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NYILATKOZAT RÁDL ÖDÖN
TÁMADÁSÁRA
Dobjuk el a tollat, nem szabad nekünk írni. Méltatlan utódok, léha, magunkat istenítő, üres fejű Titán Lacik
vagyunk. Korzódalnokok, kozmopolitáskodó nyeglék.
Rádl Ödön mondta. A nagy tudású, nagy tekintélyű, a
tiszteletre méltó Rádl Ödön.
Agyunk, szívünk bénult beteg. Eszmék, ideálok űznek
ki bennünket apró fehér házakból magas kőházak,
kőszívű emberek közé, lángolva reménykedő olümposzi
lázban dobtuk oda magunkat a teremtő vágy démonának. Csalogathatott a tűzhely melege, a nyugdíjadó békés
filiszterség nyugalma, a biztos krajcár és a puha kenyér:
eldobtunk mindent egy tollért, egy fantomért, egy adag
morfiumért, s egy betöltetlen helyért valamelyik
hidegvíz-gyógyintézetben...
...És eszmetűzben égve, alkotni, világítani vágyva
bekerültünk ez eszméletlen, sivár, vegetáló, zagyva
emberáradatba.
...És összetörtek itt bennünket. Kijózanítottak, megöltek.
Aztán nem leltünk utat, éhesek is voltunk, dobtak
elébünk egy falat száraz kenyeret. Evvel becsaltak bennünket. Olyan helyre, ahol a tollat sem vették el tőlünk.
Így hívják: redakció... És itt beteg lelkünket tördeljük nap
nap után s mindig egy napra szürke ólombetűkbe...
Kaptunk egy kicsi száraz kenyeret, meg is puhíthatja, aki
még tud sírni...
Ám a démon még mindig kísért. Felkeres bennünket,
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elveszi álmainkat, sokunknak
még a tüdőjét is...
A haza lelkesítsen dalra?...
Verekedő parlament, kvótatárgyalások, sötét, de emóciótlan villogások, rengeteg
önzés, sivárság mindenütt...
A nép, a felséges, tiszta nép?... Kenyérért ordít, s most
esküszik sorba-sorba a vörös zászló alá...
Eszmék?... Hol az eszme, hol a tartalom?
Ha kibotorkálunk a műhelyből, elvesztjük a száraz
kenyeret is, s mégsem kap, nem kaphat a lelkünk tiszta, a
régi nagyokhoz méltó impressziókat!...
De a legvégső kétségbeesésünkben is volt reménykedésünk.
És Rádl Ödön reánk taposott. Megvet, kigúnyol bennünket. Léhák, hetvenkedők, üresfejűek, kozmopolitáskodók, korzódalnokok vagyunk...
El kellene dobnunk a tollat, de nem tesszük. A harc
már így sem sokkal embertelenebb. Tápláljuk tovább a
testet ölő lángot. Írunk tovább is. Írunk: még ha a Rádl
Ödönök is állnak élőnkbe...
Mert szép dolog, isteni gyönyör lesz az utolsó józan
percben átgondolni, hogy saját szívünk, életünk árán is
eszmét akartunk lehelni egy eszméletlen korba, célt akartunk adni a céltalanságnak, halhatatlanságért harcoltunk
száraz kenyér mellett: poéták maradtunk mind a halálig.
Hogy a tömeg észre sem vett, aki meg észrevett: megrúgott bennünket – fog-e fájni akkor?

