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N E M Z E T I I R O D A L M I A L A P O T 

CSALÓKA látszat, hogy az író, még a sűrűn forgó nevű is, sokat 
keres. Keres, de nem talál. Hogy is találna, mikor az időszaki 
sajtónak legalább a fele nem fizet az általa leközölt írásokért. 

Vagy ha fizet is, legtöbbször csak alamizsnát vet oda az akár-
hányszor királyi kincsekért. Még a beérkezetteknek is, noha most 
nem róluk van szó. De szó van az olyan tehetségekről, mint az a 
regényírónk is, aki háromkötetes regényciklusáért mindössze 
ezernyolcszáz pengőt kapott a kiadó negyvenezer pengős bevé-
teléből. Igaz, kapott azonkívül előlegeket is további műveire, 
úgyhogy most esztendőkre lekötve apríthatja robotba — az 
irodalmat. A költőkről ne is beszéljünk. 

Jókainak és Petőfinek hány méltó utóda hullott így e l ! És 
mennyi megiratlan művészi alkotás veszett el így a nemzet 
számára ! 

Épen ezért halálos komolyan: sürgősen tenni kell itt vala-
mit ! Annál is inkább, hogy a zsidótörvény életbeléptetése után 
íróink friss erővel tölthessék be a hézagokat, és mert a keresztény 
kiadó, a tőkés örök természeténél fogva, aligha lesz különb zsidó 
elődjénél. De még ha különb lenne is, a tehetségnek akkor is 
kitartásra van szüksége, míg beérkezik, mert csak az irodalomból 
nem élhet meg. Viszont ha nincs miből élnie, a tehetsége s kedve 
is sorvad, mert mint Vörösmarty mondta az írásait tisztázó 
Sallaynak : «Mikor az ember a holnapja miatt is aggódni kény-
telen, nem igen van kedve verselgetni». 

Tehetséges, de nyomorgó íróinkat tehát meg kell szabadítani 
a mai és holnapi gondoktól, hogy nyugodt lelkiállapotban élhes-
senek hivatásuknak. 

Javaslom ezért a következőket: 
A rászoruló és arra érdemes magyar írók támogatására évi 

legalább százhúszezer pengős állami hozzájárulással és a hasonló 
célú alapítványok, meg törvényhatósági segélyösszegek egybe-
vonásával Nemzeti Irodalmi Alap-ot kell létesíteni. Kivéve az 
Akadémia és az irodalmi társaságok pályadíjait, melyek a leg-
többször amúgyis csak jelképesek. 

Irta: Zalai Fodor Gyula 
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A kormánytámogatás évi százhúszezer pengője ötven olyan 
magyar író havi kétszáz pengős «nemzeti fizetését» tenné lehe-
tővé, aki legalább egy kötetnyi, feltétlen esztétikai és erkölcsi 
értékű alkotást tud felmutatni, akár kéziratban is, s akinek 
nincs egyéb megélhetését biztosító jövedelme. Apróbb bevételei, 
mondjuk száz pengőig, ebből a szempontból nem jöhetnek számí-
tásba. 

A hasonló célú egyéb alapítványok és segélyalapok aláren-
delése a Nemzeti Irodalmi Alapnak azért is szükséges, hogy 
egyrészt az írók ilymérvű támogatására fordítható évi összeget 
az igényléseknek megfelelően növelni lehessen, másrészt az arra 
rászoruló érdemesek pályázati jutalmazására, könyvkiadására 
és nyugdíjalapja javára tartalékokat is lehessen félretenni. 

Köztudomású ugyanis, hogy vannak nemzeti szempontból 
is értékes művek, melyek kiadására nem akad vállalkozó. Ilyenek 
pl. legtöbb esetben a költemények. Ezek kiadását indokolt eset-
ben a Nemzeti Irodalmi Alapnak kellene vállalnia. 

De vállalnia kellene a nyugdíjalap létesítését is, hogy Finn-
ország példájára azokat a rászoruló és érdemes írókat, akik a 
N. I. A. pályázatain háromszor jutalmat nyertek, megrokkaná-
sokra és öregségükre tisztes nyugdíjban részesíthesse. 

Nemcsak ezek a célkitűzések indokolják azonban a szét-
szórtan levő irodalmi alapítványok és segélyösszegek egybevo-
nását, hanem az a szempont is, hogy irodalmunk nemzeti jelle-
gének erősítése végett meg kell szüntetni az odaítélésben sokszor 
döntő szerepet vívő tájékozatlan ötletszerűséget és a klikkek pro-
tekciós játékát. 

A Nemzeti Irodalmi Alap növelése lehetséges még társa-
dalmi és gazdasági úton úgy, hogy az irodalmi vállalatokat és 
intézményeket a jövedelmük, illetve bevételük arányában meg-
felelő százalékos adózásra kötelezik a N. I. A. javára, mint ahogy 
a futballt is az egyetemes sport javára. Igy tehát, ha enyhén is, 
de meg kellene adóztatni a kiadóvállalatokat, színházakat és 
alkalmi vállalkozókat. 

Az ilymódon egyesített és növelt Nemzeti Irodalmi Alap 
kezelését minden bürokráciától menten, mondjuk, az Országos 
Irodalmi Tanács ellenőrzése mellett, a Sajtókamara megfelelő 
alosztályára kellene bízni. A bíráló és döntőszerepet pedig a 
Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság, valamint a Sajtókamara 
írótagjaiból alakítandó bizottságra, mely pártpolitikai részre-
hajlás és minden egyéb megkötő feltétel nélkül, csupán a benyujtott 
művek esztétikai és erkölcsi értékelése alapján döntene. Hogy az 
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erkölcsi szempont nem lehet mellékes vagy utolsó a művek bírá-
latánál, azt talán fölösleges ma bővebben indokolni, mikor a 
zsidó-törvényjavaslat kulturális vonatkozású pontjai épen ezen 
az indokoláson alapszanak. 

A döntőbizottság gesztusa tehát kb. az volna : Ezt a támo-
gatást a magyar nemzet adja neked, mert megbecsül. Vedd és hasz-
náld lelkiismeretesen : dolgozz nyugodtan és szabadon, magyar és 
keresztény szellemben, a hazád és fajtád javára. 

Fizetését vagy nyugdíját minden arra érdemet szerzett író 
addig élvezi, míg rászorul. Az egyetlen megszorítás mindössze az 
lehetne, kivéve természetesen a nyugdíjasokat, hogy támogatása 
idején minden író köteles évenkint legalább egy kötetre való új 
művet felmutatni vagy annak megfelelő előkészítő munkát 
igazolni (forráskutatás, tanulmány, utazás). Ellenszolgáltatásként 
pedig, hogy a nemzetnek necsak szellemben, de anyagiakban 
is visszafizesse a ráfordított gondoskodást, a nemzetre száll a 
támogatás ideje alatt írt és azzal kapcsolatos (tehát a támogatás 
elnyeréseért és a munkálkodás igazolására évenkint benyujtott) 
műveinek kiadási joga, de csupán a népkönyvtárak ellátására. Ez 
ma 5—10.000 példány, az integer Magyarországon pedig kb. 
20—30.000. A szerzői részesedésről való lemondás tehát már 
ebben az esetben is fedezi kb. a támogatásként élvezett évi 2400 
pengőt! Minden egyéb jog azonban, tehát a kereskedelmi for-
galombahozatalé is, a szerzőé marad ! Természetesen az írót a 
N. I. A. által igénybe vett példányok után is megilletné az írói 
tiszteletdíj. Kívánatos azonban, hogy a N. I. A. a közönség jó 
könyvekkel való ellátása végett, szóval ama bizonyos sokat 
hangoztatott, de csak hangoztatott nemzetnevelés érdekében, 
ezt a jogot is megváltsa a szokásos legjobb kiadói feltételek 
mellett. Ez a kiadói vállalkozás, megfelelő szervezettség esetében, 
szintén növelhetné az Alapot. 

A visszaélések minél teljesebb kizárása végett, de meg azért 
is, nehogy egyeseket a rászorultság tudata esetleg hosszabban 
gyötörjön, gondoskodnia kellene az Alapnak, illetve a Sajtó-
kamarának arról is, hogy az írók ne sokáig szoruljanak az Alap 
havi támogatására. Evégből kötelezni kellene a lap- és könyv-
kiadó vállalatokat, de az egyéb kereskedelmi vállalatokat is, 
valamint az állami és törvényhatósági kultúrintézményeket, az 
iskolák kivételével, a náluk megüresedő kultúrpoziciók bejelen-
tésére és a N. I. A. személyi ajánlásainak elfogadására. Idetar-
toznának tehát a lapok irodalmi és színi kritikusainak, a könyv-
kiadók lektorainak, a kereskedelmi vállalatok sajtóreferenseinek, 
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az állami és törvényhatósági levéltárak és könyvtárak levéltáro-
sainak és könyvtárosainak, de az egyéb kulturális feladatkörrel 
megbízott tisztviselőinek (népművelési titkárok) állásai is. Ezeket 
az állásokat elsősorban a N. I. A. által javaslatba hozandó írók-
kal kell betölteni. Természetesen, minden esetben figyelembevéve 
a megfelelő hajlamot és képességet s azt is, ha a vállalat esetleg 
az ajánlottnál érdemesebbet kívánna alkalmazni. 

Hogy azonban bizonyos állások ilyen betöltésének formai 
akadályai sem legyenek, mondja ki a törvényhozás, hogy a N. I. A. 
által, a már sokszor ismételt feltételek alapján, javaslatba hozott 
írók, amennyiben nincs középiskolai végzettségük, érettségizetteknek, 
ha pedig csak érettségijük van, főiskolai végzettségűeknek tekinten-
dők és bírálandók el. Nem tudom, milyen iskolai végzettsége van 
pl. Erdélyi Józsefnek és Illyés Gyulának, de talán ép ez a sok 
közül kiragadott két név a legjobb indokolás és magyarázat az 
ilyen megkülönböztető minősítés mellett! A ténylegesen főiskolai 
végzettségű író az ilyen igényű állások betöltésénél, természetesen, 
előnyben részesülhetne a csak érettségizett íróval szemben, de 
egyben mindketten is az iskolázott nemíróval szemben. Igy bizto-
sítható volna, hogy a felsorolt állásokba feltétlenül érdemes szellemi 
magyarok kerüljenek. 

Lapengedélyeket is ezekre a sokkal érdemesebb és hiva-
tottabb írókra kellene ruházni. Aminthogy rájuk kellene ruházni 
a sok dilettáns hangú vidéki ujság jogát is, hogy ezzel necsak a 
vidéki sajtó és közönsége emelkedjék szellemileg, de az irodalom 
népies nemzeti megújhodása érdekében az így kenyérhez jut-
tatott írók hajlama és tehetsége is a vidéki talajba gyökeredzzék. 
Hozzáteszem még, hogy a külföldi tanulmányi ösztöndíjak 
odaítélésénél is bizonyos százalékos részesedést kellene juttatni a 
N. I. A. által javaslatba hozandó íróknak. 


