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LATSZAT ÉS VALÓS ÁG

A MAGYAR LÁTÖHATÁR. SZABö DEZSő ÚJ KöNYVÉHEZ.
A. hallgatásból új igehirdetésre éledt nagy író három kötetnyi válo
gatott tanulmánnyal méri fel az egész magyar látóhatárt. Valóban,
a magyar életnek úgyszólván minden kérdéséről, vajúdásáról és ve
szedelméről van életes szava, híven írói és emberi életmüvének fa
natikus fajmegváltó vágyához: hogy "formálón és alkotón beleszól
jon a Nemzet életébe", hogy bátor és harsogó kürt és megváltó aka
rat legyen a nemzet lelkeiben. S most, ebben a három kötetében is,
amely a túlságosan termékeny és vegyes Ludas Matyik megnyugta
tóan legjobb, valóban sorsproblémákat mennydörgő tanulmányait
gyüjti egybe, ennek a messiási vágynak és léleknek monumentali
tása nyügöz le mindenekelőtt. Ha a tanulmányok Időszerű mondani
valóinak színfalai leomlanak, mögöttük egy megdöbbentő erejü ma
gyar szellem gigantikus tágasságú eszmetája tárul elénk: merész
csúcsok és szörnyű szakadékok. Olyan szellemé, aki talán a magyar
ság eszmei vezére lehetett volna. Senkisem tagadhatja: a modern
magyarság egyik legnagyobb szelleme, a magyar szellem egyik leg
merészebb felszökkenése ez a tüzhányó, viharos, gúnyos, kardos
pajzsos-buzogányos, még nagy tévedéseiben, még visszavonásaiban
is elemi erejü író.

Nagy szellem és borzongatóan nagy akarat. Vajjon ez a szenve
délyes nemzetformáló, sorsszabé vágy, amely új könyvének elősza

vában is benne harsonás, arányban áll-e azzal a hatással, amelyet
életmüve valóban kivivott a nemzet életében?

Ismerjük az örök - és sajnos, sokszor igaz - vádat: a nemzet
nem hallgat prófétáira. Erre a történelmi távlat nem egy példát tár
elénk. De úgy érezzük: Szabó Dezső prófétai életútjának tragiku
mába más, önmagából kiinduló végzetes erők is belesüvítettek. Ez
a monumentális lélek tragikus alkatú. Hiába zúg benne a magyar
ság faji szerelmének zokogó, mindig benne élő vezérmotivuma: ez
a szellem nem birt magával, fölégette magát, s haragos vagdalkozá
sában önmaga égette föl maga körül a hozzávezető utakat is. Nem
egykori pálfordulásaí a legtragikusabbak. Hiszen a küzdő és fejlődő

élet új és új meglátásokat vethet fel a szenvedélyesen megoldást
kereső szellem előtt, és Szabó Dezső tévedéseit, túlzásait, tagadásait
magyarázza és menti minden irásának alapenergiája: fajimádatá
nak, magyarságszerelmének roppant tüze. Nem visszavonásai a leg
tragikusabbak, hanem az a mód, ahogyan küzdött: az önmagában
elrobbanó rombolás és vagdalkozás, - a kétségbeesésében elvakult
gazda haragja, amely a gazzal és gyommal együtt a jó hajtást, az
élet igéretét is, - mindent letarol!

Kellenek a nagy bírálók, hiszen nélkülük nincs haladás. De jaj
a rombolönak, ha nem tud virágot, dúsabb és jobb életet teremteni
a romok helyén! Jaj, ha a harag tüzében elriasztja maga mellől a
jóakaratú embereket is, akik a jövő igéit elvethették volna a négy
magyar égtáj felé. S miért? - Mert a ledöntött bálványokkal együtt
mindenkit személyesen leütött, aki talán segíthetett volna az új jö
vő, a meglátott élet kiépítésében, s velük együtt a nemes lelkek tö
megei hulltak el. Ez a harcmodor a végzetes; a szétszórt átok vissza
hull az osztogatóra, az elriasztás heroikus magányba torkollik. Szabó
Dezső vállalta a heroikus magányt, - ezt most is hirdeti. S ebben
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nem Ő az egyedüli. De hogyan találja meg akkor az eleven kapcso
latot a nemzettel a nagy nemzetnevelő akarat? A nagy vagdalko
zásban végül a nagy Taglózó is a lesujtottak közé szédül, s a porond
üres marad, a prófétai szö kihal, vagy légüres térbe vész...

Szabó Dezső ezzel végzetes példát mutatott a magyarságnak, s
ez adta kezünkbe a tollat. Mert alighanem ő volt felszabadítója an
nak a hangnak, és első tragikus hőse annak a harcnak, amely ma
is elválasztja nemzetünk legjobb szellemeit.

A nemzet megint egyszer válságos időket él, és minden lelki
értékét össze kell szednie, hogy anagy világviharban biztos nyuga
lommal vészeljen át a megmentett jövő elébe. Ilyen válságos napok
ban a szellemi összefogás szép ideáljának kellene lenyügöznie a
lelkeket. Legalább a leglényegesebb nemzeti sors kérdésekben jó
volna megegyezni, vagy legalább is egymással párhuzamosan, bán
tatlanul értékesíteni a jövő alapjait megvető eszméket. Egy orszá
got érhetnek váratlan csapások, kívülről felboritó katasztrófák, de
aligha lehet megtörni azt a nemzetet, amelynek legjobb szellemi
erőiből bevehetetlen fellegvára van. A magyar szellemi életet azon
ban vad széthúzás dúlja, s a kor irodalmi és szellemi harcokon kí
vül álló magyarja elbúsult aggodalommal szemléli ezt az önostoro
zást. Hol a kölcsönös elismerés és megértés alapja szellemi vezető

ink: egy Babits, egy Szekfű, egy Szab6 DezslJ, egy M6ricz Zsigmond,
egy Illyés, egy Kodolányi, egy Féja között, - hogy csak azok közül
említsünk néhányat, akik az irodalmon keresztül több-kevesebb jog
gal igényt tarthatnának a szellemi vezérségre, a magyar fiatalság
lelkes soraira? Többé nem a korkülönbség választja szét a nemze
dékeket, mint néhány évvel ezelőtt, hanem a személyes összeférhe
tetlenség: a személyeskedő harcban sodródnak össze a csoportok, s
a measzebbről néző egyszerre más-más táborban látja a régi eszme
társakat. Még azok is, akik alapjában véve ugyanabban az irány
ban törnek előre, meddő, személyeskedő harcot vívnak egymással,
míg mások sértődött daccal vagy magukra-maradottan vonulnak fél
re, hogy új hadsereget gyüjtsenek. A folyóiratok között is a szemé
lyeskedő odaütések és a gyűlölködés hangja harapódzott el.

Tragikus látvány I Tragikus magyar látóhatár l
Nem a vitában van a hiba I Nincs hasznosabb, mint a termé

keny, tisztázó vita, amelyből a jövő utja és eszmél nyilnak életre.
A nemes forrongásból forr ki a nemzet jövője. Ahol eszmei forron
gás mutatkozik, ott életet akarnak, jövőt kovácsolnak a nemzetnek.
A megállt élet a megállt nemzetek ismertetője. De nemes vitát!
Személyeskedéstől, önzéstől, sértett hiúságtól, díktátorságtöl mentes
eszmei összetüzéseket, amelyekb ől nem dac, félreállás, elhallgatás,
megbántás és megbántódás, nemes értékek pusztulása burjánzik
elő, hanem azok a megvitatott, kivívott és elfogadott, harci tüzön
edzett eszmék, amelyek biztos utat mutatnak a jövő felé.

Szabó Dezső írói pályafutása és vezéri sorsa az intő példa. Pél
da arra a mélyen tragikus sorsra: hogyan égetheti föl önmagát egy
vezérségre termett nagy magyar szellem. A nagy háború világégése
után hatalmas regényében rámutatott a lerombolásra megérett bál
ványokra és a veszélyekre, s a magyar faji védelem, önérvényesités
és önbizalom érdekében és a népi értékek új értékelésében, a ma
gyar parasztság felemelésének hirdetésében olyan eszméket nyilat
koztatott ki, amelyekkel a magyarság évtizedekkel megelőzhette

volna talán az egész európai fejlődéstI Persze, a nemzet akkor nem
hallgatott reá. De jobban hallgatott volna, ha más a barernodor. ha
a nagy Felismerő nem marad trgikusan egyedül a nagy vagdalko-
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zásban, amellyel minden nemes vadat leterített vagy le akart terí
teni maga körül. Pedig harcaiban nem egyszer a hősies kiállás pél
damutató szépsége is benne rejlett! Ezt senkisem vitathatja el tőle.

Csakhogy a próféta-haragú Úriást elragadta a végzetes magyar tem
peramentum, amely képtelen az önfegyelmezésre, a nemes összefo
gásra. Kíméletlensége megdöbbentette azokat, akik más szellemek
okos szavát is szívesen meghallgatták volna, öntagadásai bizalmat
lanná tették híveit, átkai nem nemes ellenfeleket, hanem gyilkos
ellenségeket szereztek neki és eszméinek, vérbő szellemi tűzhányó

ja, mely lávájában gyémántot és sarat, megváltást és kicsinyeske
dést egyforma hévvel és a stílus szuggesztív erejével hömpölyögte
tett tova, kijózanító óvatosságra szoktatta olvasóit. Régi eszméi kö
zül nem egyet diadalmasan megvalósított a fejlődő élet, - de linél
küle. Ö pedig oly egyedül maradt, amilyen egyedül a dús magyar
föld egyetlen nagy szellemének, a magyar sors egyetlen nagy meg
szállottjának sem szabadna maradnia. Hová lett a lelkes ifjúság,
mely egykor Szabó Dezsőre esküdött?

Az idők fordulása egy idő óta régi eszméinek kedvező európai
és magyar csillagzatot hozott az új virágzásba borult Szabó Dezső

fölé, s a fiatalabb nemzedékek minden magyar érték gondos érté
kelésével szívesen magukhoz ölelik, magukba szívják mindazt, ami
Írói multjában és jelenében igazi építő érték. Vajjon nem kései-e
már ez az óra? Vajj on az az eszmei érték, amely Szabó Dezső szel
leméből fakadt, beleszivódhat-e még egészségesen és frissen a ma
gyar élet vérkeringésébe? - utjának, sorsának nagy tanulsága
mindenesetre hangos szóval fennmarad köztünk, állandóan figyel
meztetve egy bizonyos harcmodor végzetességére, intő jelül a ma
gyar vérmérséklet elsodró, szétszóró hajlama ellen. Mert, sajnos,
Szabó Dezső sorsa nem áll egyedül. A Németh Lászlók sorsában is
az ő tragikuma fenyeget ...

Az utókor szellemi magyarja hűvös fejjel, higgadt szemmel lát
hatja és róhatja föl majd a hibákat az egyeseknél és az egész ma
gyar szellemi életben, annak a multnak a tisztázásában, amelyben
mi most élünk, - mint ahogy mi újraértékeljük manapság a mult
szellemi erőit. Ebből a nagy távlatú, józan átlátásból nem lehetne-e
egy csöppnyit már most beleoltani önmagunkba, hogy ez az oltás
még a jelenben termékeny hatások, megértések, összefogások for
rása lehessen, s hogy kevesebb dolga legyen a hiba-kereső, vádló
utódoknak? A jelen sok megrázkódtatása sok mindenből kiábrándít
hatott bennünket, és feltárhatja a hiú kis verekedések eltörpülését
a kor és nemzetek igazán nagy, mindent elsöprő életkérdései mel
lett. Népek és országok, kultúrák és nagy eszmék sorsa forog koc
kán. S a szerény "magyar néző', aki elbúsultan szemléli napjaink
magyar szellemi Iliászát, felerősíti halk szavát, elfogulatlanul és vá
daskodás nélkül, csupán csak egy szenvedéllyel: a magyar szellem
értékelésének öncélú szenvedélyével, amely minden magyar szelle
mi érték megbecsülését és összefogását kívánná a mai magyarság
nehéz óráiban. Ezt várnák az ifjabb magyar nemzedékek a nemzet
harcedzett, szívesen követett szellemi vezetőitől, hogy jövőteremtő

en derüsebb lehessen a magyar látóhatár, - az egész látóhatár!

Makay Gusztáv
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