az író nem tehet mást, mint tehetetlenül szemléli ezt a torz tük
rözést, s bízik abban, hogy müve jóhiszeműsége vagy művészi, gondolati ereje végül is átdereng e 
torz képeken és igazi mivoltában mutatkozik meg. 

Az író tehát a katarzis élményén át nevelni akarja önmagát és embertársait s e feladat felelős
sége mély lelkiismereti problémákat vet fel számára. A kérdésre, mi az író igazi feladata ebben az 
időben, nagyon nehéz felelni. Az író részvétele a közösség gyakorlati életében legtöbbször rendkí
vül csekély. Az államhatalom általában semmilyen országban sem szokta megkérdezni az írókat, 
indítson-e háborút vagy kössön-e békét, s még sokkal kevésbé érdeklödnek az íróknál az államfér
fiak és politikusok, milyen legyen ez a béke? Az író felelőssége a közösséget ért nagy sorsfordu
latok pillanatában tehát nem több, mint minden emberé, aki kortársa, s legtöbbször csak szenvedő 
kortársa, vagy éppen áldozata valamilyen nagy történelmi fordulatnak. Különösen nem több az író 
felelősége korunkban, mikor a szellemi ember kezéből a vezetést tudatosan átvette a politikus és a 
technikus. Az enciklopédistákat felelősségre lehetett vonni a francia forradalomért, mert müvük
kel, mely tisztázta az emberi alapfogalmakat, hozzájárultak ahhoz a politikai folyamathoz, mely 
végül is a francia forradalomhoz és a rendi Franciaország felszámolásához vezet. A negyvennyol
cas szabadságharcok, így a magyar szabadságharc előkészítésében, kétségtelenül nagy szerepük 
volt azoknak a hősies szellemű magyar íróknak és gondolkodóknak, akik műveikkel előkészítették 
a nemzetet e nagy erőpróbára. De a világháborúban a szellemi embernek nem volt semmiféle gya
korlati előkészítő, sem végrehajtó szerepe. E világháborút az írók megkérdezése nélkül robbantot
ták ki és hajtották végre történelmi erők, s a szellemi ember szerepe a tragikus közjátékban nem 
volt több, mint minden ember szerepe, akit megragadott a végzet. 

Az írók felelőssége ebben a háborúban pontosan annyi csak, amennyi általában szokott lenni a 
kortársak viszonylagos felelőssége mindazért, ami az emberiség, vagy egy szűkebb emberi közös
ség életében bekövetkezik. Mikor ezt megállapítjuk, nem mondjuk azt, hogy az írónak nincsenek 
sajátos kötelességei a háborúban. Az író szociális lény, mint minden ember, viseli a közös terheket 
és áldozatokat, s mikor a közösség, melyhez tartozik, melynek nevében beszél, veszélyes időket él 
át, a írónak is kötelessége, hogy minden képességével és tehetségével a nagy áldozatokat hozó és 
veszélyzónákon áthaladó közösség segítségére siessen. A legfontosabb kérdés tehát írók számára 
ebben a háborúban is, mint minden háborúban, hogyan, milyen módon és milyen eszközökkel 
szolgálhatják legjobban, leghatékonyabban annak a közösségnek ügyét, melyhez tartoznak s e 
szolgálaton belül azokat az eseményeket, melyeket az emberiség egésze mint az emberi élet ma
gasztos céljait ismert meg: a kölcsönös segítség, az emberiesség és a méltányos együttélés eszmé
nyeit? Az író helyzete különösen nehéz tehát a háborúban, mert vigyáznia kell, mikor pedagógiai 
szerepét betölti, hogy az emberi együttélés örök, nagy eszményeinek hirdetésével ne gyöngítse a 
védekező közösség cselekvő szellemét. A kölcsönös segítség, az emberiesség és méltányos együtt
élés nagy eszményei a háborúban sem szűnnek meg az emberi élet legfőbb céljai lenni, de kétség
telen az is, hogy a háború legfőbb értelme és parancsa a harc, mely áldozatokat követel, a harc, 
melyet egy nemzet önvédelemből folytat. Ha a háborús célok hódítóak, az író súlyos bonyodalom
ba keveredik lelkiismeretével. Más a helyzet, mikor egy nemzet önvédelmi harcot folytat megma
radásáért, mint cselekedte ezt a múlt világháborúban, s cselekszi most is a magyarság. Elfogult el
lenféle nem állíthatja, hogy a magyarság imperialisztikus célzattal vesz részt ebben a háborúban. 
Egyetlen falut sem akarunk hódítani, egyetlen népet sem óhajtunk leigázni. Feladatunk veszélyes, 
de a veszély megmutatja és egyszerűsíti a feladatból következő időszerű tennivalókat: a háború 
idejére félre kell tennünk mindenfajta világnézeti szellemidézést, mely törésre vezethet. Erőinket 
töretlenül kell e válságos időben megőriznünk a magyarság megmaradása érdekében. Ami tegnap 
még frázis volt a vezércikkben, ma a mindennapok legközvetlenebb értelme, az egyetlen parancs 
és az egyetlen menekvés. Aki ezt nem érti, rosszhiszeműen süket, vagy bűnösen tájékozatlan. 



Márai Sándor az I940-es években 

Ez a pillanat tehát a magyar író számára is parancsolóan előírja kötelességét. Nagyot vét ez 
időben a nemzet ellen, aki pánikot kelt, de vét az is, aki nem tudatosítja a magyar lelkekben a 
helyzet veszélyességének öntudatát. Feladatunk nem az, hogy egyféle olcsó és mesterséges bizton
ságérzetet kürtöljünk világgá, hanem igenis az, hogy tudatosítsuk a nemzet lelkében a helyzet 
rendkívüli felelősségét, s azon munkálkodjunk, hogy ez a felelősségtől áthatott magatartás csele
kedetté, hősies és szívós áldozatkészséggé alakuljon át a nemzet egyetemének lelkében. Ez a pe
dagógiai feladat, meggyőződésem szerint, a magyar nyelv minden munkását áthatja, tekintet nél
kül arra, milyen társadalmi szemlélet, világnézet jegyében óhajtja az író szolgálni a magyar szel
lem ügyét? A kérdés tehát az író számára a háborúnak ebben a szakaszában így hangzik: milyen 
módon és milyen eszközökkel tudom leghatékonyabban támogatni e veszélyes helyzetben a nemzet 
önvédelmi magatartását és cselekvőképességét? A hogyan kérdése, minden írói és művészi feladat 
e legtitkosabb és legbonyolultabb rejtélye, tehát a fogalmazás, a műfaj kérdése most is, mint min
den szellemi feladat végrehajtásának pillanatában, elsőrendű probléma az író számára. Kevés a való
színűsége annak, hogy lantot ragadva és klasszikus minták szerint tüzes harci dalokat zengve, fokozni 
tudja a nemzet erejét és cselekvőképességét. Végső áldozatokra az embereket általában csak a végső, 
kérlelhetetlen igazságok felismerése, a valóság néha kegyetlen parancsszavának maradéktalan megér
tése kényszeríti. Az írónak, békében, mint háborúban, az igazságot kell mondania, mert csak a való
ság megismeréséből következő igazságnak van pedagógiai ereje. Az író sohasem hirdethet gyűlöletet 
az emberek között. De kötelessége hirdetni azt az igazságot, melynek nevelő, ébresztő erejében hisz, 
s mely e háborúban a magyarság számára így hangzik: a magyar nemzet veszélyben él, tehát szük
ség van arra, hogy anyagi és szellemi erőinket feltétel nélkül a magyarság önvédelmének és meg
maradásának szolgálatába állítsuk. 



Hogyan és mikor tölti be az író legtökéletesebben pedagógiai szerepét? Ez kérdés, melyet az 
európai szellemtörténet minden időkben nagy erővel vet föl. Az írótól, éppen, mert pedagógiai hi
vatása van, többet és mást várnak az emberek, mint az alkotó művésztől, vagy általában a szellemi 
téren alkotó munkát végző emberektől. Egy festő, szobrász, mérnök, orvos vagy biológus politi
zálhat éppen, ha meggyőződése erre készteti, de a közösség nem vár elsőrendűen politikai maga
tartást az orvostól, a mérnöktől és a képzőművésztől, - igen, a mindennapok tapasztalata azt bizo
nyítja, hogy az alkotó szellemi munkának azokat a képviselőit, kiknek működése és tudományos 
vagy művészi magatartásában a politikum hangsúlyozottan jelentkezik, az emberek nagy többsége 
bizalmatlansággal szemléli. A mérnöktől nem azt várjuk, hogy társadalomelméleteket építsen, be
érjük azzal is, ha tisztességesen megépít egy katedrálist vagy egy családi házat. Az orvostól azt 
kérjük, gyógyítsa meg beteg gyomrunkat, vagy szívünket, s e hivatásbeli feladaton túl nem unszol
juk, hogy mentse meg az emberiséget. Az író az egyetlen szellemi munkás, akit minden korban, 
minden nagy sorsforduló pillanatában menthetetlenül a politikai arénába szólít a közösség, s nem
csak az emberi élet örök, nagy kérdéscsúcspontjaira vársz választ tőle, hanem a pillanat égető kér
déseire is. A kérdés, mely végigvonul az európai szellemtörténeten, amelyet újabban a napilapok 
karácsonyi körkérdései így fogalmaznak meg: ,,Politizáljon-e az író? - legfájdalmasabb, legége
tőbb kérdése az írói lelkiismeretnek. Ezt a kérdés Sokrates idejében éppen olyan könyörtelen kö
vetkezetességgel intézték a kortársak az író lelkiismeretéhez, mint napjainkban, s gyakran éppen 
olyan következményekkel. Az író tudja, hogy e kérdésre felelnie kell. Első, természetes mozdulat a 
védekezés ösztönéből fakad. Müvébe menekül, feladatának magasabb csúcsaira mutat. Védekező 
ösztöne arra készteti, hogy elhagyja az izgatott agors-t, ahol tépelődő és indulatoktól fűtött emberi 
tömegek a pillanat kéréseit vitatják, s iparkodjék elvonulni abba a magasabb rendű területenkívüli
ségbe, melyhez - így hiszi - joga van, ahol megtalálja azt a tisztultabb légkört, melyre szüksége 
van, hogy lelke minden erejét müvének szentelje, a pillanat kérdései fölött magasabbrendű választ 
építsen müve anyagából. Az író, öntudatosan, arra hivatkozik, hogy müvét nem építi időszerű 
anyagokból, az örök emberit akarja kifejezni. De látnia és tapasztalnia kell minden korban, hogy 
az emberiség, válságos időszakokban, nem éri be a válasszal. Állandóan hallunk és olvasunk az 
„írói felelősség"-ről, de sehol sem hallunk, nem is olvasunk a biológusok, a matematikusok, a pa
pok felelősségéről, akik ugyancsak fontos és becses szellemi munkát végeznek az emberi együtt
élésen belül. Az író, mégis, minden korszakban, felelősnek látszik azért, amit nem ő indított el, 
nem ő vezetett, nem is ő hajtott végre. Ilyen válságos időszakokban számon kérik az írón a közös
ség „lelkiségét", mintha ő mulasztotta volna el a lelkiség nevelését. A valóságban az író tudja, 
hogy nevelő szerepének gyakorlati kihatásai közvetettek és szerények. Az embereket nagyobb 
erök és közvetlenebb akaratok kényszerítik végső cselekedetekre, mint az írók szava, s tudja azt is, 
hogy segítsége, melyet a közösségnek nyújthat, viszonylagos értékű. Mikor egy válságos emberi 
helyzet megérett a döntésre, nem az erős szavak és pontosan tisztázott fogalmak, hanem az erős 
cselekedetek hajtják végre ezt a döntést. Az író munkaterülete más, az írói munka természete alap
vetően másféle, mint a gyakorlati, a cselekvő ember munkaterülete és munkamódszerei. Az író, 
háborúban, mint békében, nem tehet mást, mint hűséges marad mestersége anyagához, az anya
nyelvhez, s a műfajon belül, mely megfelel írói lelkialkatának, lehetőleg hűséges, tiszta és művészi 
eszközökkel megalkotja műveit, s nem törődhet sokat azzal, hatnak-e és milyen mértékben, milyen 
nevelő erővel hatnak ezek a müvek a közösségre? E hatás erejét mesterséges eszközökkel fokozni 
módja nincsen, e hatás mértékét a kortárs legtöbbször megmérni sem tudja. így gondolkozik az író, 
mikor a közösség a pillanat kérdéseire kér tőle választ. De ugyanakkor, amikor a szellemtörténet 
nagy példáira mutat, melyek - minden külső jel szerint - védekező magatartásának jogosultságát 
igazolják, látnia és éreznie kell, hogy ez a védekezés nem föltétlenül jogosult. A kérdés örökké ez: 
mikor és mivel szolgálta hatékonyabban Tolsztoj hazája és az emberiség ügyét: a művel, melyet 
megalkotott, a Háború és béke, s az Anna Karenina időtlen értékeivel, vagy vitairatokkal, melyek 
az öregedő Tolsztoj súlyos lelki meghasonlásainak termékei, a vagyonosztó, kollektivista célzatú 
tervekkel, melyek segítségével az emberi társadalmat akarta reformálni? A válasz, az idő távlatá
ban, egyszerűnek tetszik, Tolsztoj vallási, társadalmi vitairataira kevesen emlékeznek már, de re
mekművei, a nagy regények és színdarabok ma is az oroszság és az emberiség közkincsei. 
Montaigne toronyszobájának ajtaján is kemény ököllel dörömbölt az idő, de a polgárháborús Fran
ciaország e nagy fiának korszerű írásaiból és cselekményeiből nem maradt meg más, mint az Essais 



egy-egy remekbe készült fejezete, mely legtöbbször nem az időszerűt, hanem az időtlent és az em
berit állítja elénk. Erasmus baseli, freiburgi munkaszobájába Luther, Ullrich von Hutten, a pápa, a 
császár, a kardinálisok, Morus Tamás levelei csőstül érkeznek, s követelik az írótól, szálljon síkra 
a kor nagy jelszavai mellett vagy ellen: az író müvére mutat, szeretne visszavonulni a , jó stílus" a 
bonae liíerae védővonalai mögé, s mikor Luther és a pápa harsányan követelnek tőle félreérthetet
len választ a kor kérdéseire, - azt az egyszerű igen- vagy nem-et követelik, melyre a nagy emberi 
kísérleteknek, az emberi együttélés nagy átszervező mozgalmainak mindig múlhatatlan szüksé
gük van, mintha az író adná meg a végső nihil obstat-ot minden új társadalmi szerződésre! - s 
Erasmus hallgat, nem ér reá.. . Most éppen befejezi a Szentírás fordítását, most Szent Hieronymus 
leveleit fordítja, most az adagia-k, moria-k, vagy colloquia-k egyik új kiadását készíti elő, vagy 
éppen meg kell védenie egy vitairattal a Laus Stultitiae valamelyik félreérthető és türelmetlenül 
megtámadott mondatát. „Nem ér reá", feleli kora kérdéseire, stiláris kérdésnek tekinti azt, ami kö
rülötte történik a világban, a bonae literae ellen elkövetett világi merényletnek tekinti a reformáci
ót... A felbőszült Luther tennészetesen nem késik a maga vad és szenvedélyes lelkének erejével 
kipellengérezni a világ előtt ezt az óvatos literátort. Erasmus, korának legnagyobb szellemi tekin
télye, kinek egyetlen levélkéjéért királyok és kardinálisok könyörögnek, kénytelen megélni baseli 
munkaszobájában, hogy a világ pontosan az ő placet-jét követeli, a magányos író jóváhagyását 
akarja hallani, mintha az ő szaván múlna annak a kezdetben szellemi, később a müveit világot 
alapjaiban megrázkódtató történelmi vállalkozásnak sorsa, melynek neve a reformáció. S a másik 
író, - ma így mondanák: a népi író, - az augusztinus barát, a szenvedélyes és nagy lélek, aki egyet
len szavával kimozdítja sarkaiból ezt a világot, a X V I . századot, kénytelen látni és megélni, mint 
lesz egy szellemi mozgalomból rövid időn belül véres és kegyetlen parasztforradalom, kénytelen a 
gyűlölt junkerek segítségét kérni, hogy rendet teremtsen a felrobbant keresztény világban, s 
ugyanakkor olthatatlanul ég szívében a nosztalgia és a gyűlölet, melyet az urbánus író iránt és el
len érez, a másik író iránt és ellen, aki baseli munkaszobájában szövegeket csiszol, jelzőket csere
berél és tökéletesít, mikor körülötte ég a világ... Kinek van igaza? A reformáció megtörtént, s két
ségtelen, hogy Erasmus müve elhalványodott az időben. S mégsem mondhatjuk jóhiszeműen, 
hogy a két nagy ellenfél nem teljesítette, mindegyik a maga helyén, a maga stílusával, kötelességét 
a kor iránt. Erasmus szerepe, - jelentőségét megmérhetjük a szenvedélyen, mellyel e szerep és 
magatartás ellen fordultak a kortársak, - éppen úgy alakította a kort, mint Luther szerepe. Egyik az 
emberi ízlést és értelmet akarta tökéletesíteni, másik a lelkiismeret erejével felrobbantani egy v i 
lágrendet. A politikum egyik író életét sem kerülte el: Luther politizált az idő nevében, s a jó stílus 
mesterének, Erasmusnak meg kellett élnie, hogy politizál helyette és nevében is az idő, bárhogyan 
védekezik is e rákényszerített szerep ellen. És látnunk kell, amint Goethe lángeszének minden ere
jével, zsenijének minden ösztönével iparkodik klasszikus magaslatokra vonulni az idő és pillanat 
kérdései elől, ugyanakkor, amikor kortársa és vetélytársa, Schiller, tárt karokkal dobja magát a ko
rabeli nagy politikai szenvedélyek örvényébe. A költő, kinek életmüve a ,J4aramiák"-tó\ a „Teli" 
szabadságpáthoszáig egyetlen, zengő és teli tüdővel fujt tiltakozás az elnyomás és a zsarnokság el
len, s népszerű, tapsokat és visszhangokat felidéző hitvallás a kor nagy szabadságeszményei, a 
humanizmus mellett, a költő oldalán milyen hálátlan szerepnek tetszik a világpolgár Goethe szere
pe, aki gondosan elvonul minden politikum elől, az emberi és a világi természet valóságát megis
merni fontosabb feladatnak tartja, mint kifejezést adni a kor politikai indulatainak, egyfajta mes
terséges, olymposzi magaslatra vonul vissza már életében, s mint annyiszor a nagyok a szellem 
történetében, ő is vonakodik, egy hosszú életen át, jelszót adni a kor problematikájának. Ha volt 
korszak, mely „politikus" volt, úgy Goethe életének ideje volt az. Gondoljuk csak meg, mit élt át 
és látott közelről ez a lángész: a francia forradalmat, a napóleoni háborúkat, látta a Szent Szövet
ség Európáját, az ébredő, fiatal német nacionalizmus lelkesedését. M i az hát, ami müvében lecsa
pódott a korszak nagy emberi viharaiból? Édeskevés. S mégis, az a goethei élet is tele van gyakor
lati politikummal: Goethe nem szavakkal politizált, hanem magatartással. Ez a hűvös és önmegőr-
ző lélek tud elég bátor lenni ahhoz, hogy fiát ne engedje hadba szállani Napóleon ellen, elviseli a 
jénai diákok nacionalista követeléseiből következő életveszélyes fenyegetéseket, egy éjszaka arra 
ébred, hogy weimari házába betolakodott részeg francia katonák meg akarják ölni, s utolsó pillana
tig megőrzi emberi és szellemi magatartását, mellyel felel az idő sürgető kérdéseire és követelései
re: az emberek vitája fölött hűséges marad az emberiség és az emberiesség közös ügyéhez. Ez a 



magatartás éppen olyan kevéssé volt veszélytelen e szenvedélyes időben, mint volt előbb és lesz 
mindig az időben, mikor egy emberi csoport hasztalan iparkodik az írót a maga alkalmi perének 
oldalára állítani. S akárhol ütjük föl az emberi szellemtörténet könyvének lapjait, örökké találko
zunk ezzel a tüneménnyel: az író szavát követeli az idő, s az író hasztalan akar elmenekülni e kö
vetelés elől müve magasabb fennsíkjaira. Jókai, aki a negyvennyolcas szabadságharc után itt a kö
zelben, a szentléleki zárda romjai között bujdosott, Petőfi, Vörösmarty, s a magyar nyelv legna
gyobb művésze, a minden időszerűtől érzékeny lélekkel irtózó Arany éppen úgy kénytelenek ma
gatartásukkal helytállani a cselekvésre megérett időben, mint a napi politika hősei és statisztái. By
ron életének és művének bizonyosan nem legfőbb értelme, hogy részt vesz a görög szabadság
harcban, de ez a részvétel és ez a romantikus halál éppen úgy hozzátartozik művéhez, mint minden 
betű, melyet leírt, mint a pont az i-betün. Dosztojevszkij egy életen át menekül zsenije és lelkiis
merete elől, drezdai és rivieriai hónapos szobákban írja, nyomorogva, két epileptikus roham között 
a Félkegyelmű és a Karamazov fivérek egyes fejezeteit, hogy aztán halódva, betegen hazatérve el
mondja a Puskin-emlékbeszédet, mely valóságosan megrázkódtat egy nemzetet, felrobbant egy 
társadalmi és történelmi rendet, elindítja azt a politikai folyamatot, mely ma is tart még. M i e be
széd értelme? Az orosz népnek hivatása van, kiáltja egy író nemzete felé: a nemzet megérti ezt a 
kiáltást. M i volt Dosztojevszkij életmüvének értelme: a remekmüvek, a jelenet a Karamazov-
fivérekben, mikor Sosima, a staretz, térdre hull Mitja Karamazov előtt, leborul az emberi sors 
előtt, vagy a másik jelenet, amikor egy író, müve és élete végén, néhány alkalmi szóval üzen nem
zetének valamit, s ezt az üzenetet oly tökéletesen érti meg egy nemzet, mintha parancsot kapott 
volna a végső cselekedetre? Dosztojevszkij elmondja a Puskin-emlékbeszédet s meghal. Nincs már 
több dolga a földön. Utolsó szava a politikum volt. Koporsóját izgatott tömegek kísérték a temető
be, s ezek az izgatott tömegek a temetés után is izgalmi állapotban maradnak: három héttel később 
kitör a forradalom, a cárt meggyilkolják, Oroszországon vihar süvölt végig, s ez a vihar a mai na
pig nem csillapodott le. Mifajta összjáték ez, szándéknak és végzetnek mifajta összhatása ez egy 
író életművén belül? Nem tudunk e kérdésre felelni. Csak azt látjuk, most is, mint az emberi szel
lem történetének minden korszakában, hogy egy író engedelmeskedett annak a démonikus pa
rancsnak, mely eltöltötte sorsát és eszméletét, s műfaji kereteken túl cselekedetté alakult át maga
tartása, a szórakoztató és gyönyörködtető szerepen túl a nevelő szerepe nyilatkozott meg, s egy 
nemzet megértette és elfogadta ezt a pedagógiai parancsot. S lapozhatunk tovább e különös törté
netben, az emberi szellem sorstörténetében, régmúlt és közelmúlt korokban, látjuk Flaubert - akit 
az elefántcsonttorony jellegzetes megszemélyesítőjének neveznek, amint éppen az elefántcsontto
ronyban viaskodik kora politikai eszméivel, magatartása félreérthetetlen, s életének főműve, mint 
az utókor távlatából ma érzékeljük, nem a vidéki polgárasszony szerelmi válságának regénye ma
rad, hanem az Education sentimentale, mely őszinte és kemény leszámolás kora minden politikai 
eszményeivel. És látjuk Balzac-ot, kinek időtlen művét a korszerű haragos erővel fűti át, s látjuk 
napjainkban a nagy írókat, amint szóval vagy magatartással, s mindig a művön, a remeken nil is 
kénytelenek állást foglalni az idő nagy kérdései mellett vagy ellen. Kérlelhetetlen az a parancs. Mint
ha az irodalom lenne a színtér, ahol mindaz, ami az emberek lelkében erjed, s néha félelmes cseleke
detekkel nyilatkozik meg, végső és félreérthetetlen értelmet kapna. Az író, akinek életmüve nem tel
jesen tudatos, aki tudja, hogy müvében ismeretlen erőkkel kel párharcra, mint Jákob az angyallal: az 
író látja és tudja, hogy az a néha emberfeletti erőfeszítés, mellyel müve időtlen szándékú épületét 
építi, nem elégíti ki az embereket. Ez az erőfeszítés elégeti az írói élet anyagát és szövetét: de ez a 
szolgálat és áldozat kevés az embereknek. Többet és mást is akarnak az írótól, mint az időtlen al
kotást. Választ akarnak, pedagógiai intést és magyarázatot. Minden korban, minden írótól megkö
vetelik ezt, néha kegyetlenül, mindig kérlelhetetlenül. 

A szerepnek és feladatnak ez a kettőssége csaknem elviselhetetlen felelősséggel terheli meg az 
író lelkiismeretét. A közösség, melyhez tartozik, a veszélyérzet követelésével fordul feléje és sza
vát akarja hallani: lelkiismerete, mely szigorúbb cenzor, mint milyet a hivatal valaha is az író nya
kába ültetett, pontosan előírja, mivel tartozik müvének és mivel az embereknek? S ha figyelmesen 
megvizsgálja a nagy szellemi alkotások sorstörténetét, fel kell ismernie a kegyetlen igazságot, 
mely így hangzik: az író, kinek legfőbb dolga Istentől kapott megbízatása, hogy a tökéletes kifeje
zés, az Alkotással egyenrangú szerkesztés fenséges eszközeivel felmutassa az embereknek nem 
múló értékű müvekben a nevelő hatású szépet és igazat, ugyanakkor, amikor a szellemi munka 



természete szerint élete minden erőfeszítését ennek a feladatnak szenteli, kénytelen részt venni az 
időszerűben is, kénytelen a maga részét vállalni mindabból, ami gyötrő kérdés, fájdalmas gond, 
tragikus félreértés az emberiség és hazája életében. S tudja, hogy nem menekülhet e kettős követe
lés, az isteni és emberi feladat és számonkérés elől. Tudja, hogy müve torz és meddő marad, ha el
zárja azt a korszak kérdései elöl, tudja, hogy éppen ő, aki lelki alkata szerint oly kevéssé alkalmas 
a harcos szerepére, két karddal kénytelen harcolni. Művének s az alkotásnak természete azt köve
telné, hogy minden képességét az örök szépnek és igazságnak felismerésére és kifejezésére fordít
sa. S mégis meg kell osztania idejét, mely néha titokzatosan rövid, s erejét, melyet a mű csaknem 
tökéletesen leköt az időtlen és a pillanat feladatai között. Tudja, hogy nincsenek steril remekmü
vek, a műveltséget, mint a műalkotást, nem a gólya hozza. Az író, aki nem adja érzése, lelke, aka
rata egy hányadát dézsmaként a pillanatnak, a napi kérdésnek, tehát a szó magasabb értelmében ki
fejezett politikumnak, titokzatos módon nem tudja megalkotni az örök szép és igaz művészi kife
jezést sem. Tolsztoj, mint Dosztojevszkij, Petőfi mint Arany, Goethe mint Schiller, Flaubert mint 
Balzac, Erasmus mint Luther, Dante mint Cervantes a földön is állanak, s mint Arany tudatosan, 
szellemi sorsukkal is tapadnak a földhöz és az időszerű emberihez, mikor kinyújtják kezüket az 
örök emberi és a csillagok után. A Háború és béke bizonyára nem születik meg, ha alkotója nem 
más, csak irodalmár, he nem fűtik Tolsztoj lelkét azok az indulatok, melyek később, írói pályája és 
emberi sorsa egyik fordulóján átalakultak benne pedagógiai cselekedetté. A Félkegyelmű és a 
Karamazov-fivérek mintha gigantikus előszavai lennének a néhány soros, önkívületben előadott 
végszónak, a Puskin-emlékbeszédnek. A Talpra magyar bizonyosan nem a legjobb verse Petőfi
nek, de tragikus kicsengésében éppen úgy odatartozik a lángész müvéhez, mint minden sora, me
lyet valaha is leírt, igen, kicseng A puszta télen és a Szeptember végén örök és időtlen dallamából 
is. Nincs steril remekmű. S az író, aki azt hiszi, hogy kitérhet a szerep kettősége elől, aki elmene
kül művének minden időszerűtől mentes magaslataira, kénytelen megélni, hogy ez a magatartás, 
pontosabban, a magatartás hiánya különös erővel hat vissza egész müvére, mely az emberi anyag 
sugárzásának hiányában halványodni kezd, színtelen lesz, s már az író életében elsikkad az emberi 
láthatár komor és közömbös távolságaiban. Éppen napjainkban, mikor az élet rendkívüli erővel ve
ti fel az író résztvevő, meghatározó, nevelő feladatának követelését, láthatjuk és tapasztalhatjuk, 
mint válnak színtelenné és közömbössé jelentős művészi igénnyel megalkotott, de az emberivel és 
az időszerűvel semmiféle közösséget nem vállaló életművek. 

Az író tudja ezt, ahogy sorsát tudja az ember. De a szellemi ember, tehát az erkölcsi felelősség
től áthatott ember tudja azt is, hogy Nietzsche parancsszava, az amor fati, sorsunk szeretetének, 
vállalásának parancsa olyan erőfeszítésekre képesíti és készteti az embert, amilyenre az önmegóvó 
bölcsek soha nem képesek. Az író minden időben vállalja feladatának ezt a tragikus kettősségét, 
mert máskülönben nem író, tehát nem nevelő, csak jóhiszemű, vagy tehetséges kézművese a szel
lemnek. Az író tudja, hogy müvét alkotja akkor is, amikor részt kér az időszerűből, odaáll a szel
lemnek arra az arcvonalára, ahol a pillanat végzetes és veszélyes harcai zajlanak le, - s ezek a har
cok nem mindig eszményiek, gyakran inkább emlékeztetnek a korunkban divatos birkózó módon, 
a kecseszkecsken rugdalózásaira, mint a klasszikus bajvívásra. De író, ez elhunyt, kitűnő magyar 
író mondotta azt is, hogy nehéz ugyan párbajozni ellenfelekkel, akiknek párbaj közben vívóleckét 
kellene adnunk: mégsem térhetünk ki a korszerű bajvívások elől. Mikor egy nemzet veszélyben él, 
az író kénytelen magatartással és cselekedettel vállalni e közös veszélynek személyét és szerepét 
illető hányadát. Természetesen mindig műfaján belül, az írói feladat eszközeivel siet leghatéko
nyabban nemzete segítségére: iparkodik erősíteni nemzete hivatástudatát, iparkodik, amennyire ezt 
a pillanat lehetőségei engedik, felébreszteni a nemzetet egy veszedelmes, a történelem tanúsága 
szerint soha nem indokolt biztonságérzet lelkiállapotából, s ugyanakkor iparkodik megérteni és 
megértetni önmagával és másokkal az idő nagy áldozatainak értelmét. Az író hűséges marad az 
emberi együttélés örök eszményeihez, s hűséges marad nemzetéhez, amikor azt kívánja, hogy egy 
öntudatos és gyakorlati szellemi nevelés emelje fel a nemzetet az igazi hivatás és önismeret, tehát 
a műveltség olyan magaslataira, melyek egyértelműek a megtiszmlás. Az élethez való jobb akarat, 
tehát a katarzis folyamatával. Az író ezt a célt szolgálhatja különféle politikai eszmék jegyében, de 
valószínű, hogy leghelyesebben és leghatékonyabban úgy szolgálja, ha nem szegődik a napi politi
ka alkalmi csoportosulásainak valamelyéhez, hanem műfaján, az írói kifejezés lehetőségein belül 
vállalja nevelő szerepét. Az író minden időben, - akkor is, amikor a műveltséget olyan elemi ve-



szélyek fenyegetik, mint korunkban, - hiszi, hogy az igazi műveltség, mely nemcsak ismeretek 
halmaza, hanem a valóság megismeréséből következő erkölcsi magatartás, egy nemzetnek nem
csak rangot, hanem cselekvő erőt is ad, békében éppen úgy, mint háborúban. S mikor mindezt hi
szi és vallja is, látnia kell, hogy a szenvedélyek és ösztönök e nagy lázadásának időszakában min
den szavához indulati elemek tapadnak. Látnia kell, a nagy megpróbáltatás idejében mint veszítik 
az emberi együttélés alapfogalmai igazi értelmüket. Látnia és hallania kell, amint az írótól nevelő 
feladatot követelő szellemi csoportok elvárják, hogy csak egyetlen osztály, társadalmi réteg, vagy 
világnézeti elv nevében beszéljen, s károsnak, fölöslegesnek minősítenek minden véleményt, mely 
nem egyetlen osztály, népcsoport, vagy világnézet ügyét és érdekeit szolgálj. Látnia kell, hogy 
nemcsak azt kifogásolják művében, ami annak valóságos tartalma, hanem azt is, ami világnézeti 
csoportok felfogása szerint hiányzik abból. A leírott szót éppen olyan igénnyel követelik a maguk 
számára a korszak politikai és világnézeti szenvedélyektől fűtött csoportjai, mint ahogy számon 
kérik rajta azt is, amit nem írt le soha. Az író látja és tudja mindezt, s mégsem hajlandó meghőköl
ni a félreértések és szenvedélyek e zűrzavara előtt. Tudja mindezt, s mégis vállalja e pedagógiai 
szerepet, mely minden korban hálátlan volt, de különösen az ma: tudja, hogy e szereppel veszé
lyezteti műve egészét, s tudja azt is, hogy müve félelmesen közömbös és meddő marad, ha nem 
vállalja ezt a szerepet. Hinnie kell abban, hogy a nemzetet, melyhez tartozik, az emberiséget, 
melynek fia, nevelni lehet, s a műveltség, a műalkotásban, vagy a pontosan tisztázott fogalmakban 
kifejezett nevelő elvek átvezethetik nemzetét és az emberiséget a szerencsétlenségen, mely az em
beri világra szakadt. Tudja és hiszi ezt, s talán soha nem volt a szellemi ember hite olyan tragikus, 
mint éppen a mi időnkben. Mert ne áltassuk magunkat: a szellemi embernek látnia és tudnia kell, 
hogy a műveltség nevelő ereje korunkban is rendkívül viszonylagos. Ha körülnézünk a földön, 
melynek egyetlen olyan pontja nincs már, ahol ne lángolna a háború, fel kell ismernünk a szellemi 
ember számára tragikus igazságot, mely bizonyítja, hogy a görög-római műveltség háromezer esz
tendeje, a keresztény műveltség két évezrede nem volt elég erős, elég hatékony, nem rendelkezett 
azzal a pedagógiai erővel, melyet az emberiség legjobb szellemei reméltek e nagy nevelő kísérle
tektől. Hinnünk kell a műveltség nemesítő és nevelő erejében, s ugyanakkor, ha nem vagyunk va
kok és elfogultak, látnunk és tapasztalnunk kell, hogy a klasszikus és a keresztény műveltség egé
sze, e kulnírák legjobb szellemei nem tudták közömbösíteni az emberi lelkekben a pusztítás ösztö
neit és indulatait. Látnunk kell, hogy ezek a nagy nevelő kísérletek vékony mázzal vonták csak be 
az emberi lélek felületét, s e tetszetős külzet alatt tovább égnek és lángolnak a legnyersebb emberi 
szenvedélyek. Ne áltassuk magunkat: az ember nem békére született a földön, nincs hajlama, nincs 
önuralma ehhez, s a műveltség sem olyan erős, hogy tartósan békés szándékokra nevelje. Kiszámí
tották, hogy a francia forradalom kezdeti pillanatától, 1789-től napjainkig mindössze harminchét 
békés esztendőt ismert az emberiség száztizenhat háborús esztendővel szemben, s e viszonylag rö
vid időszak nagyobb szakaszai, nyolcvankét esztendő, az európai háborúkkal telt el. Ez az igazság, 
s az amor faü, sorsunk ismeretének és szeretetének parancsa arra kényszeríti a szellemi embert, 
hogy szembenézzen ezzel az igazsággal. Tudnunk kell, hogy mindeddig hasztalan volt a nagy ne
velők minden szellemi és erkölcsi erőlködése, s az emberiség egésze legtöbbször nem hajlandó 
másféle áldozatot hozni az igazi béke érdekében, mint azokat az allegorikus, kétes művészi értékű 
szobrokat, melyek időnként felsorakoznak az occidentális világ nagyvárosi sugárútjainak végében. 
Mindezt tudni és mégsem adni fel ezt a harcot: ez az író igazi szerepének legmélyebb értelme, s e 
belátáson belül az író szerepe és feladata nagyon hősiessé változik. Az emberi hősiességnek termé
szetesen különféle rangfokozatai vannak. Hős mindenekelőtt és mindenekfölött az, aki életét ál
dozza hazája védelmében. Hős mindenekfölött az, aki meghal egy eszményért. De hős az is, aki 
áldozatok árán élni tud egy eszményért: s az élet, melyet egy eszmény szolgálatában tölt el a szel
lemi ember, tud veszélyes is lenni. Tudni, hogy a műveltség nevelő erejének hatása viszonylagos, s 
mégis hinni abban, hogy az erkölcsi cselekedetté átalakult műveltség végül is megszervezi a köl
csönös segítség és a méltányos együttélés nagy emberi művét, s tudni, hogy minden nevelő kísér
let, melyet a szellem az emberi ösztönök lázadása ellen folytat, még sokáig szélmalomharc marad: 
mindez lehet nevetséges és lekicsinyleni való vállalkozás a pillanat politikai divatjainak szószólói 
szemében, de az író számára mégis, tragikusan is szerepének legfőbb értelme marad. Mert a mű
veltség, barátaim, valóban hősiesség. 

* 



Szombathelyit nagyra értékelte és talán kicsit meg is lepte, amit Márai az írók szere
péről mondott. Mára i Szombathelyi kérésére megküldte e lőadásának anyagát , melyet az 
gondosan á t tanulmányozot t és meleg hangvételű levélben megköszönt . Ú g y érezte, az 
írók szerepét illetően, hogy az nem vonhatja k i magát a mindennapi lét szolgálatából -
ebben tehát egyetértettek. „Én mégis azon a nézeten vagyok, hogy az író ne politizáljon a 
szó napi - és pártpolit ikai ér telmében. Természetesen ez nem érinti azt a jogát , sőt köte
lezettségét, hogy a kor eszmeáramlata ihoz és küzdelmeihez hozzá ne szóljon, bátram, 
becsületesen és meggyőződése szerint. A magyar író mindenekelőt t a magyar lélek le
gyen. Inkább mindent á ldozzon fel, semmint a magyar sorsot á ldozza fel bármi ly ma
gasztos emberi eszméért . Ez néha talán a lemondás hősiességét kívánja, ami m é g na
gyobb, mint a művel t ség hősiessége. . . Különben rendkívül örülök annak, hogy szerény 
felszólalásom Lillafüreden Benned oly meleg visszhangra talált. Remé lem, hogy általá
ban véve sikerült az írók érdeklődését felébreszteni és őket a magyar kard és a magyar 
sors közös munkájának, a magyar győzelem érdekében megnyerni. - Jókívánságaidat há
lásan köszönöm. Magam részéről is sok erőt és hitet kívánok ahhoz a nagy küzdelemhez , 
amelyet az írói lelkiismeret vív a ma, az öröklét, az ember iség és a nemzet problémái 
között ve rgődve . " 6 

A konferencián sok hozzászólás hangzott el. Kádár Gyula csodálkozva nézte a szá
mára eddig csak hírből ismeret írókat. Azt tapasztalta, hogy nem is annyira poli t ikai né
zeteik, de fél tékenységük, egymás írói tevékenységének lebecsülése választja el őket 
egymástól . A felszólalások szerinte „szép, máskor költői frázisoktól hemzsegő beszédek 
voltak, mindegyiknek azonban az volt az alapgondolata, hogy micsoda kiváló tulajdon
ságai vannak a magyar népnek . " 7 Igyekeztek túltenni Szombathelyin, aki feszegette ezt a 
kérdést és kevésbé volt annyira elragadtatva, ami j ó tulajdonságainkat i l le t i . Kádár a hét
fői vi tában maga is kifejtette véleményét . Hangsúlyozta honfitársaink reális megí té lésé
nek fontosságát, amivel nem volt nagy sikere a hallgatóság körében. Többek között Ve
res Péter is megrót ta helytelen szemléletéért . Mások ezt Szombathelyinél tették szóvá. 

A találkozó sajtófogadtatása mérsékelt volt. A miniszterelnök beszédének köszönhe
tően a Függetlenség részletesebben beszámolt a találkozóról . A többi napilap, pártál lás
tól függetlenül, a november 24-i, keddi számában rövid néhány sorban adott hírt a tör
téntekről. Magyar Nemzet tért el viszonylag a rövid terjedelemtől, amennyiben kitért a 
részvevő vendégekre és az előadások témájára is. A Népszava némi kr i t ikai hangot is 
megengedett magának , mikor az írók gúzsbakötöt tségét említette az e lőadások központi 
témájaként. 

6 HL Personalia, 251 .d. 
7 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, 1978. 484. o. 
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